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По повод множеството жалби, постъпващи в Об-
щина–Попово във връзка с отглеждането на животни 
и пчели в населените места, по инициатива на дирек-
ция „Социално-икономически дейности“ беше органи-
зирано съвещание с цел да се намери приемливо реше-
ние на проблемите. На него присъстваха представители 
на ОД „Земеделие и гори“, Регионалната ветеринар-
номедицинска служба–Търговище, РИОКОЗ–Търго-
вище и на Общината. Стигна се до съвместно предло-
жение за промяна на Наредба №1 за опазване на об-
ществения ред и чистотата на населените места на те-
риторията на община Попово, което Общинският съвет 
на последното си заседание от 16 септември подкрепи. 

Допълва се чл. 14 от Раздел ІІІ  на Наредбата, ал. 3, 
като текстът става: „Разрешава се в дворовете на инди-
видуални жилищни парцели стационарното отглеждане 
на следните селскостопански животни: птици до 25 бр., 
зайци до 10 бр. с приплодите, свине за угояване – 2 бр. 
в зона В на гр. Попово (Зона В е ограничена на из-
ток от ул. „Ив. Вазов“ и ул.„П. Хитов“, на юг – бул. 
„М.Маджаров“, ул. „Бр. Миладинови“ и ул. „П. Волов“, 
на запад – ул. „Лозарска“ и ул. „Раковска“, на север ул. 
„Каломенска“, ул. „Дряновска“ и ул. „П. Мартинов“, 
при условията на ал. 1).

Текстът на ал.4 към чл. 14 от Раздел ІІІ става: „На 
територията на зона А на гр. Попово, извън зони С и В 
се разрешава отглеждането на селскостопански живот-
ни, както следва: крави – 1 бр. стационарно, овце – до 
5 броя, кози – до 5 бр., кон и магаре – 1 бр., птици – до 
5 бр., зайци – 10 бр. с приплодите, свине за угояване – 
до 2 бр., пчелни семейства – до 3 бр. при условията на 
ал. 1.

НДСВ В 
ТЪРГОВИЩЕ: 
ВСЕКИ СРЕЩУ 

ВСЕКИ
Янета ДИМИТРОВА

„Всеки тук е срещу все-
ки“. Това каза в Търговище 
заместник-председателят 
на НДСВ Николай Сви-
наров след срещата си с хо-
рата на партията в региона 
в неделя следобед.

Според него проблемите 
в Търговище се дължат на 
личностни противопоста-
вяния и създавали напре-
жение.

Малко след като Свина-
ров си тръгна, местните 
царисти се нахвърлиха 

СЕЛО СВЕТЛЕН 
Е С НОВ КМЕТ

На 18 септември  с Указ №237 на Президента 
на Републиката беше насрочен частичен избор за 
кмет на кметство Светлен, община Попово. В над-
преварата, която започна с размах, се регистрираха за 
участие пет политически партии и два инициативни 
комитета. Впоследствие обаче за участие в избора се 
регистрира един кандидат – Радка Стоянова Кирова, 
подкрепяна от инициативен комитет. На провелия се 
избор от 943 човека, имащи право на глас, се явиха 
497, като 468 подкрепиха Радка Кирова. Общинската 
избирателна комисия вече е издала удостоверение за 
редовността на избора º.

МВ

Община Попово и общини от Европейския съюз (об-
щина Латина – Италия, община Подкърпачие – Полша, 
град  Лапуа – Финландия и община Лакоруня – Испа-
ния) участваха съвместно в проект за създаване на цен-
трове по енергиен мениджмънт пред Европейската ко-
мисия. Проектът е одобрен, като от предложението е 
отпаднала община Латина – Италия. 

Средствата, които ще бъдат предоставени от Евро-
пейската комисия на Община–Попово за изграждане 
на Агенция за енергиен мениджмънт, са в размер на 
168 000 евро. Приносът на Общината ще бъде преди 
всичко нефинансов – предоставяне за ползване на поме-
щения – общинска собственост, ремонт на тези помеще-
ния, осигуряване ползването на компютърна и размно-
жителна техника.

В ПОПОВО СЕ СЪЗДАВА 
АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН 

МЕНИДЖМЪНТ

ОГРАНИЧАВА СЕ ГЛЕДАНЕТО НА 
ЖИВОТНИ В ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ
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КМЕТСТВОТО И ЧИТАЛИЩЕ 
„АРСО ОВЧАРОВ“ В С.ДОЛЕЦ

ВИ КАНЯТ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

На 24 септември (събота) от 19 часа  
в салона на читалището.

КМЕТСТВО–С.БАБА ТОНКА
ВИ КАНИ

на 24 септември (събота) 
на събор в селото

10 часа. Центъра на селото – откриване на бюст-
паметник на Баба Тонка.

11 часа. Салона на читалището – празничен кон-
церт с участието на представителен фалклорен съ-
став „Северняче“.

12 часа.  Салона на читалището – народно увесе-
ление.

Маруся МИЛУШЕВА

С почти час закъснение 
започна посещението на 
президента Георги Първа-

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 
ОТНОВО ДОЙДЕ 
ПРИ БЕДСТВАЩИТЕ 

нов в Търговище на 20 
септември следобед. След 
като се извини на премръз-
налите журналисти и граж-
дани, очакващи го пред 

сградата на Общината, 
високият гост заедно със 
своите домакини – област-
ния управител Петър Ка-
рагеоргиев и кмета на 
Търговище д-р Красимир 
Мирев, влезе на работно 
съвещание на тема „Прео-
доляване щетите от навод-

ненията в област Търгови-
ще“. В разговора взеха 

В „книгата” на дарителите на една от жителките на село Давидово Георги Първанов написа: 
„Дълбок поклон на всички дарители!“.
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ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

един срещу друг. Недовол-
ните са срещу местния екс-
депутат на НДСВ д-р Ста-
мен Стаменов.

Бивши координатори и 
хора от изборната листа 
твърдят, че на Стаменов се 
дължи жълтият провал на 
изборите в Търговище.

Един от учредителите на 
партията в региона Йордан 
Иванчев казва, че бившият 
депутат е назначил свои 
сляпо предани хора за ко-
ординатори и затова се е 
стигнало до плачевен избо-
рен резултат. Според Слав-
ка Иванова бедата е в това, 
че некачествени хора за 
заменили кадърни.

в.„24 часа“

В ПОПОВО СЕ СЪЗДАВА АГЕНЦИЯ 
ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

от стр. 1
Общинският съвет даде 

съгласието си във връзка с 
реализирането на проекта 
да бъде регистрирано сдру-
жение с нестопанска цел 
„Агенция за енергиен ме-
ниджмънт“ с участие на 
Община–Попово като уч-

редител. Целите на сдру-
жението са да подкрепя ре-
гионалното, икономичес-
кото и екологичното раз-
витие на общината; да раз-
работва дългосрочни стра-
тегии за устойчиво разви-
тие и енергийна ефектив-
ност; да разработва проек-

ти, свързани с енергийната 
ефективност, и да канди-
датства за финансиране-
то им по програми на ЕС 
и т.н. За представител в 
сдружението бе определе-
на инж. Милена Божанова, 
заместник-кмет на община 
Попово.

НДСВ В 
ТЪРГОВИЩЕ: 
ВСЕКИ СРЕЩУ 

ВСЕКИ

ОГРАНИЧАВА 
СЕ ГЛЕДАНЕТО 
НА ЖИВОТНИ 
В ЖИЛИЩНИТЕ 
ЗОНИ
от стр. 1

Допълва се в чл. 14 от 
същия раздел и текстът на 
ал. 9 става: „Разрешено е 
отглеждането на селско-
стопански животни и 
пчели, но не повече от 5 
пчелни семейства в инди-
видуални жилищни пар-
цели за кметствата на об-
щина Попово при спазва-
нето на ал. 1, като се за-
бранява пашата на живот-
ни в парковете и гради-
ните.“

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

Искам на страниците на вестника да споделя 
радостта и задоволството на всички поповчани, 
живеещи на малката улица „Гоце Делчев“, от 
направения ни нов тротоар. Той бе завършен на 6 
септември т.г. На тази улица живея от 46 години 
и  макар че е в центъра на града, досега ходехме 
по калдаръм. Днес улицата ни смени своя облик, 
има много добър вид, направо стана красива. 
Просто е удоволствие да я гледаш и ходиш по нея. 
Безкрайно сме доволни!

Ето защо от името на всички граждани, жи-
веещи на споменатата улица, изказвам сърдечни 
благодарности на кмета на общината д-р Люд 
мил Веселинов, на г-н Николов, на изпълнителя на 
обекта Сашо Събев и неговите работници, които 
в продължение на два месеца се трудиха около 
домовете ни и с които вече добре се познаваме. 
Ето имената на някои от тях: Иван, Цоньо, Али, 
Роската и останалите, работили добросъвестно 
под ръководството на строителния техник Хрис-
то Георгиев за разкрасяването на малката ни 
уличка.

На всички, взели участие в ремонта на улицата 
ни, пожелавам много здраве и лично щастие.

Дора ВЛАДИМИРОВА
Ул. „Гоце Делчев“ № 8

Гр. ПОПОВО

ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи 
от 16 до 22 септември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

Пламен СЪБЕВ

В предходния брой на 
вестника представихме на 
читателите активния по-
повски политикан Христо 
Русинов – типично олицет-
ворение на старата номен-
клатура от най-долните º 
етажи. От онези, които, об-
ръщайки се назад, не могат 
да се похвалят нито с дела, 
нито с име. Освен че са би-
ли партийни членове на 
БКП. 

Научен да живее и се 
изявява само в група, като 
личност той е безпомощен. 
Днес при липсата на то-
зи тип партия (група) той 
влага своите усилия в ре-
ставрацията º не заради 
друго, а заради себе си. Ак-
тивен уличен политикан, 
той вярва, че влияе на по-
литическите процеси в об-
щина Попово. А те в на-
стоящата ситуация са бла-
годатна почва за такива ка-
то него.

След местните избори 
през 2003 г., които сегаш-
ният кмет на община По-
пово печели не като кан-
дидат на БСП, а като не-
зависим, агитката на Хрис-
то Русинов започва без-
огледна улична и еписто-
ларна агитация срещу 
представители на общин-
ската администрация и 
частния бизнес. Тя изли-
за от контрол в навечерие-
то на последните парла-
ментарни избори. 

Естествено е поне един от 
засегнатите да реагира. На 
25 май кметът на община 
Попово д-р Людмил Весе-
линов подава тъжба до 
председателя на Районния 
съд в Попово. Иска да бъде 
образувано наказателно 
производство срещу Хрис-
то Русинов заради опи-
та му да му припише по-

НАЙ-ПОСЛЕ ХРИСТО 
РУСИНОВ ВЛИЗА 

В СЪДА ЗА КЛЕВЕТА
зорни обстоятелства и 
престъпления и заради 
обидите – „нагъл управле-
нец с натрупан опит“, „лу-
стросан хитрец“, „префи-
нен лицемер“ и „блестящ 
шмекер“. Заради засегна-
тата чест и достойнство 
като личност и като длъж-
ностно лице срещу Руси-
нов е предявен иск за 10 
хиляди лева.

Тези, които следят слу-
чая с интерес, очакваха 
развръзката. И бяха изне-
надани, когато за съдия по 
делото беше назначен пред-
седателят на Районния 
съд в Попово – Каролина 
Неделчева. Нищо лошо, 
ако тя не беше съпруга 
на неуспелия кандидат за 
кмет на Попово – Атанас 
Михайлов. Русинов е от 
най-близкото му партий-
но обкръжение. Как с този 
акт се внушава на граждан-
ството, че съдията по де-
лото ще е безпристрастен? 
Ищецът д-р Людмил Весе-
линов реагира. На 7 сеп-
тември подава молба до 
Районния съд съдия Не-
делчева да си направи са-
моотвод, защото счита, че 
е „предубедена или заин-
тересована пряко или кос-
вено от изхода на делото“. 

Делото е насрочено за 14 
септември. При очакван 
интерес от граждани и жур-
налисти, то се гледа при 
закрити врата и приключи 
доста бързо. Съдия Каро-
лина Неделчева се оттег-
ли от него. Чака се назнача-
ването на нов съдия. При-
състващите останаха с 
чувството, че тези юриди-
чески хватки имат един-
ствената цел да се протака 
във времето това дело. 
Практика, която стана част 
от цялата съдебна система, 
и в случая нищо ново не 
научихме.

участие и кметовете на 
останалите четири общини 
в областта, между които и 
д-р Людмил Веселинов – 
кмет на Попово, както и 
директорът на РДВР ген. 
Гецо Гецов.

След срещата само за ня-
колко минути президентът 
посети частната фирма 
„Мебел стил“, понесла ще-
ти от сполетялото ни на-
воднение, но и помогнала 
на други пострадали.

За втори път жителите 
на най-засегнатото от при-
родната стихия в областта 
село Давидово посрещнаха 
сърдечно държавния глава. 
Кметът на селото Милчо 
Колев го информира за по-
мощта, получена от дър-
жавата, от общината и от 
много други частни дари-
тели.

С работни дрехи и каска 
на главата като истински 
строител замeстник глав-
ният редактор на в-к 
„Труд“ Стоян Узунов пока-
за строящата се благода-
рение на вестника къща 

за петчленното семейство 
Християнови. Между по-
срещачите беше и баба 
Софка, която очаква ново-
то си жилище от 39 кв.м. 
Вестник „Труд“ ще орга-
низира възстановяването 
и на още две други къщи.

В „книгата“ на дарите-
лите на една от жителки-
те на селото г-н Първанов 
написа: „Дълбок поклон на 
всички дарители!“. Според 
него най-доброто, най-сил-
ното в този момент е, „че 
много хора чрез своята со-
лидарност с лични сред-
ства и труд помагат на съ-
народниците ни в беда“. 
Впечатлението му е, че в 
момента България е една 
строителна площадка, а 
това говори, че цялото об-
щество се е включило в 
преодоляване на кризата. 
Президентът държи идеята 
за задължителни имущест-
вени застраховки да бъде 
обсъдена от професиона-
листи. За него от съществе-
на важност е да има един 
много по-голям фонд, чрез 
който да се борави и от 

централните, и от местни-
те власти. Наложителни 
са промени и в Закона за 
управление на кризи – про-
мени, които да позволят 
децентрализация на уси-
лията за предотвратяване 
и преодоляване на щетите 
при подобни бедствия и 
аварии. Той настоява и за 
данъчни облекчения за да-
рителите, защото е неле-
по държавата да печели от 
състраданието на хората.

На предстоящия Ден на 
независимостта бе посве-
тена втората част от прези-
дентското посещение. Дър-
жавният глава разгледа 
с интерес изложбата на 
проф. Борислав Стоев, 
уредена във фоайето на 
Младежкия дом. След 

това той присъства на 
концерта спектакъл на на-
ши авторитетни творци, 
участващи в националните 
празници „Албена 2005“. 
Редове от свои книги про-
четоха акад. Антон Дон-
чев, Найден Вълчев, Лиля-
на Стефанова, Панчо 
Панчев, Евтим Евтимов, 
свириха маестро Влади-
мир Владигеров и компо-
зиторът Ценко Минкин, 
свои тези за днешния ден 
на България споделиха 
проф. Васил Проданов и 
Иван Гайтанджиев.

Впечатляващият спекта-
къл завърши със слово на 
президента, в което той на-
рече водените от Иван Гра-
нитски творци „духовен 
керван“ и истинска „Хвър-

ковата чета“. Тези духовни 
хора имат сили не само 
да творят и издават, но и 
да се срещат със своите 
читатели и почитатели и по 
този начин да доразвиват 
ефекта от едно или друго 
свое произведение. Г-н 
Първанов лансира своята 
идея да си върнем „История 
славянобългарска“, която 
е важна за самочувствието 
ни като нация. „Няма да 
е пресилено да кажем – 
изтъкна президентът, – 
че българската култура е 
в основата, тя е един от 
стълбовете на съвремен-
ната европейска цивили-
зация. И нашите усилия 
трябва да са насочени към 
запазване на идентичност-
та ни така, че тя да стане 

част от европейската фи-
зиономия. С такива блестя-
щи творци имаме шанс да 
го направим“.

Момент от съвещанието с кметовете от областта

ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ОТНОВО 
ДОЙДЕ ПРИ БЕДСТВАЩИТЕ 
от стр. 1
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Кирил ЖЕЧЕВ 

Кампанията по изкупу-
ване на тазгодишната 
слънчогледова реколта в 
поповската фирма „Роса“ 
АД е пред приключване. 
Очаква се дружеството 
своевременно да си до-
стави необходимите ко-
личества суровина, гаран-
тиращи нормална дей-
ност на наличните мощ-
ности през следващата 
производствена година. 
Складовата база е навреме 
и добре подготвена за 
кампанията, 2000 тона 
слънчоглед се съхраняват 
в нает склад.

Според изпълнителния 
директор на дружеството 
г-н Бончо Рашков през тази 
година слънчогледовото се-
ме е с добра масленост, но 

с по-висока влажност. В 
резултат на обилните вале-
жи през лятото част от по-
севите са с недоразвити 
семена поради недобро 
опрашване, което се отра-
зи върху качеството на се-
мената и съответно върху 
добивите. В районите, от-
където предприятието из-
купува продукцията, сред-
ните добиви са по-слаби 
с около 30–40 на сто в 
сравнение с миналогодиш-
ните. Сега очакваните до-
биви са около 110 кг от 
декар, а през миналата го-
дина те са били 180 кг от 
декар. Предприятието из-
купува слънчогледово се-
ме от традиционните си 
партньори от Поповския 
регион, от Великотърнов-
ско, Русенско, Търговищко, 
Разградско.

През дните около сре-
дата на месеца бе налице 
голямо напрежение в гра-
фика по изкупуване на су-
ровината. През този пе-
риод кампанията се во-
деше денонощно, като се 
изкупуваха средно по око-
ло 1500 тона слънчогле-
дово семе, докато при нор-
мални условия това число 
е 700–900 тона на ден. Бла-
годарение на създадената 
добра организация изку-

В „РОСА“ АД

ОЧАКВА СЕ ПО-СКЪПО ОЛИО 
ОТ НОВАТА РЕКОЛТА

• ВНЕДРЕНА Е НОВА ЛИНИЯ ЗА ПЛАСТМАСОВ АМБАЛАЖ
• ПРИКЛЮЧВА ИЗКУПВАТЕЛНАТА КАМПАНИЯ

пуването протече ритмич-
но и в най-натоварените 
моменти при приемането 
на слънчогледовото семе.

Изкупуването на зърно-
то през тази кампания за-
почна при цена 370 лева 
за един тон и достигна 
до 390 лв./тон (и двете це-
ни са без ДДС), в зави-
симост от пазарната ко-
нюнктура. През миналата 
година цялото количест-
во суровина бе изкупена 
от място на цена 340 лв./
тон (без ДДС). Немалка-
та разлика в цените неми-
нуемо ще се отрази и на 
стойността на олиото, 
произведено от новата ре-
колта. Трябва да се под-
чертае обаче, че маслото 
ще поскъпне не само по-
ради по-високата изкуп-
вателна цена на слънчо-

гледовото семе, а и по-
ради чувствително ско-
чилата цена на гори-
вата, очакваното повиша-

ване цената на електро-
енергията и нарасналите 
трудови възнаграждения 
на персонала. Производ-
ството на олио от тазго-
дишната суровина ще започ-
не след 20 септември и то-
гава ще стане ясно каква 
ще бъде точната му цена. 
Сега (към 15 септември) 
еднолитрова бутилка олио 
струва на дребно 1,69 лв. 
във фирмения магазин на 
дружеството.

Заслужава да се отбеле-
жи, че се запазва тради-
ционно доброто качест-
во на олиото с марката 
на „Роса“ АД–Попово. За 
това най-добре свидетел-
ства пазарното му търсене. 
В складовете на предприя-
тието никога няма зале-
жала продукция. Най-го-
леми количества масла 
се реализират в София, в 
седемте магазина на пре-
стижната верига „Мет-
ро“, в търговските обек-
ти на „Фантастико“, в тър-
говската мрежа на Търго-
вищка област и на други 
места в страната.

Една от постоянните 
задачи на дружественото 
ръководство е непрекъсна-
тото усъвършенстване на 
производствената дейност. 
По време на тазгодишния 
летен традиционен осно-
вен ремонт на мощностите 
са извършени подобрения 
в технологията на раз-
личните процеси в произ-
водството на рафинирано 
масло.

През настоящата година 
в дружеството са внедрени 
в действие нови линии за 
пластмасов амбалаж. Сега 
всички видове бутилки (1 
л, 2 л, 3 л, 5 л и 8 л) без 
десетлитровите се произ-
веждат тук. 

В предприятието про-
дължава да се произвежда 
като отпадъчно производ-
ство експелер – ценна и 
търсена храна за нуждите 
на животновъдството. 
Все повече се налагат 
на пазара и брикетите от 
слънчогледова люспа, кои-

то са висококалорични и 
предпочитани от все по-
вече клиенти.

Сега в „Роса“ АД ра-
ботят 140 души. От 1 сеп-
тември т.г. тяхното трудо-
во възнаграждение бе уве-
личено с около 12 на сто. 
През настоящата година 

 В пресовия цех всекидневно се обработват по 60–70 тона 
слънчогледово семе.

В цеха за раздуване на бутилки подготвят пластмасовия 
амбалаж за олиото от новата реколта.

Бутилково отделение – едно от основните производствени звена на дружеството. 

Аномалиите във времето, които ни съпътстват през 
последните години, правят необичайните доскоро 

неща част от живота ни. На снимката: току-що 
цъфнало ябълково дърво в с.Славяново.

„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“
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В помощ на българските до-
макинства за намаляване на раз-
ходите за отопление Европей-
ската комисия е разработила 
програма за енергоспестяване в 
дома. Тя представлява кредитен 
механизъм в размер на 50 млн. 
евро. Тези средства се предоста-
вят на утвърдени български 
търговски банки за отпускане 
на потребителски кредити за 
енергоспестяващи мерки в бъл-
гарските домове – енергоефек-
тивни прозорци, изолация на 
стени, подове, покриви, ефек-
тивни печки и котли на биома-
са, слънчеви нагреватели за во-
да, ефективни газови котли и 
термопомпени климатични си-
стеми.
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ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Всяко домакинство кредито-
получател има право да ползва 
безвъзмездна финансова помощ 
в размер на 20% от стойността 
на кредита за енергоспестяване, 
но не повече от 850 евро.

Българските домакинства мо-
гат да се възползват от предла-
ганите кредити до 31 декември 
2006 г.

Българските банки, включили 
се досега, са Райфайзен банк, 
Банка ДСК, Българска пощен-
ска банка и ОББ.

„Газоснабдяване Попово“ 
АД е сред одобрените достав-
чици на котли на природен 
газ в бита по програмата.

тук са съкратени 25 чове-
ка от производствения пер-
сонал, като основната при-
чина за това е оптимизира-
не кадровия състав на ба-
за рационализиране на про-
изводствените процеси.

През последните го-
дини дружеството си 
остава сред най-стабил-
ните и проспериращи 
предприятия в община-
та и региона. То е един 
от най-големите ползва-
тели на кредити, като 
е спечелило доверието 
на банките поради редов-
ното обслужване на фи-
нансовите си задълже-
ния. И занапред усилия-
та на фирменото ръко-
водство ще бъдат на-
сочени към усъвършен-
стване на технологич-
ните процеси с цел да се 
отговори на постоянно 
нарастващите изисква-
ния към този вид произ-
водство на европейските 
и световни пазари.
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НОВО ИМЕ
...
Кръстопът !
Накъде?
Вляво – страх.
Вдясно – грях.

(Кръстопът)

Поетесата не се страхува 
и от двете посоки на та-
ка определения от нея жи-
тейски кръстопът.

Посоката на страха я из-
вежда към философското 
прозрение за изтичащото 
време, за мъчителното пред-
чувствие, че няма да успее 
да каже на света всичко, 
което душата º е открила и 
подредила в стиховете.

Посоката на греха Донка 
Василева извървява смело, 
с едно своеобразно достойн-
ство на праведен грешник.

Без да прави открития 
в нравствените норми за 
поведение, с поетичните 
си внушения за прошката, 
съпътстваща греха, автор-
ката я извежда като парола 
за припознаване на душите, 
като нещо задължително 
преди големия край. Мно-
го силно звучи финалът на 
стихотворението „Грешни-
ца в ада“:

Без прошка
Душа не заспива!
По тъмно,
по светло – 
през водовъртеж.
И в радости болка ме дави!
Предвестник на заник,
притропва бодеж
в Сърцето – 
Страдалец забравен.
Когато за сетно
постеля приспя,
ще стигна ли 
чак до безкрая?
Но как ли да тръгна – 
тъй, без да простя?
Съдете ме!
Грешница в рая.

Много са сполучливите 
стихотворения на Донка 
Василева в нейната първа 
поетична книга. Вероятно 
във времето от 2000 годи-
на досега нейното твор-
чество е постигнало още 
сила и зрялост и е полу-
чило съответстващото му 
признание сред литератур-
ните среди в района.

Именно затова родената 
в Попово, израсла в село 
Садина и понастоящем жи-
вееща в град Разград пое-
теса следва да бъде потър-
сена при следващото пре-
брояване на местните ли-
тературни творци.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

23 септември
Красимир Павлов – 
кметски наместник на 
с. Иванча

25 септември
д-р Иван Гущанов – 
управител на МБАЛ–
Попово

28 септември
Иванка Веселинова – 
управител на 
общинска фирма за 
заетост

29 септември
Румяна Иванова – кмет 
на с. Цар Асен

На кинескопа на теле-
фона ми се вее едно писмо, 
сякаш вятъра го духа. 

*** 
Искам да си изкарам на 

екрана аналния (аналого-
вия) часовник.

***
Защо тъй моя телефон 

ми взима пари? 
*** 

Не мога да го вкарам. 
***

Не може ли вие да ми го 
вкарате? 

*** 
Аз таковата се обадих на 

1111 и вашата колежка ми 
говори на английски. 

*** 
Искам да си махна се-

кретарката. 
*** 

Не мога да си наредя им-
пулсите в картата. 

***  
Госпожо, държа го, вече 

два часа го стискам и не 
мога да го вкарам. 

*** 
Аз съм момчето с SMS-а. 

*** 
Искам да съобщя музи-

кално съобщение на един 
приятел. 

*** 
Тази вечер за пръв път 

си бъркам в менюто и не 
знам какво да ви кажа. 

*** 
Имам камбанка на дис-

плея – поличка с краче. 
*** 

Ръчках в телефона и за-
губих обхвата. 

*** 
– Знаете ли кой е бутонът 

„диез“? 
– Ама моля ви се, аз 

съм учил в музикално учи-
лище. 

*** 
А вида съм го оставил на 

електропоща. 
*** 

Тука съблюдавам, че сро-

Недялко ЦОНЕВ

Мислех си, че познавам 
всички пишещи поезия от 
град Попово и свързани с 
него през последните три-
десетина години, но от слу-
чайна среща разбрах, че не 
е така.

В биографичната справ-
ка към стихосбирката „Спо-
мен за цвят“ прочетох, че 

Пламен СЪБЕВ

Пред Историческия музей 
в Попово се изгражда детска 
площадка и лапидариум. 
Целта на проекта, който се 
изпълнява, е да разработи и 
култивира този терен, като 
се осигури атракционна 
зона за отдих в центъра на 
града. Непосредствено до 
сградата на музея ще бъде 
оформен  терен за лапида-
риум, останалата част се 
отрежда за зелени площи 
и пешеходна зона с кътове 
за отдих. Денивелацията на 
терена ще бъде преодоляна 
с изграждането на подпорни 
стени, стълби и рампи и 
зелени шкарпи.

Лапидариумът, в който 
ще бъдат експонирани по-
големи музейни находки, 
ще бъде с подходящо ос-
ветление. В центъра му ще 
бъде изграден и слънчев 
часовник.

ЛАПИДАРИУМ И 
СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК 
ЩЕ УКРАСЯТ 
ПЛОЩАДКАТА ПРЕД МУЗЕЯ

Момент от строителните работи

Римският надгробен памет-
ник от с.Помощица ще украси 

лапидариума пред музея.

След като отбеляза 
своята 20-годишнина през 
лятото, триото беше удо-
стоено и с високото призна-
ние на Съюза на български-
те музикални и танцови 
дейци „Сребърна лира“. 
То им се дава по повод 
„честването на кръглата го-
дишнина и за високите им 
художествено-творчески 
успехи“.

ПРИЗ

„СРЕБЪРНА 
ЛИРА“ 

ЗА ТРИО 

„АГРА“

Предвижда се да има 
подходи към двете услов-
но разделени зони за хора 
с уврежания. Стойността 
на проекта е 103 670 лева. 
Изпълнител е строителната 
фирма ЕТ „Лимо–Сашо 
Събев“. 

ЗАБАВНИ ТЕКСТОВЕ 
IZ MTEL OPERATORKITE...

ка на годност на мойта кар-
та е... 

*** 
За лого колко ме опъват? 

*** 
Можете ли да ме свър-

жете със Семейство и прия-
тели? 

*** 
Искам да видя сметката 

на мъжа си. 
*** 

Абонат съм на Глонул и 
искам да мина към мтел 
на валчери... Номерът ми 
е 98хххххх и искам да си 
го запазя. 

*** 
Господине, нищо не раз-

бирам. Тука на екранче-
то ми пише на някакъв 
език, дето не мога да го че-
та, а Вие ми говорите на 
български. 

*** 
Излезе ми картинката, 

извинявам се, иконката за 
свързване с кола. 

*** 
Аз много добре си ги пи-

ша, ама буквичките бързат. 
(T9) 

*** 
Аз си го изпращам на 

български, а братовчед ми 
го получава на португал-
ски! 

*** 
– На екрана ми излезе 

нещо и не ще де са махне – 
един четириъгълник и вът-

ре има триъгълник с две 
черти, дет са събират по 
средата. 

– Прилича ли Ви на пис-
мо? 

– Баш шъ-й писмо, ша 
знаиш! 

*** 
– Какъв телефон имате? 
– Халкател. 

*** 
Tука един приятел се 

опитва да ми го вкара от 2 
часа и не може. (ваучера) 

*** 
Искам да ми направите 

семейство и приятели. 
*** 

Имам проблем с пакета. 
*** 

Удрям този номер и ми 
излиза някаква жена. (1113 
оператор) 

*** 
Тука една ми казва да из-

чакам. Да я чакам ли? 
*** 

След като го вкарам, 
трябва ли да го натисна ня-
къде да ми излезе? 

*** 
Много го протрих, какво 

да правя? 
*** 

Откачих си пощата, за-
щото излизаше, когато си 
иска. 

*** 
Казаха ми да си направя 

настройки за съобщения, 
за събития, които са се слу-
чили! (BG News) 

*** 
– Искам да си махна от 

камбанката чертъта.
– Какъв ви е апаратът?
– Моторола (не знае ка-

къв модел). 
– Добре, малка или го-

ляма е тази Моторола?
– Абе малко е голяма! 

*** 
Как мога да се включа на 

свободен наем? (на карта с 
абонамент) 

авторката º Донка Васи-
лева е родена в Попово. 
Този факт сам по себе си е 
достатъчен за настоящото 
представяне, защото не са 
много хората, родени тук  
и написали книга.

Осъзнавам, че срещата 
ни с поетесата е малко по-
закъсняла (първата º сти-
хосбирка е издадена през 
2000 година), но поповска-

та общественост и цени-
телите на поезията ще оста-
нат приятно изненадани от 
запознанството чрез стра-
ниците на „Местен вест-
ник“.

Някаква особена при-
мамка за читателя е зало-
жена в нейните стихотво-
рения. С къси изречения, 
но с достатъчен поетичен 
заряд Донка Василева ни 
отвежда в своя поетичен 
свят – един кръстопът на 
човешката душа, опитала 
от всичко, но все още ла-
кома за утрешното слънце 
и късно вино – Късно ви-
но кръвта ми гори/от коп-
неж е пияна душата.

Кръстопътят, със своя 
вечен въпрос и със своя 
мъчителен избор, присъст-
ва в много от стихотворе-
нията, включени в стихо-
сбирката:

...
На глух кръстопът
са ми хвърлили пъпа!
С каква ли закваска
съм месена, Боже?

(Орис)

И още:

*** 
Защо, катo ме търсят, 

съм недостъпна? 
*** 

Какво значи, като ми се 
появи една стрелка вляво, 
сочеща надясно? 

*** 
– Ало, що ми бега тока?
– Как така ви бега тока? 
– Еми, като излезна на-

вън и ми бега тока! 
*** 

Защо съм към Прима, а на 
телефона ми пише Мтел? 
Да не е развален нещо? 

*** 
Ало, тука излиза една же-

на и ми взима пари от вау-
чъра. 

*** 
Как да мушна ваучъра? 

*** 
– Въведох 5-цифрен код за 

защита на телефона, но не го 
помня. Какво да правя? 

– Ще ви се наложи да 
отидете в сервиз. 

– Дали да не взема от-
ново да се напия, може и 
да си спомня какво съм въ-
веждал!!! 

*** 
Аз от тая фирма Прима 

хич не съм доволна. Така 
ако продължава, ще мина 
към Мобилтел! 

*** 
Тука пиши мобилен теле-

фон GSM, ама съкратено. 
(M-TEL GSM BG) 

*** 
На дисплея имам англий-

ски нули...?! 
Кazanlak.com
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Баба Тонка е малко село, 
разположено на 15 км 
югозападно от Попово. 
Днес в него живеят около 
120 жители, от които 
35 деца. Населението е 
смесено – българи и цига-
ни. Между тях остри 
противоречия няма. Има 
дори осем смесени брака. 
За учениците е уреден ав-
тобус до училищата в 
Славяново и Медовина. 

Кметският наместник 
Стефан Томанов е сто-
панин на селото от две 
години. Местен човек, 
живее в селото, той по-
знава проблемите и упо-
рито не смята, че село-
то е със затихващи функ-
ции. С упоритост и зара-
зяващ ентусиазъм той 
стъпка по стъпка върви 
в посоката, която е из-
брал. Този репортаж ре-
ших да напиша, когато 
спрях в центъра на се-
лото да погледна какво 
ще представлява ново-
строящият се войнишки 
паметник, който пред-
стои да бъде открит на 
събора на селото на 24 
септември.

Попитах за Стефан, а 
работници по паметника 
ми посочиха към село 

Иванча, където с частния 
си трактор отишъл да вади 
и докара пясък от реката. 
По пътя го срещнах – 
върна ме, за да ме разходи 
из селото и да се убедя, че 
то няма да изчезне.

– С какво е по-лошо от съ-
седното село Иванча? Но 
нали там сега изграждат 
екопътека, всички са се 
насочили натам, купуват 
имоти, правят се планове 
да се строи – разказва ми 
той и ми показва къщи с 
добър външен вид, които 
стоят празни. – Проблемът 
е, че повечето от къщите 
имат много наследници и 
това затруднява бързия 
пазарлък и уреждането на 
документите. Но това е 
решим проблем – ме убеж-

дава той и ме води на един 
селски мегдан, където 
някога е бил центърът на 
селото. 

Заради пътя за Антоно-
во, който преминава през 
селото, центъра се измес-
тил. На това място един-

ствено днес е останала 
внушителната сграда на 
църквата „Рождество Бо-
городично“. Влизаме в 
нея. Вътре е като строител-
на площадка. Недовърше-
но укрепване на сградата, 
повредена от миналите зе-
метресения, я е направил 
съвсем неизползваема. Па-
рите са стигнали само да 
се укрепи олтарната част. 
Както разбирам от раз-
говора ни, той не смята 
да се отказва да завърши 
укрепването º. 

– Но къде по-напред, 
пари няма, добре че са про-
грамите за временна зае-
тост... 

И ентусиазмът на 
кметския наместник – ще 
добавя аз. За две години 
е успял да ремонтира из-
цяло здравната служба и 
в селото веднъж седмич-
но идва лекар; направена е 
отводнителна канавка, во-
досток, които са само опит 
да се спре разрушаването 
на четвъртокласния път 
през селото за Антоново, 
за състоянието на който 
по-добре да не говорим; 
ремонтирано е училището, 
селото има улично освет-
ление, ремонтирана е авто-
бусната спирка, възстано-
вена е Ковачевата чешма, 
поддържа се гробищният 
парк, тревните площи. 

На 24 септември за сбо-
ра ще бъде открит войниш-
ки паметник. В същата гра-
динка до преди няколко го-
дини е бил и бронзовият 

бюст-паметник на Баба 
Тонка, който е откраднат. 
С усилията му и с помощта 
на Община–Русе и музея 
„Баба Тонка“ каменен 
бюст ще заеме мястото на 
бронзовия. Това ще стане 
възможно и с волята на да-
рителя архитект Цветан 
Георгиев от Русе.

– Най-големият проблем 
на селото е, че обработ-
ваемото му землище от 
около 3000 декара няма 
арендатор. Земите пус-
теят, а и аз в труден мо-
мент може да се облегне 
на него за помощ. Ако има 
арендатор, ще се осигури и 
работа за част от хората 
в селото. Беднотията е 
също голям проблем. Раз-

бирам, че на много места 
е така, но мен ме боли за 

моето село. 
Миналата година Сте-

фан, без да храни големи 
надежди, дал съобщение 
в две радия – в Шумен и 
Велико Търново, че орга-
низира земляческа среща. 
Интересът бил голям. 
Дошли бивши жители на 
селото, живеещи в Дря-
ново, Варна, Габрово, Ру-
се, Горна Оряховица, По-
пово. Тази година за сбо-
ра се стяга срещата да бъ-
де още по-голяма. Иска 

хората от селото да не за-
бравят корените си, да се 
погрижат за имотите си, за 
да не загине селото. 

Вярва, че и тук ще раз-
движат продажбите на 
имотите. Свободни къщи 
има, природата, въздухът и 
спокойствието са същите, 
каквито са и в съседните 
села Иванча, Берковски, 
Бракница. И заради тази 
си вяра ще продължи уси-
лията си да благоустрои и 
оживи село Баба Тонка.

Стефан Томанов не само организира работата по благоустрояването на селото, той редом с 
работниците по програмите за временна заетост участва в нея. На снимката: с частния си 

трактор той кара пясък за новостроящия се войнишки паметник в селото.

СТЕФАН ТОМАНОВ – КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С.БАБА ТОНКА:

ВЯРВАМ, ЧЕ СЕЛОТО ЩЕ СЕ 
БЛАГОУСТРОИ И 

ОЖИВИ

Храмът „Рождество Богородично“ Възстановената здравна служба

Сградата на училището пустее, днес от нея се използва само салонът в приземния етаж.

Строежът на войнишкия паметникИсторията на селото не е проучвана. Кирил Рачев, кмет на селото, през 
1976 г. събира оскъдни сведения най-вече за читалището и училището, които 
издава в малка книжка. В землището му се откриват следи от няколко стари 
селища, които според намираните останки датират живота в землището 
му от дълбока древност до наши дни без прекъсване. След освобождението 
от турското робство в селото прииждат масово и се заселват българи от 
Еленско. Трудолюбивите балканджии променят облика му. Построени са 
общинска и кооперативна сграда, училище, църква, каптирани са кладенци 
и чешми. През 1934 г., когато в цялата страна арабските наименования на 
селищата се сменят, от селото пожелали името му от Каравеллер да стане 
на Баба Тонка. Сред тогавашните му жители имало предание, че когато 
разбиват четата на Стефан Караджа през 1868 г., малка група от четници, 
между които и син на легендарната баба Тонка, се спасява и лутайки се по 
горите, е разбита край селото. 
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На 16 септември в 
13 часа в Разград бе да-
ден старт на деветия, по-
следен етап (Разград–
Габрово,157 км) от 55-
ата колоездачна оби-
колка на България. До 
този момент от състе-
занието лидер в генерал-
ното класиране бе сло-
вакът Мартин Празднов-

ски с крехък аванс от 12 
секунди пред украинеца 
Александър Клеменко. 
Победител в предишния, 
осми етап от Варна до 
Разград, бе аржентинецът 
Мартин Гаридо, който се 
състезава за португалския 
отбор с треньор българи-
на Ненчо Стайков.

Малко преди 14 часа ко-

лоната навлезе в Попово. 
Поради ремонтните 
строителни работи, кои-
то се извършват в цен-
тралната градска част, 
състезателите за първи 
път от много години 
не преминаха през бул. 
„България“. Маршрутът 
им бе по улиците „Па-
найот Хитов“, „Въстани-

ческа“, пътя за с. Медо-
вина и обиколния път. 
В челото бе група от 
петнадесетина състеза-
тели, на около 2–3 мину-
ти след които премина 
основната колона. 

Победител в етапа е 
аржентинецът Мартин 
Гаридо, който за четвър-
ти път пресича пръв фи-
налната лента в тазго-
дишната обиколка на 
България. Той оглави 
и класирането за актив-
ност, а съотборникът 
му Красимир Коев – за 
катерачи.

Първи в генералното 
класиране остана сло-
вакът Мартин Празд-
новски. След него е 
украинецът Алексан-
дър Клеменко от пол-
ския тим „Атлас“, а тре-
ти – Михаел Мук от 
„Агути“ (Щутгард).

За първи път от годи-
ни призовата тройка ос-
тана без българи. Пе-
то и шесто място заеха 
състезателите на „Бур-
гас“ Светослав Чанлиев 
и Евгени Балев. 

На 18 септември в Попо-
во местният футболен от-
бор „Черноломец“ прие на 
градския стадион гостува-
щия тим „Бенковски“–гр. 
Бяла, Русенска област, в 
среща от V кръг на пър-
венството в Североиз-
точна „В“ група. 

Мачът започна добре за 
поповчани, които веднага 
след началния съдийски 
сигнал упражниха тра-
диционния домакински 
натиск. Това доведе 
до успех – още в десе-
тата минута нападат-
елят Тихомир Кънев 
(№ 9) отбеляза гол и 
„Черноломец“ поведе с 
1:0. Гостите реагираха 
веднага, направиха 
няколко опасни атаки, но 
отбраната на домакините 
се справи. На моменти 
играта стана груба, 
футболисти и от двата 
отбора изпуснаха нер-
вите си, на няколко пъти 
срещата бе спирана, за да 
може дежурният лекар 
да окаже помощ на кон-
тузени футболисти. Съ-
дията Мартин Маринов 
от Шумен показа червен 
картон на Пламен Петров 
от домакините и на № 18 
от гостите за спречкване 
помежду им и двата съ-
става останаха до края на 

ДОМАКИНСКО 
РЕМИ В ПОПОВО

мача с по десет души. Че-
тири минути преди края 
на първото полувреме 
централният нападател 
на „Бенковски“ надбяга 
отбраната на поповчани 
и останал сам срещу 
вратаря Желев, вкара 
изравнителен гол. 

Още от началото на вто-
рата част домакините „на-
тиснаха“, заиграха по-мо-
билизирано. Настойчив-
остта им бе възнаграде-
на – в 62-рата минута 
Тихомир Кънев бе събо-
рен в наказателното по-
ле на гостите и сам реали-
зира отсъдения 11-метров 
наказателен удар. Петна-
десетина минути преди 
края на срещата отбраната 
на „Черноломец“ направи 
колективна грешка. При 
опит за изкуствена засада 
бе изпуснат нападател на 
гостите, който отблизо за-
би топката в мрежата зад 
вратаря. До края на мача 
домакините упражниха 
силен натиск, но до гол 
не се стигна. В 82-рата 
минута отново Тихомир 
Кънев бе съборен в 
наказателното поле на 
„Бенковски“, но този път 
съдията си затвори очите 
и не свири нарушението. 
Краен резултат – 2:2.

Състав на „Черноломец“: Живко Желев (вратар), 
Ивайло Иванов, Шанси Ахмедов, Никола Ра-
фаилов, Пламен Петров (60 мин. – Веселин Цвет-
ков), Красимир Гочев, Димитър Пемперски, Тихо-
мир Кънев, Свилен Колев, Дауд Себайтинов (47-
ата мин. – Серхан Хасан).

Съдийска бригада от Шумен: Мартин Маринов– 
гл. съдия, с помощници Мирослав Петров и Сти-
лиян Николов.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА–ПОПОВО

На основание чл.126 от Закона за опазване на 
околната среда е открит обществен достъп до 
заявлението за издаване на комплексно разре-
шително на „Чугунена арматура–България“ АД, 
град Враца, клон Попово. Документацията е на раз-
положение на интересуващите се всеки работен 
ден в периода от 26.09.2005 г. до 25.10.2005 г. в:

1. Община–Попово, град Попово, пл.„Александър 
Стамболийски“ № 1, ет. 3, ст. 301, 9–12 и 13–16 
часа;

2. Публичния информационен център в Изпъл-
нителната агенция по околна среда (ИАОС), 
гр.София, бул.„Цар Борис ІІІ“ № 136, 14 етаж от 9 
до 17,30 часа.

ЗА КОНТАКТИ И СТАНОВИЩА:
Гергана Чешмеджиева – отдел „Разрешителни 

по КПКЗ“, ИАОС, тел.02/9 406 426;
Йонка Тунчева – дирекция „ТСУ“ в Община–

Попово, тел.0608/40 203.

Това е мотото на тради-
ционната акция на сектор 
„Пътна полиция–КАТ“ 
при РДВР–Търговище. 
Препоръката и апелът към 
родителите и близките 
на първокласниците е да 
отделят нужното време и 
внимание и да запознаят 
децата с най-важните пра-
вила за движение и най-
безопасния маршрут за 
придвижване от дома 
към училище и обратно. 
Необходимо e всички в 
движението да проявят 
чувство за отговорност и 
да управляват превозните 
средства с повишено вни-
мание.

Всяка година при пътно-
транспортни произшест-
вия загиват над сто деца 
и юноши до 17-годишна 
възраст. Друга не малка 
част от пострадалите 
получават травми с раз-
лична тежест, като някои 
от тях остават с трайни 
увреждания и инвалиди за 
цял живот – така започна 
анализът на тежките 
ПТП с деца и юноши на 
територията на РДВР–
Търговище през 2004 
г. и 2005 г., представен 
от началника на сектор 
„Пътна полиция–КАТ“ 
при РДВР–Търговище 
подполковник Анатоли 
Господинов.

На територията на Тър-
говищка област през 
2004 г. са настъпили пет 
ПТП с участието на деца, 
които са получили различ-
ни увреждания.

Основните причини за 
ПТП по вина на децата и 
юношите са неспазването 
на пътните знаци, внезап-
ното или неправилното 
излизане на пътното 
платно и неправилното 
излизане на пътното плат-
но и неправилното пре-

„ДЕЦАТА ТРЪГВАТ 
НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ 

ПАЗИМ НА ПЪТЯ!“
сичане.

Голяма част от злополу-
ките с деца и юноши са 
настъпили в населените 
места по улички, при пре-
минаване на кръстовища, 
пешеходни пътеки, райо-
ните покрай детските за-
ведения и площадки и 
други места за игри и 
отдих.

„Опазването на живо-
та и здравето на децата 
ни е от голямо значение 
за „Охранителна поли-
ция“ не само през пър-
вия учебен ден, но и 
през цялата учебна годи-
на“ – това каза подпол-
ковник Александър Хрис-
тов, началник на сектор 
„Охранителна полиция“. 
Проведени са предвари-
телни срещи между ръ-
ководствата на учебните 
заведения и районните 
инспектори. Засилва се 
полицейското присъст-
вие в учебните заведения 
и около тях, покрай ме-
стата, които се посещават 
от учениците – игрални 
и компютърни зали, уве-
селителни заведения. 
Предстоят проверки на 
питейните и увеселител-
ните заведения съвмест-
но с инспектори от ХЕИ, 
представители на общи-
ната и други институции 
с цел предотвратяване на 
употребата на алкохол и 
наркотични вещества.

Trgpool 

СЪОБЩЕНИЕ
ЗКПУ „БАЛКАН 93“–село Зараево ще проведе 

общо събрание на член-кооператорите на 8.10.2005 
г. от 9 часа в салона на читалището в селото.

1. Събранието ще се проведе при следния дневен 
ред:

2. Отчет на Управителния съвет.
3. Вземане решение за анексиране на арендните 

договори.
4. Вземане решение за ликвидация на коопера-

цията.
5. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе 

на същото място и дата от 10 часа.

ОБЩИНА–ОПАКА, 
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
Решение № 237 от 08.07.2005 г. на Общински 

съвет–Опака, чл.9 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, Заповед № РД 09-349/16.09.2005 г. 

Община–Опака, област Търговище

ОБЯВЯВА
Процедура за продажба право на участие в 

обект на незавършено строителство на почивна 
станция „АТИЯ“, местност Отманлии, в землището 
на гр. Бургас, чрез публичен търг с явно над-
даване на 30.09.2005 г. от 10 часа в сградата на 
Община–Опака, стая № 7. Първоначална тръжна 
цена – 122 000 лв. и стъпка за наддаване – 12 200 
лв. Депозит за право на участие – 12 200 лв., се 
внася по сметка 5030000634 на Община–Опака, 
банков код 79073541 при ЦКБ АД–Търговище. 

Краен срок за внасяне на депозита: до 17 часа 
на 29.09.2005 г. 

Тръжната документация (100 лв.) се закупува 
от касиера на Община–Опака в срок до 17 часа 
на 29.09.2005 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
заместник-кмет на Община–Опака – 

тел.089 9 918 001 
и секретар на Община–Опака 089 9 918 011.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.30

Великата илюзия BG:
„ВСИЧКО Е ЛЮБОВ“

Нова ТВ 20.00

„ПОСЛЕДНИЯТ 
БОЙСКАУТ“
екшън

Би Ти Ви 15.00

ЧАСЪТ НА БИ БИ СИ:
„ИСТИНАТА ЗА 
НОЕВИЯ КОВЧЕГ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

13.35 „Кралският скандал“ 
 (САЩ, 2001)
15.00 Непозната земя
15.30 Магьосници, 4 еп.
16.00 Мело ТВ мания
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.05 „Горе във вилата“ 
 (Великобритания, САЩ)
20.00 По света и у нас
20.30 Първи национален 
 фестивал „Македония 
 фолк“ (пряко)
22.30 Европейско първен-
 ство по баскетбол: 
 финал (мъже)
23.50 По света и у нас
24.00 Елит
   0.30 Джубокс
   1.00 Мрежата
   1.30 Европейско първен-
 ство по волейбол (ж)
   3.10 Видеоклипове
   3.45 Чай (п)
   5.45 Рекламна пауза (п)

ПЕТЪК, 23 септември

  5.30 Детските сериали на 
 Джетикс
  6.30 Търговски център
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Огнена кръв
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Пет звезди
15.00 Джоун
15.30 Детските сериали на 
 Джетикс
16.30 „Горчиво“ – 
  шоу за младоженци
17.00 Изпитание на любовта
18.00 Всички обичат 
 Реймънд
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 „Най-смешните 
 животни на планетата“
20.30 Без думи
21.00 Десетте най
21.30 Всички обичат Реймънд
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели

ПЕТЪК, 23 септември

  6.20 Дързост и красота
  7.00 Телепазарен прозорец
  7.15 Анимационен филм
  8.00 „Метли и заклина-
 ния“, детски филм
  9.55 „Не се мотай в 
 краката ми“, детски 
 филм
10.55 Национален 
 календар: 90 години 
 от въвличането на
 България в Първата 
 световна война
11.00 Документален 
 филм: „Враг № 1“
12.00 По света и у нас
12.20 „Проклятието на 
 нефритения 
 скорпион“, игрален 
 филм (САЩ)
14.00 Документален 
 филм: „Обичам 
 музиката – Алексис 
 Вайсенберг“
15.30 Магьосници, 2 еп.
16.00 „Рапсодия в бяло “
 (България, 2002 г.)
17.20 Музикални следи: 
 Васил Найденов
17.50 Вкусно
18.00 Премиера: „Вълкът 
 и седемте козлета“, 
 анимация
18.15 Дързост и красота
18.55 „Училище за гърба“, 
 филм за санато-
 риално-курортния 
 комплекс в Павел 
 баня
19.25 10/64
19.50 Премиера: „Лятото 
 на Гъбелко: „Бало-
 нът“, анимация
20.00 По света и у нас
20.30 Великата илюзия 
 BG: „Всичко е любов“
21.55 Шоуто на Айк 
 и Тина Търнър
22.50 По света и у нас
23.00 „Кралят на Тексас“ 
 (САЩ, 2001)
  0.35 Фестивал 
 „Джас плюс 2005“ 
  1.20 Джубокс
  1.50 „Рапсодия в бяло“ (п)
  3.10 Видеоклипове
  3.35 Под дъгата (п)
  4.05 „За животните – 
 с любов“ (п)

  0.10 Луд съм по теб
  0.40 „Бързи пари“
  1.30 Вот на доверие
  2.10 Море от любов (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Огнена кръв (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 24 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Реално 
  7.00 Бон апети 
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 Кой е по-по-най 
  9.30 Споко
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 Всички обичат Реймънд
12.30 Луд съм по теб
13.00 „В капана на 
 любовта“, 1 част
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър – забавно 
 тв шоу
17.00 Най-смешните 
 животни и хора на 
 планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Целуни ме“ (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Вътрешен кръг“ 
 (САЩ)
  0.30 Бързи пари
  1.30 Филм (п)
  3.10 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
  5.30 Десетте най
 
НЕДЕЛЯ, 25 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 „Бон-бон“
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „В капана 
 на любовта“,  2 ч. 

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Животните 
 представят
   9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 Формула 1: 
 Поглед отвътре
11.45 Календар
12.00 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Деми Мур“
13.30 „Вечно лято“
15.00 Имаш поща
17.00 Никита
18.15 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Кафе пауза“
20.30 Биг брадър 2
21.30 „Клъцни-срежи“
22.45 Горещо
23.45 Календар
   0.00 „Туин Пийкс“
   1.00 „Клъцни-срежи“ (п)
   2.00 Никита (п)
   3.00 Календар
   4.00 Туин Пийкс (п)
   5.00 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Деми Мур“ (п)
   6.30 Три сестри (п)

НЕДЕЛЯ, 25 септември

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.45 Календар
12.00 „Зевс и Роксан“  
 (комедия)
14.30 „Gillette супер спорт“
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.15 Спортен свят
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Последният 
 бойскаут“, екшън
21.30 Календар
22.00 Биг брадър 2
22.45 „Турболентност“
23.45 Календар
  0.00 Горещо
  0.45 ФБР инструктор
  1.15 „Последният 
 бойскаут“ (п)
  3.00 Календар
  4.00 Турболентност (п)
  5.30 Музика
  6.00 Само баламите 
 бачкат

  4.35 „Кралят на Тексас“ (п)
  6.10 „Не се мотай 
 в краката ми“ (п)
 
  СЪБОТА, 24 септември

  7.10 Анимация
  8.00 Телепазарен  прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Спукано гърне
  9.30 Анимация
10.30 Цветен магазин
10.45 Документален филм: 
 „60 години свързочни 
 войски“
11.15 Памет българска: 
 Златното археологи-
 ческо лято на 2005  г.
12.00 По света и у нас
12.20 Частен случай
12.50 Минута е много
13.40 Суматоха
14.10 Атлас: Хондурас 
14.40 Магьосници, 3 еп.
15.10 Като лъвовете
16.00 Документален филм: 
 „Как се създава човек“
16.50 Мистър Бийн
17.20 Футбол: 
 „Пирин 1922“–ЦСКА
19.25 „Приказка за 
 обърканото царство“
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.25 Кинопарад: „Коме-
 диен хармонист“
 (Германия, Австрия)
22.40 Рекламна пауза
23.10 По света и у нас
23.20 „Нощни птици“
  0.20 Трето полувреме
  1.10 Джазтайм
  1.55 „Доста случайно“ 
 (Италия, 1986) 
  3.20 Видеоклипове
  3.40 Суматоха (п)
  4.10 Памет българска (п)
  4.55 „Комедиен 
 хармонист“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 25 септември

   7.00 Анимация
   7.30 Бразди
   8.00 Телепазарен прозорец
   8.15 Дисни!
   9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози
12.45 Умно село: „Снима се 
 филм“ (Мариана 
 Евстатиева-Биолчева)

14.30 Без думи
15.00 Часът на Би Би Си
16.00 УЕФА – 
 обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Елиза
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Аленият прилив“  
22.10 bTV новините 
22.40 Опасни улици
23.30 Кабината
  0.10 Бързи пари
  1.00 Сблъсък (п)
  2.30 bTV репортерите
  3.10 Туистър (п)
  4.00 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 23 септември

  7.00 Здравей, България
  9.00  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Хотел „България“
12.00 Календар
12.15 Морска сол
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Нова тв шоп
15.30 Блясък
16.30 Цветът на греха
17.30 Карабинери
18.30 Сделка или не – тв игра
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.00 Господари на ефира – 
 кастинг за адреналинки
21.30 Календар
21.32 „Забравени досиета“
22.30 Сексът и градът
23.00 Биг брадър 2
23.30 Календар
23.45 Ало, Къщата?
  0.30 „Болница 
 „Кралството“
  1.30 Господари на ефира (п)
  2.00 Блясък (п)
  3.00 Календар
  4.00 „Робиня на любовта“
  5.30 Мъжкари (п)
  6.30 Анимация
  6.30 Карабинери (п)
  
СЪБОТА, 24 септември

  7.00 Хай-тек

На 12 септември в с. 
Глогинка, община По-
пово, след проведените 
оперативно-издирвател-
ни мероприятия е раз-
крито лицето, извършило 
в началото на септември 
кражба на покъщнина 
от необитаем дом на жи-
телка на Попово. Това 
е 18-годишният К.И. от 
село Глогинка.

•••
На 12 септември в с. 

Звезда, община Попово, 
след проведени опера-
тивно-издирвателни ме-
роприятия са разкрити 
извършителите на краж-
бата на 70 броя покривни 
капаци от къща в селото 
в началото на месеца. 
Това са К.Н. (17 г.) и 
Д.М. (51 г.) – и двамата 
от същото село.

•••
На 12 септември по пъ-

тя Попово–с. Светлен 28-
годишният водач Д.Д. от 
Попово допуснал пътно-
транспортно произшест-
вие с управлявания от него 
автомобил „Фолксваген“ 
с търговищка регистра-
ция, като напуснал плат-
ното и се преобърнал. По-
страдала е возещата се в 
автомобила 22-годишна 
жена. Тя е получила фрак-
тура на петата на левия 
крак и е без опасност за жи-
вота. Причина за пътния 
инцидент е управление на 
автомобила с несъобразе-
на скорост. По случая е об-
разувано следствено дело.

•••
На 12 септември около 

18 ч. в с. Драгановец, об-
щина Търговище, е въз-

никнал пожар в стопан-
ска постройка, вследствие 
на който са изгорели 50 
кв. метра покривна кон-
струкция и около 100 бали 
слама, собственост на жи-
тел на селото. Пожарът е 
погасен от един автомобил 
на РС „ПАБ“–Търговище. 
Причина за възникването 
му е детска игра с огън.

•••
На 13 септември около 

22,30 ч. в с. Величка, об-
щина Омуртаг, е възникнал 
пожар в стопанска по-
стройка, вследствие на 
който са изгорели 100 кв. 
м покривна конструкция, 
един кон, около 300 ба-
ли люцерна, 200 бали сла-
ма, 100 бали сено, един 
хладилник и около 2 
куб. м дървени греди, соб-
ственост на 36-годишен 

жител на селото. Пожа-
рът е погасен от един авто-
мобил на РС „ПАБ“. При-
чина за възникването му е 
късо съединение в електри-
ческата инсталация. 

•••
На 15 септември около 

19,20 ч. в Търговище, на 
кръстовището на около-
връстния път и изхода 
от квартал „Запад“, лек 
автомобил „Фолксваген 
голф“ с търговищка ре-
гистрация, управляван 
от правоспособния водач 
А.А. (29 г.) от Търговище, 
при маневра завой наляво 
отнема предимство на 
движещия се направо лек 
автомобил „Опел вектра“, 
управляван от правоспо-
собния водач И.Н. (23 г.) 
също от Търговище, в ре-
зултат на което настъпва 

пътнотранспортно произ-
шествие. Вследствие на 
удара е пострадала возе-
щата се в лекия автомобил 
19-годишна жена от Тър-
говище. Тя е настанена в 
Търговищката болница 
с фрактура на лявата ло-
патка, без опасност за жи-
вота. По случая е образу-
вано следствено дело.

•••
На 15 септември в 22,10 

ч. по ул. „В. Търново“ в Тър-
говище, М.З. (47 г.) от Тър-
говище управлявал това-
рен автомобил „КАМАЗ“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
2,25 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 16 септември около 

1,30 ч. в гр. Антоново пра-

воспособният водач Р.С. 
(32 г.) от с. Добротица, об-
щина Антоново, управля-
вал личния си лек авто-
мобил „Фолксваген голф“ 
след употреба на алкохол 
с концентрация в кръвта 
му 1,78 промила, устано-
вено по надлежния ред. 

•••
На 16 септември около 

21 ч. по пътя Попово–с. 
Паламарца, община По-
пово, на около 100 м от 
табелата за с. Паламар-
ца е намерен починал 
в личния си автомобил 
„Рено“ 54-годишен граж-
данин от Попово. Види-
ми следи от насилие по 
трупа не са установени. 
Той е откаран в попов-
ската болница за аутоп-
сия. По случая е обра-
зувано следствено дело.
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Бойко МИХАЙЛОВ

За Нисово се използва 
друг подход за Природния 
парк – през с. Сваленик. 
Като се премине през се-
лото, на изхода по пътя за 
Русе ще видим табела с 
надпис, указващ посоката 
към парка. Завиваме на-
ляво и над скалите поема-
ме по пътя, по който след 
малко ще навлезете в зелен 
тунел, образуван от край-
пътния пояс между ниви 
от двете страни. В този ту-
нел ще се движите около 
10 км до самото с. Нисово, 
съпровождани само от гри-
веци и пчелояди по време 
на пътуването. 

Навлизаме в Нисово и 
след характерните завои 

НИСОВО – 
ПЕРЛАТА НА РУСЕНСКИ ЛОМ

между скални ридове се 
оказваме в центъра до 
кметството. Кметовете – и 
старият, и новият – са мно-
го отзивчиви и запознати с 
всяко кътче на нисовския 
регион, затова е добре 
предварително да се оба-
дите на телефона на кмет-
ството (08196/260) и така 
да си осигурите гид за ва-
шата разходка из Нисов-
ската „Месопотамия“.

Нисово е сгушено меж-
ду скални ковьори, където 
се провират Малки и Бе-
ли Лом, които смесват во-
дите си в местността Сме-
сите, а след около 10–
12 км северно заедно с 
Черни Лом образуват Ру-
сенски Лом. Преди оба-
че да предприемете поход 

към Нисово, е хубаво да 
си подсигурите настаня-
ването в къща за гости със 
стопанка Нина Маркова 
(08196/343 или 082/48 
26 50), защото могат да 
ви изпреварят французи, 
които обичат да идват 
тук заради природните и 
историческите забележи-
телности и супата от ох-
люви, които им пригот-
вя стопанката. Къщата е 
разположена на атрактив-
но място, заобиколена от 
скали, близо до маршру-
тите и поречието на Бели 
Лом. Разполага с 12–16 
места, голяма градина с 
цветя, пещ на открито, 
маса люлка за хранене и 
освен охлюви предлага в 
менюто си прочутия мес-
тен катун кебап, но ту-
ристите предпочитат и дру-
гия вариант – да си донесат 
продуктите и докато те се 
разхождат из околностите, 
стопанката да ги приготви 
примерно в пещта.

Единият маршрут, който 
ви предлагаме, преминава 
покрай стари християнски 
гробища, за които има спор 
дали са от XIII–XIV в. или 
от XVI–XVII в., запазени 
са интересните надгробни 
паметници и тук се спи-
рат всички туристи, до-
ри артистът Никола Анас-
тасов е стоял пред тях два 
часа да ги изучава. След 
това маршрутът достига 
до панорамна полянка, бо-
гата на различни билки, за-
вършваща със скали, изви-
сяващи се над р.Бели Лом, 
а на отсрещната поляна 
се виждат три загадъчни 
каменни кръга, идеално 
наредени, и никой не знае 
кога са се появили и от ко-
го са наредени. Слизаме 
по пътечка няколко метра 
вдясно към реката. По 
тази пътека ще можете да 

видите диворастяща пап-
рат, водни кончета в река-

та и стрелкащи се над из-
висяващите се над вас ска-
ли бързолети, където гнез-
дят. Крайната цел е гор-
достта на Нисово – седем-
стотингодишният бряст 
на два метра от реката. Ко-
гато се върнете обратно в 
къщата за гости, стопан-
ката ще ви удостои с удо-
стоверение, че сте посе-
тили вековно дърво, с не-
говата снимка, вашето име 
и нейния подпис, като ня-
кои туристи си го слагат 
в рамка (същият почин мо-
жем да използваме и ние 
при условие, че имаме цяла 
вековна гора до с.Иванча).

Другият маршрут може 
да се измине и с автомобил, 
но ако не е валяло скоро. 
Пеша маршрутът се изми-
нава за час и половина 

до Големия нисовски ска-
лен манастир, който е да-
тиран от XI в., до него е 
и еврейската пещера. В 
началото на маршрута 
по Малки Лом, който пре-
минава през поляни и го-
рички, вдясно, по посока 
на манастира, високо в ска-
лите може да видите еги-
петски лешояди и черни 
щъркели, които гнездят 
тук. Отиването и връщане-
то заедно с разглеждането 
и снимките ще ви отнемат 
не по-малко от 4 часа, вре-
ме достатъчно за приготвя-
нето на това, което сте 
сложили в пещта.

На другия ден маршру-
тът ви може да продължи 
през средновековния Чер-
вен за Попово, а ако пъту-
вате за Русе, прекият път е 
през с.Щръклево.

 

Село Нисово

Диворастяща папрат

Старите християнски паметници

Скалният манастир


