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Маруся МИЛУШЕВА

Две работни срещи се 
проведоха на 27 септем-
ври в Общината – сутрин-
та с всички секретари на 
читалища от града и се-
лата и следобед с ръково-
дителите на културните 
институти в града и на ху-
дожествените състави. За-
местник-кметът Влади-
мир Иванов и главният 
експерт в отдел „Култура“ 
Петя Габровска направи-
ха разчет на миналия твор-
чески сезон и споделиха 
идеите си за новия, който 
стартира от 1 октомври. Те 
чуха и мненията на част 
от културните дейци, от-
говориха на въпроси, кои-
то им бяха зададени.

Заместник-кметът Вла-
димир Иванов подчерта, 
че целта на администрация-
та е да помага на всички 
културни институти в об-
щината и в този смисъл 
през миналата година се по-
чувства положителна про-
мяна в работата, особено 
на читалищата по селата. 
Разбира се, има и много 
проблеми от обективен и 
субективен характер, които 
чакат решения. Работните 
срещи като тази занапред 
ще бъдат регулярни – все-
ки последен петък от ме-
сеца, именно на тях в кон-
структивен дух ще се об-
съждат проблемите и ще 
се търсят начини за реша-
ването им. Господин Ива-
нов информира за ново-
създадената дирекция в 
общинската администра-
ция „Хуманитарни дей-
ности“, към която освен 
образованието и здраве-
опазването е и културната 
дейност. Той представи на-
значените след конкурс ди-
ректор на дирекцията Да-
рина Парашкевова и млад-

На последното си засе-
дание миналия петък Об-
щински съвет–Попово 
гласува прекратяване на 
общинското дружество 
„БКС“ и обявяването му в 
ликвидация. 

Дружеството е образува-
но през 2000 г. след вливане 
на строително предприятие 
„БКС“ в общинска фирма 
„Озеленяване и комунални 
дейности“.

Основната му дейност 
е строително-монтажни 
работи на територията на 
община Попово. Съгласно 
удостоверение за актуал-
ното му състояние от 
31.08.2004 г. то е с капитал 
17 000 лева.

Тъй като предприятието 
има големи задължения 
към държавния и общин-
ския бюджет, не може да 

В Пловдив се проведе 
заседание на Комисията за 
работа с малките общини 
към Националното сдру-
жение на общините в ре-
публика България. Обсъж-
дани са механизмите на 
финансиране на инвести-
ционни проекти на местно 

1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ПРАЗНИК 
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА 
ПОПОВО Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ КЪМ 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ПОПОВО

Скъпи приятели от третата възраст, 
Чрез „Местен вестник“ ви поздравявам с Междуна-

родния ден на възрастните хора – 1 октомври. Поже-
лавам ви най-доброто, което заслужавате – здраве 
и достоен живот. 

Общинското ръководство прави всичко, което е 
по възможностите и в правомощията му, поне от-
части да облекчи социалната тежест върху въз-
растните хора през дълго продължилия вече преход 
в България, грижи се за пенсионерски клубове, ото-
пление, осветление и други.

Зная, че това не е достатъчно. Зная, че хората, 
навлезли в най-мъдрия период на своя живот, имат 
нужда от повече грижи и уважение.

Както и цялото ни общество, така и Община–По-
пово остава в дълг към своите пенсионери. Уверявам 
ви, че ще остана загрижен за проблемите и нуждите 
ви и според силите си ще ви помагам. 

Но днес, в този празничен ден още веднъж ви пожела-
вам честит празник и дълбок поклон за направеното 
от вас за България! 

Д-р Людмил Веселинов 
кмет на община Попово
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ПРЕД НОВИЯ 
ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

НУЖНИ СА 
ПОВЕЧЕ 
ГЪВКАВОСТ И 
СЪВРЕМЕННИ 
ФОРМИ НА 
РАБОТА

„БКС–ПОПОВО“ – В ЛИКВИДАЦИЯ, 
ХЛЕБОЗАВОДЪТ – ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ОБЩИНА ПОПОВО 
СПОДЕЛЯ ОПИТ

ниво, емитирането на об-
щински облигации и фор-
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УЧИЛИЩЕ „ЕВРОПА“ 
ПОПОВО – МЕЖДУ 
НАЙ-ДОБРИТЕ 
В СТРАНАТА на стр. 2

Ще има промени в тази 
насока – това каза минис-
търа на образованието и 
науката Даниел Вълчев в 

„ОБРАЗОВАНИЕТО 
Е НАРОДНА РАБОТА И 

НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ“
Търговище при срещата 
с учителите по български 
език и литература, която е 
част от поредица разговори 
с учителите от страната. 
Той се надява, че чрез тях 
ще открие най-правилното 
решение за формата на 
изпита след седми клас и 
за възможността за отла-
гането или премахването 
на матурите. Както коле-
гите си от страната, учи-
телите в Търговище не са 
единни по този въпрос. 

на стр. 2

Даниел Вълчев
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Продължителните 
валежи през година-
та активизираха 
свлачище на пътя 
Славяново–с.Баба 
Тонка, което запла-
ши срутването на 
с ъ щ е с т в у в а щ и я 
там мост. С пари по 
фонд „Бедствия и 
аварии“ в размер на 
35 700 хил. лв. през 
последния месец 
мостът е изграден от-
ново почти изцяло 
и е премахната опас-
ността селата Баба 
Тонка и Иванча да 
бъдат откъснати от 
административния 

си център. Строителните работи са извършени от строи-
телната фирма ЕТ „Геострой“ на Стойчо Стойчев.

ши експерт в отдел „Кул-
тура“ Йоана Тодорова.

След като направи анализ 
на свършеното в областта 
на културата през миналия 
сезон, което съвсем не е 
малко, г-жа П. Габровска 
не спести и пропуските. 
Повече гъвкавост и съвре-
менни форми на работа 
са нужни според нея в 
читалищата. Липсата на 
проекти, спечелили фи-
нансиране по различни 
културни програми, е 
един от големите мину-
си в дейността. Жанрово-
то еднообразие на худо-
жествените дейности съ-
що е слабост на културния 
живот в общината – не 
се развива художествено-
то слово, театралните из-
куства, липсват детски 
певчески групи, освен 
фолклорни, не се обръща 
внимание на местните ху-
дожници, приложници 
и т.н. В културния кален-
дар не се открояват круп-
ни събития, свързани с ти-
пично местни традиции 
и имена, освен двата на-
ционални кинофестивала. 
Идеи за разнообразяване 
на дейността през новия 
сезон главният експерт 
очаква от всички, работе-
щи в сферата на култура-
та. 

От свое име директорът 
на Дирекцията г-жа Пара-
шкевова обеща съпричаст-
ност към всичко, случ-
ващо се в областта на кул-
турата, и съдействие спо-
ред правомощията си на 
администратор. Тя увери, 
че е човек, който е свик-

нал да си изпълнява слу-
жебните задължения, ще 
се старае да го прави и 
занапред на новата си 
длъжност.

    
  

НУЖНИ СА 
ПОВЕЧЕ 
ГЪВКАВОСТ И 
СЪВРЕМЕННИ 
ФОРМИ НА 
РАБОТА

УКРЕПЕН Е МОСТЪТ НА 
ПЪТЯ ЗА СЕЛО БАБА ТОНКА

мирането на общинските 
дългове. Като лектор на 
заседанието е взела учас-
тие заместник-кметът на 
община Попово г-жа Ми-
лена Божанова. Същата е 
споделила опита на Общи-
ната по подготовката и реа-
лизирането на емисията 
общински облигации.

ОБЩИНА 
ПОПОВО 
СПОДЕЛЯ 
ОПИТ

от стр. 1

ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 30 септември 
до 3 октомври

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

Милена Божанова

участва в търгове за об-
ществени поръчки. Освен 
това на територията на 
областта има достатъчно 
много фирми с аналогична 
дейност, което води до не-
възможност то да развива 
успешна търговска дей-
ност и да се конкурира на 
пазара.

Към 31.10.2004 г. „БКС–
Попово“ ЕООД няма дъл-
госрочни договори. Отно-
сителният дял на крат-
котрайните му активи е 
по-голям от този на дъл-
готрайните. Структурният 
анализ на пасивите по-
казва, че в резултат на от-

падането на дейностите 
„Чистота“, „Озеленяване“ 
и „Общински пазари“ 
през 2003 г. трендът на соб-
ствения капитал от поло-
жителен спрямо предиш-
ните години става отри-
цателен. Изхождайки от 
тези факти, специалистите 
от общинската админист-
рация стигат до извода, 
че тенденцията на декапи-
тализация за дружеството 
ще продължи. 

С решение на ОбС от 
20.12.2004 г. се открива 
процедура за приватизация 
на обособени части от дру-
жеството. След проведен 
конкурс са продадени Ас-

фалтова база и База за про-
изводство и складова дей-
ност.

Към настоящия момент 
„БКС–Попово“ е в много 
тежко финансово състоя-
ние. То има установени да-
нъчни задължения за над 
120 000 лева, както и нераз-
платени разходи и задълже-
ния общо над 400 000 лева. 

Мотивирани от посоче-
ните данни за съществу-
ващи задължения и липса-
та на интерес към остана-
лите обособени части от 
активите на дружеството, 
включени за приватизация, 
24 общински съветници 
подкрепиха предложение-

то на администрацията за 
прекратяване на дейността 
му и го обявиха в ликви-
дация. За ликвидатор бе 
назначен досегашният му 
управител Цоньо Черке-
зов. Ликвидацията трябва 
да приключи до 30 април 
2007 година.

Още една общинска фир-
ма не удържа на конкурен-
цията на частния сектор. 
Това е „Хлебопроизводст-
во и сладкарство“ ЕООД, 
за което ОбС откри проце-
дура на приватизация чрез 
публично обявен конкурс. 

Минималната конкурсна 
цена на предприятието е 385 
780 лв. Срокът за подаване 

на конкурсните документи 
от потенциалните купувачи 
е до 25-я ден от обнародване 
на решението в „Държавен 
вестник“.

Допълнителните усло-
вия при сключването на 
приватизационния договор 
са социално насочени – да 
не се променя предметът 
на дейност в срок от пет го-
дини, да се запазят работ-
ните места и да се разкрият 
нови. Друго изискване е 
изплащане на натрупаните 
задължения в срок от девет 
месеца след сключването 
на договора и инвестиции 
от 150 000 лв. минимум в 
следващите две години. 

„БКС–ПОПОВО“ – В ЛИКВИДАЦИЯ, 
ХЛЕБОЗАВОДА – ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

от стр. 1

Трябва да има ясни и дъл-
госрочни параметри в об-
разователната система, 
които да бъдат следвани не-
зависимо от това кой е уп-
равляващ. Част от пробле-
мите, които стоят във фо-
куса на образованието, са 
свързани с консерватизма 
на системата и нуждата от 
модернизация. Друг важен 
аспект е задължението на 
училището да образова и 
възпитава, тъй като през 
последните години се на-
блюдава оттегляне от функ-
цията възпитание.

от стр. 1
„ОБРАЗОВАНИЕТО Е НАРОДНА РАБОТА...“

Пред журналисти бе 
коментирана недобрата 
тенденция към увелича-
ване броя на отпаднали-
те ученици от училище, 
която зависи и от семей-
ните условия и среда. Ре-
шаването на проблема за-
виси не само от държав-
ната политика, но и от на-
месата на местната власт 
в лицето на кметовете. За-
дължителното образова-
ние, безплатните закуски, 
училищните автобуси, без-
платните учебници на де-
цата до 4 клас – това е част 
от грижите, които поема 
държавата.

УЧИЛИЩЕ „ЕВРОПА“ ПОПОВО – МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ В СТРАНАТА
Маруся МИЛУШЕВА

Налага се като традиция 
частното училище за чуж-
доезиково обучение и ком-
пютър „Европа“–Попо-
во да открива всяка нова 
учебна година по официа-
лен начин. Тази година 
това се случи на 28 сеп-
тември в залата на Дома 
на културата, препълнена 
с деца, по-големи ученици, 
родители и други близки, 
гости.

Двамата водещи на тър-
жеството, едни от най-доб-
рите възпитаници на учи-
лището, „интервюираха“ 
управителя на училища 
„Европа“–регион Плевен 
Цветозар Маринов и ме-
тодиста Светлана Божи-
нова, директора на попов-
ското училище Ивелина 
Андреева, както и свои от-
личили се съученици.

„За шест години съ-
ществуване училище „Ев-
ропа“–Попово се доказа 
като едно от най-добрите 
в страната, а те са 50“ – 
тази висока оценка за 
работата на целия екип 
на училището и на попов-
ските деца направи г-н Ма-
ринов, като подчерта, че 
това е постигнато и със съ-
действието на Община–
Попово. Той благодари и на 
родителите, доверили се на 
новите методи за обучение 
и на професионализма на 

учителите тук.  
Г-жа Божинова обяви ре-

зултатите от последната 
олимпиада на училища 
„Европа“. До нейния на-
ционален кръг са стигна-
ли трима ученици от По-
пово – Радослав Денчев, 
Боян Светломиров и  за 
трети път Хюлия Мехме-
дова, които са гордост за 
училището.

Сертификат за езиково 
ниво от Кембридж полу-
чиха  отлично представи-
лите се на последната из-
питна сесия Хелия Сабрие-
ва, Николай Дамянов, Пе-
тър Петров, Гергана Геор-
гиева. Това е световно при-
знат документ за владеене 
на езика, както и най-обек-
тивното мерило за труда 
на ученици и учители.

Вече и по-малките уче-
ници имат възможност 
чрез тестове на Обединен 
изпитен борд–Великобри-
тания да разберат добре 
ли са усвоили чуждия 
език до съответния етап. 
18 деца от ІІІ и ІV клас 
се явиха на изпита и имат 
94% успеваемост, а 50% от 
тях – 97–98%, което е един 
изключителен успех.

За първи път училище 
„Европа“ организира съ-
стезание за ученици от 
другите поповски учили-
ща, които не са имали въз-
можност да се учат в него. 
Завоювалите челните мес-

Директорът на училището Ивелина Андреева с Мелиса 
Шукриева, спечелила І място в междуучилищното състезание и 

пълна годишна стипендия за обучение в училище „Европа“

та на теста получиха сти-
пендии за чуждоезиково 
обучение в училище „Ев-
ропа“, а другите просто 
добиват представа на какво 
ниво са знанията им.  

Със сценки от известни 
произведения, изпълнени 
на английски език, възпи-
таниците на училището де-
монстрираха владеенето 
на чуждия език и спечели-
ха аплодисментите на при-
състващите в залата. Поз-
драв за всички със свои 
изпълнения поднесе Сту-
диото за класически и съ-
временни танци с ръково-
дител Марина Великова.
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Маруся МИЛУШЕВА

Дълги години сградата 
му, известна повече като 
старото кино „Петър Ла-
заров“, се рушеше пред 

очите ни, въпреки че дори 
беше обявена за паметник 
на културата. Върната на 
наследниците на някогаш-
ния си собственик, отдав-
на изселени от града, тя 
с годините се превърна в 
грозна руина в самия цен-
тър на Попово. 

От около месец по сгра-
дата усилено се работи – 
отломките от пропадналия 
покрив и стените се раз-
чистват, нещо се гради. Яв-
но най-сетне се е намерил 
купувач, който да инвес-
тира тук и да даде нов жи-
вот на тази знакова за няко-
гашно Попово постройка.

Каква ще е съдбата на 
бившето кино? От главния 
архитект на общината Ми-
хаил Михайлов получава-
ме търсената информация.

Преди да закупи този ре-
ституиран обект, новият 
собственик направи справ-
ка в Общината какви са 
предвижданията  на за-
строителния план. Той 

прие да ги изпълни такива, 
каквито са.

Строителството, което 
предстои, ще се осъщест-
вява на две фази. Първата 
е преустройство на пар-
тера на бившето кино за 
търговски обект, като за-
дължително се запазва фа-
садата.

Вторият етап от градо-
устройствената разработка 
предвижда да се застроят 
празните  пространства от 
двете страни на киното. Те 
са твърде тесни и затова 
вероятно ще ги изкупи съ-
щият собственик. По за-
кон новото строителство 
там трябва по дължина и 
височина да покрива кал-
каните на жилищните бло-
кове отляво и отдясно. За 
тази цел сега се прави идее-

н архитектурен проект, 
който да докаже, че започ-
налата реализация на ма-
газинната част няма да по-
влияе на бъдещото застроя-
ване и ще има възможност 

то да се осъществи така, 
както е предвидено.

Тъй като страничните 
празни парцели са широки 
едва по 3–4 метра, проек-
тантът трябва да вложи 
професионален усет и май-
сторство, за да приобщи 
фасадата на бившето ки-
но, която е от първите го-
дини на миналия век, към 
съседните нови коопера-
ции. Вариантът бъдещите 
странични постройки да са 
изцяло с фасади от стъкло е 
един от подходящите, за да 
се осигури удачен преход 
между старото и новото. 
Но това, както казахме, е 
един последващ етап. Като 
начало очакваме старото ки-
но в  кратки срокове да се 
превърне в модерен търгов-
ски обект.

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО 
НА МОДЕРНИЯ ТЕАТЪР?

„Модерния театър“ в Попово някога

К. НАЙДЕНОВА  

Животът е показал, че не 
винаги притежанието на 
образователна степен е ин-
дикатор за успешната реа-
лизация на някого или га-
ранция за социален проспе-
ритет. Тази обърната пер-
спектива и ситуация оба-
че се намира в процес на 
радикална промяна. Нали-
чието на качествено обра-
зование се оказва онази 
приоритетна цел, която 

ще даде възможност на не-
говите притежатели да ста-
нат конкурентноспособни 
на пазара на труда и да 
развият своя потенциал. За-
това в годините преди не-
посредственото ни влизане 
в ЕС получените знания в 
училище се оказват изис-
кване и необходимост от 
изключително значение. 
С подчертано внимание 
проследихме развитието 
на тази нова тенденция в 
Професионална гимназия 
по техника и лека промиш-
леност в град Попово. Опи-
тахме се да открием пред-
поставките, които правят 
училището предпочитано 
и посещавано към днеш-
на дата от 355 ученици. Бо-
гатата училищна история, 
съхранените традиции и 
духовен живот, добрата ма-
териално-техническа база, 
предоставянето на фунда-
менталните знания и уме-
ния и професионализмът 
на учителите са онези на-
правления, които правят 
училището модерен обра-
зователен център.

Съществено преиму-
щество за учениците в 
професионалната гимна-
зия е обстоятелството, че 
получават базисни позна-
ния по общообразовател-
ните предмети, но и доб-
ри технически умения 
по избраната от тях спе-
циалност. Разпределени в 
15 паралелки, учениците 
се обучават в четири ак-
туални специалности. Във 
време, когато акцент в ико-
номическото развитие се 
отдава на отраслите от ле-

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

НЕ ВИНАГИ ПРИТЕЖАНИЕТО 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

Е ИНДИКАТОР ЗА УСПЕШНАТА 
РЕАЛИЗАЦИЯ

От началото на учебната година в ПГТЛП е разкрита нова паралелка по специалността 
„Мениджър в индустрията“. Под ръководството на преподавателя инж. Християн Иванов 

учениците от ІХ-г клас се обучават в новия компютърен кабинет, обзаведен с десет нови 
съвременни компютъра, лазерен принтер и скенер.

ката промишленост, в гим-
назията са предпочитани 
специалностите: „Машини 
и съоръжения в шевната и 
обувната промишленост“ 
и „Моделиране, конструи-
ране и технология на об-
лекло от текстил“ даваща 
възможност за развитие на 
творчески умения и модни 
виждания. Голям интерес, 
особено за момчетата, пред-
ставлява специалността 
„Електрически машини и 
апарати“. От тази година 

е открита и една нова спе-
циалност – „Икономист – 
мениджър в индустрията“. 
Тя е перспективна и съ-
образена с интензивното 
развитие на обслужващата 
сфера, с необходимостта 
от добра ориентация в ико-
номическата конюнктура 
и гарантира бърза реали-
зация. С откриването на 
специалността се постига 
и една приоритетна цел на 
училищното ръководство – 
разнообразие и по-голяма 
възможност на учениците 
да избират.

Съществен фактор за 
цялостното развитие на 
професионалната гимна-
зия и за ефективното обу-
чение на нейните възпи-

таници са новите интер-
активни методи, прилага-
ни професионално от учи-
телите, както и получаване 
на компютърни умения. 
Във времето на новите тех-
нологии и на свободния 
достъп до Интернет в учи-
лището функционират два 
компютърни кабинета, 
свързани с глобалната мре-
жа – Интернет. Обучението 
в шестнадесет добре обо-
рудвани кабинета и осем 
работилници е показател 

за една богата материално-
техническа база, създаваща 
условия за ползотворна ра-
бота. Библиотеката на про-
фесионалната гимназия 
разполага с изключително 
богат фонд от книги, а го-
ляма част от материалите 
могат да се визуализират 
в училищната видеозала. 
Възможност за поддържа-
не на спортен вид от уче-
ниците и добър тонус пре-
доставя фитнес залата на 
училището. Същевремен-
но много събития от ко-
лективното училищно вре-
ме са доказателство за ак-
тивен духовен живот, за 
актуализация на творчес-
кия заряд и инициативност 
на учениците.

Мария КАРАГЯУРОВА
Пресцентър на Областна 
администрация 

Заместник областният 
управител Свилен Василев 
и директорът на дирекция 
„Административен кон-
трол, регионално развитие 

НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ

и държавна собственост“ 
Снежина Славчева участва-
ха в регионална среща, ор-
ганизирана по проект „Зае-
тост чрез подкрепа на бизне-
са – JOBS“ на тема „Насър-
чаване на инвестициите на 
местно ниво“. Срещата се 
проведе на 28 септември в 

Бизнес център–бизнес ин-
кубатор в гр.Шумен. 

В работното съвещание 
са участвали представи-
тели на Българската аген-
ция за инвестиции, Ми-
нистерството на икономи-
ката, Изпълнителната аген-
ция за малки и средни пред-
приятия, представители на 
областите Велико Търново 
и Шумен и представители 
на  общините Търговище,  
Шумен, Свищов, Полски 
тръмбеш и Нови пазар. 

На 17 септември минис-
търът на вътрешните ра-
боти г-н Румен Петков на-
гради служители на МВР 
от страната, участвали в 
спасителните и отводни-
телни действия по време 
на тежките наводнения то-
ва лято в страната, предиз-
викани от падналите про-
ливни дъждове. Бeше из-
казана благодарност и на  
представители на 19 фир-
ми, оказали  техническа и 
финансова помощ за прео-
доляване на щетите от на-
водненията.

Сред наградените с „Обя-

НАГРАДИ ЗА ТРИМА 
ПОЖАРНИКАРИ 

вяване на благодарност“ за 
проявен висок професио-

Гл. сержант Николай Косеров  

нализъм и инициативност 
38 служители от РЗС 
„ПАБ“ в страната са и 
трима огнеборци от РЗС 
„ПАБ“–Търговище. Това 
са: гл. сержант Венци-
слав Андреев, ст. пожар-
никар в РС „ПАБ“–Търго-
вище; гл. сержант Геор-
ги Владимиров – ст. пожар-
никар в РС „ПАБ“–Търго-
вище, и гл. сержант Ни-
колай Косеров – ст. пожар-
никар в РС „ПАБ“–Попово. 

Със същата награда на 
церемонията са отличени и 
12 полицейски служители 
от страната. WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

30 септември
Марияна Сотирова – 
изпълнителен дирек-
тор на „Възход” ЕАД–
Попово

НОВ ПАМЕТНИК НА БАБА ТОНКА 
В ЕДНОИМЕННОТО СЕЛО

Йоана ТОДОРОВА

Поповското село носе-
що името на голямата 
българска революционер-
ка – Богородицата на сво-
бодата, Баба Тонка, я пре-
откри и º се поклони от-
ново на 24 септември. На 
този ден, въпреки дъжда и 
лошото време, местното на-
селение се събра да отрие 
неин бюст-паметник. От-
кри го секретарят на Об-
щина–Попово г-н Тихомир 
Трифонов. След краткия 
ритуал кметският намест-
ник Стефан Томанов, ини-
циатор на събитието, бла-
годари на дарителите и 
на всички, помогнали за 
реализацията му. 

Веселата част на съби-
тието се реализира от тан-
цьорите на представите-
лен фолклорен танцов ан-
самбъл „Северняци“ с ху-
дожествен ръководител 
Станимир Иванов и гру-
пата за народно пеене при 
Общински детски ком-
плекс–Попово с художест-
вен ръководител Росица 
Илиева.

Секретарят на Община–Попово Тихомир Трифонов при 
откриването на възстановения паметник

Петя КАРАГЯУРОВА 

При една от срещите ми 
с него го заварвам да цепи 
дърва на двора. Камарата 
не беше малка, а той се 
справяше със завидна за 

84-ГОДИШНИЯТ СТРОИТЕЛ ОТ С.КОВАЧЕВЕЦ МИХАИЛ МИХАЙЛОВ:

неговите години лекота. 
На местните хора отдавна 
не им прави впечатление 
неговият бърз темп на ра-
бота. Става дума за бай 
Мильо от село Ковачевец. 
Всички го знаят с това име. 

Всъщност той е Михаил 
Михайлов, роден през 
1921 г. в с. Ковачевец. Син 
е на също небезизвестния 
дядо Рачо – строител  пред-
приемач от същото село. 
Бай Мильо е най-голе-
мият от петте му деца и на-
следява професията му.

Вече 68 години се зани-
мава със строителство, кое-
то явно е и неговото при-
звание. След участието 
му във Втората световна 
война като пехотинец в 
първа фаза се завръща в 
Ковачевец и започва да 
строи къщи. После зами-
нава за Димитровград ка-
то строител на Азотното-
ровия, Етернитовия завод 
за тръби и други, след 
това участва в строежа на 
Оловно-цинковия завод в 
Кърджали. Приключвайки 
работата там, се захваща 
със строежа на ТКЗС сгра-
дите в родното си село. 
Негова е идеята за водо-
снабдяването на селото 
от Калакоч и осъществява-
нето º, а в по-късен етап – 
и на втория водоизточник 
Киришковец. При строежа 
на Електроапаратурния за-
вод в Ковачевец е главен 
майстор ръководител. За 
известно време е в Ниге-
рия, в Бенгази, Либия като 
главен майстор бригадир 
при строежа на жилища. 
Бригадир е при строежа 
на спортна зала в Лагос. 
Сградата е построена по 

плана на Спортна зала–
Варна.

След пенсионирането 
си вече 25 години, той не 
спира да работи. Помага 
на църквата в Ковачевец. 
Бил 76-годишен, когато 
ремонтира покрива и ку-
пола º. Каптира на 82-
годишна възраст Тусуза 
(местен извор, лекуващ 
болки в очите) само за да 
го изчисти и да може да се 
ползва. Наред с тези неща 
работи по частни къщи – 
строеж, мазилки; ремонт 
на училища и обществени 
сгради, зида камини в 
цялата околия.

Не се оплаква със здра-
вето си, въпреки че от 25 
години насам е диабетик. 
Предпочита плодове и зе-
ленчуци не защото днес 
е модерен природосъоб-
разният начин на живот, 
а защото това искал ор-

ганизмът му. Не пие, не 
пуши, не носи очила и 
все още си кара колата. И 
на въпроса ми как успява 

Строителят Михаил Михайлов

Спортната зала в Лагос, Нигерия, строена от него

да работи още тази тежка 
работа отговаря с усмивка: 
„Ако си остана вкъщи, 
просто ме отпишете!“

Павлина АНГЕЛОВА

На 24 септември 2005 г. 
в село Долец се проведе по-
редната традиционна сре-
ща под наслов „Да не за-
гасват бащини огнища“.

На срещата присъстваха 
освен жителите на селото и  
бивши жители, напуснали 
селото по различни пово-

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИЦИ
Културно-просветно 

дружество „Родно 
Лудогорие“ обяви резулта-
тите от конкурса, посве-
тен на живота и делото 
на Таньо войвода и 20-ия 
юбилеен поход „По стъп-
ките на четата на Таньо 
войвода“. Комисията в съ-
став: Борис Илиев – писа-
тел, краевед, Димитър Ман-
тов – писател историк, и Бла-
гой Димитров – поет, обя-

ди, но които милеят за не-
го и не го забравят, много 
гости, сред които и глав-
ният експерт в отдел „Кул-
тура“ при Община–Попо-
во Петя Габровска.

Поднесени бяха цвята 
на патрона на читалището 
Арсо Овчаров. Тържество-
то започна с рецитал, под-
готвен от местни жители. В 

програмата се включиха и 
състави от Общинския дом 
на културата и Центъра за 
робата с деца в Попово.

Ведрото настроение, ус-
мивките и извилото се хоро 
на финала на тържеството 
са доказателство, че село 
Долец е живо и никога тук 
няма да „загасне бащиното 
огнище“.

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА

„ДА НЕ ЗАГАСВАТ 
БАЩИНИ ОГНИЩА“

КОНКУРС
Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“ 

обявява конкурс на тема „Шейх Бедредин и неговото 
време“ (свободно разсъждение). Освен писмени рабо-
ти се приемат и тематични рисунки. Материали мо-
гат да се ползват на интернет страницата на дружест-
вото, книгата на Парашкев Парушев „Шейх Бедредин 
Еретика“, изд.1982 г., а също така и изпратените от нас 
през 2004 г. материали в училищните библиотеки. 

Ще бъдат раздадени следните награди:
• първа награда – 50 лева;
• втора награда – 30 лева;
• трета награда – 20 лева;

• поощрителни награди – 10 лева.
Крайният срок за получаване на разработките 

е пощенско клеймо 25.10.2005 г.
КПД „Родно Лудогорие“ 

Анатоли Кънев, секретар

ви наградите. Сред отличе-
ните е общата разработка 
на Елиза Янкова, Теодора 
Димитрова и Радослав То-
доров от училище „Любен 
Каравелов“ в Попово и ин-
дивидуалните работи на 
Рамадан Арифов от VІ 
клас на училище „Антон 
Страшимиров“ в с.Светлен 
и Даниела Ангелова от VІІ 
клас на училище „Христо 
Ботев“ в с.Садина.
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Кирил ЖЕЧЕВ

По решение на ръковод-
ството и персонала на 
„МБАЛ–Попово“ ЕООД 
20 септември бе обявен за 
Ден на отворените врати. 
Целта е чрез медиите да 
се направи по-популярна 
дейността на болницата 
сред населението на об-
служвания от нея район – 
общините Попово и Опа-
ка. Хората от региона, 
които са потенциални па-
циенти на лечебното за-
ведение, е добре да знаят 
неговото устройство и 
структура, какви отделе-
ния функционират и ка-
кви условия се предлагат 
в тях, какви болести се 
лекуват, колко и какви 
са клиничните пътеки, 
какъв е количественият 
и качествен състав на 
персонала  и др.

При посещението си в 
болницата разговаряхме 
с медицинския управител 
д-р Иван Гущанов и на 
място се запознахме със 
състоянието на болнич-
ното заведение.

Днес в поповската бол-
ница са обособени следните 
четири структурни блока:

Диагностично-
консултативен блок 

с три звена – приемно-
диагностично отделение, 
клинична лаборатория и 
рентгеново отделение. На-
чалник на Диагностично-
консултативния блок е д-р 
Тодор Николов, специа-
лист рентгенолог.

Приемното отделение 
разполага с четири кабине-
та в диференцирани зони 
и санитарни възли за об-
работка на пациентите. 
Има самостоятелен вход с 
възможност за достъп на 
превозни средства до не-
го. За приема на пациен-
тите се грижи екип от 
старша сестра Красимира 
Трифонова, три медицин-
ски сестри, акушерка, ста-
тистик и двама санитари.

Началник на клиничната 
лаборатория е д-р Николи-
на Кашлова. Според пред-
мета на дейност тук са 
разкрити необходимият 
брой работни места: за 
изработване на клинико-
химични изследвания, за 
хематологични изследва-
ния, работна стая за ин-
женер-химика, за изследва-
не на урини, за цито-мор-
фологични изследвания и 
други.

Рентгеновото отделение 
разполага със следните 
кабинети: СВЕТЪЛ (за раз-
читане на снимки), БАРИЕ-
ВА КУХНЯ (за приготвяне 
на контрасната материя), 
рентгеноскопичен пост, 
командно помещение, фо-

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИтолаборатория, кабинет за 
абдоминална ултразвукова 
диагностика.

Стационарен блок 

с разкрити шест отделения: 
детско отделение с 16 легла 
в три сектора (началник 
на отделението е д-р Сте-
фан Денев); акушеро-ги-
некологично отделение 
с 22 легла в три сектора 
(началник на отделението 
е д-р Маргарит Друмев); 
неврологично отделение 
с 21 легла (началник на 
отделението е д-р Цанко 
Цанев); отделение за ане-

стезиология и интензивно 
лечение със 7 легла (на-
чалник на отделението е 
д-р Пламен Бужев); хирур-
гично отделение с 16 легла 
(началник на отделение е 
д-р Иван Димитров) и въ-
трешно отделение с 28 ле-
гла (началник на отделе-
ние е д-р Ганка Колева).

Административно-
стопански блок, 

който включва админист-
рация и  стопанска част, 
разполагаща със собствена 
пералня, кухня, гаражи, те-
лефонна централа и др.

Четвъртият блок е 
Болничната аптека.

По щат болницата има 
185 души персонал. Лека-
рите са 33, от които 98 на 
сто са със специалност, а 

ПОПОВСКАТА 
БОЛНИЦА 
НЯМА 
ФИНАНСОВИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

д-р Иван Гущанов

• Община–Попово е закупила 
и дарила на болницата нова 

медицинска техника 
• До 31 август през болничните 

отделения са преминали 
3390 пациенти

двама от тях имат по две 
специалности. Специалис-
тите с висше образование 
(медицински сестри и аку-
шерки) са 67, останалите 
са помощен персонал.

От три години болницата 
е газифицирана, разполага 
със собствен автомобилен 
парк. Има и кухня, където 
за болните всекидневно се 
готви разнообразна, вкус-
на и калорична храна. 

В болничното заведение 
се приемат за лечение па-
циенти, насочени от лични 
лекари, от специалисти, 
както и  от други болници. 
Приемат се също хора, по-

търсили сами услугите на 
болницата.

През настоящата година 
тук се лекуват болни по 
45 клинични пътеки, фи-

нансирането на които се 
осъществява от Национал-
ната здравноосигурителна 
каса. За лечението по 
останалите заболявания 
паричните средства се оси-
гуряват от бюджета на Ми-
нистерството на здравео-
пазването. Оборудвани са 
и няколко VIP стаи с теле-
фон, телевизор и други ек-
стри (във вътрешно отде-
ление, родилно отделение 
и сектор „Патологична 
бременност“), предназначе-

Една от VIP стаите на сектор „Патологична бременност“
към акушеро-гинекологичното отделение.

В сектор „Кърмачески“ към детското отделение.

ни за болни с по-големи 
финансови възможности, 
които са в състояние да до-
плащат за лечението си. 
Предстои в близките ме-

сеци подобни стаи да бъ-
дат обзаведени и в остана-
лите болнични отделения.

Поповската болница е 
оборудвана с медицинска 
техника и апаратура според 
изискванията на стандар-
тите за добра лекарска 
практика. Клиничната ла-
боратория има лиценз за 
извършване на всички не-
обходими изследвания съ-
гласно сключените догово-
ри. Рентгеновото отделе-
ние притежава необходи-

мата апаратура за извърш-
ване изследвания на пър-
во и второ ниво. За из-
следвания на трето ниво 
(ядрено-магнитен резо-
нанс и компютърна томо-
графия) има сключени 
договори с болниците в 
Търговище и Шумен.

През изминалите осем 
месеца на 2005 година 
през болничните отделе-
ния са преминали общо 
3390 болни, от които 1420 
по клинични пътеки. Ле-
чението на 1842-ма е ста-
нало със средства от бю-
джета на МЗ, а 128 са с 
платени услуги.

Средната използваемост 
на легловия фонд на бол-
ницата към 31 август е 
84,4 на сто.

Заслужава да се отбеле-
жи, че поповската болница 
няма неизплатени финан-
сови задължения (към 27 
септември 2005 г.). Според 

медицинския управител д-
р Гущанов лечебното за-
ведение винаги може да 
разчита на помощ и съ-
действие от страна на Об-

щината. Последната купе-
на и предоставена за без-
възмездно ползване меди-
цинска техника  е апаратът 
за електромиография в 
неврологично отделение 
и фиброгастроскопът във 
Вътрешно отделение. В 
близко време предстои ре-
монт и вътрешно освежа-
ване на болничната база, 
като финансова помощ за 
това ръководството на ле-
чебното заведение се на-
дява да получи от Общи-
ната.

ОЩЕ МЕСЕЦ ЗА 
РАЗСРОЧВАНЕ 
НА ЗДРАВНИТЕ 
ОСИГУРОВКИ
Остава един месец, през 

който длъжниците могат 
да разсрочат плащането 
на здравните си вноски. 
Крайният срок, до който 
се приемат молби за това, 
е  31 октомври т.г. Дългът 
ще се покрива на порции 
до края на 2006 година. 
През това време върху 
него няма да тече лихва. 
Агенцията за държавни 
вземания няма да налага 
запор върху заплатите на 
длъжниците.

Разсрочено могат да 
платят борча си за здраве, 
натрупан до 1 юни 2005 г., 
хората, които се осигуря-
ват сами. Достатъчно е 
само през периода от 1 ок-
томври 2004 г. до 31 март 
2005 г. месечният доход 
на човек от семейството 
им да е до 200 лева вклю-
чително.

Изрично условие е раз-
мерът на дължимите 
здравни вноски да е над 50 
лева. Тези, на които бъде 
разрешено разсрочване, 
възстановяват веднага 
правото си на безплатно 
лечение, ако то е прекъс-
нато.

Според последни дан-
ни на НОИ с прекъснати 
здравни вноски сега са 
над 1 130 000 души (око-
ло 14,5%). Държавата ве-
че е платила здравните 
вноски на 189 611 бедни. 
Парите за това се привеж-
дат директно в НОИ от 
Агенцията за социално 
подпомагане.
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СПОРТНА СТРЕЛБА

Глоба от 100 лева ще пла-
ща всеки, който изхвърли 
торбичка боклук през те-
расата или хвърли боклук 
в парка, решиха на 14 сеп-
тември народните пред-
ставители. Подобна по-
стъпка спада към т. нар. 
маловажни случаи на на-
рушения, записани от депу-
татите в поправките на 
Закона за околната среда.

Ако кметове или длъж-
ностни лица пък замърсят 
природата, без постъпката 
им да е престъпление, 
санкцията за тях е от 1000 
до 10 000 лв. Фирмите ще 
плащат за същото от 1000 
до 20 000 лева.

В закона е записано още 
в кои случаи пожар, експло-
зия и изпускане на опасни 
вещества в предприятие 
могат да се третират като 
екокатастрофа. Такива 
са смъртта на поне един 

100 ЛЕВА ЗА ХВЪРЛЕН 
ОТ БАЛКОНА БОКЛУК

човек или шестима ране-
ни. Както и поне един по-
страдал (престоял в бол-
ница за 24 часа) извън пред-
приятието. За катастрофа 
се смята още повреждане-
то на жилищни сгради, 
евакуацията на 500 души 
или повреда на ВиК, теле-
фоните, електрозахранва-
нето за повече от два часа 
вследствие на криза. 

Предприятията, които 
работят без разрешително 

от екоминистерството, ще 
бъдат глобявани от 30 000 
до 100 000 лева. За тези, 
които не спазват разпоред-
бите на ведомството, санк-
цията е до 20 хил. лева.

Който иска да разкри-
ва предприятия от храни-
телната промишленост 
или туристически обекти, 
трябва да получи екологич-
на оценка още върху проек-
та за строеж.

Грипът е най-разпрост-
раненото заразно заболява-
не, което всяка година по-
разява 20% от възрастни-
те и над 40% от децата. 
Причинява се от вируси, 
попаднали в носоглътката 
на човека. Болният от 
грип е извор на зараза в 
продължение на 5–6 дена. 
При кихане вирусът се 
разпространява във възду-
ха със скорост 167 км/час 
и оттам попада в дихател-
ните пътища на здрави 
хора. Особено податливи 
на заболяване са децата, 
възрастните над 65 годи-
ни и лицата, страдащи от 
хронични заболявания, 
при които грипът протича 
по-тежко и с повече услож-
нения – пневмонии, възпа-
ления на ушите, синуси-
те, ставите, сърцето и мо-
зъка. 

Най-доброто средство 
за предпазване от грип е 
противогрипната ваксина. 
Имунизацията не може да 
предизвика заболяване. 
Вирусните частици, съдър-
жащи се в нея, са инакти-
вирани. Те стимулират ор-
ганизма за предварително 
изработване на антитела 
така, че когато човек срещ-
не причинителя на грипа, 
реагира незабавно и забо-
ляването се пресича от 
самото начало. Времето, 
нужно за изработване на 
антитела, е около 2–4 сед-
мици, тяхното ниво се за-
държа най-високо шест ме-
сеца след имунизацията, 
след което постепенно за-
почва да спада. Погреш-
ното е мнението, че след 
началото на грипна епи-
демия ваксинацията е про-
тивопоказана. Инактиви-
раните ваксини се препо-
ръчват за употреба през 
целият грипен сезон. Раз-
бира се, ефектът от тях е 
най-голям, ако се поставят 
през периода септември–
ноември. 

Безспорна е ползата от 
противогрипната ваксина 
за работодателите. Тя спи-
ра разпространението на 
грип сред служителите 
от фирмата и техните се-
мейства, предпазва клиен-

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА
тите от заразяване, нама-
лява броя на отсъствията 
от работа поради болест, 
запазва производителност-
та на труда, намалява раз-
ходите за лекарства и ме-
дицинско обслужване. 

Продължава осемгодиш-
ната традиция на район-
ната Инспекция за опаз-
ване и контрол на об-
щественото здраве–Тър-
говище в ранна есен да 
обяви започването на 
противогрипната кампа-
ния. Разполагаме с вакси-
ните „Ваксигрип“ и „Ин-
флувак“, съдържащи пре-
поръчаните от СЗО ак-
туални щамове. За пред-
приятия предлагаме иму-
низиране на колективи на 

място от квалифициран 
екип. В имунизационните 
кабинети, разкрити в Тър-
говище, Попово, Омуртаг 
и Антоново, гражданите 
могат да се ваксинират, 
закупвайки ваксината на 
място, или същата да им 
бъде поставена, ако са 
я закупили от аптечната 
мрежа. Имунизацията се 
извършва след преглед от 
лекар и професионална 
консултация относно про-
тивопоказания и странич-
ни ефекти. Кабинетите 
разполагат с набор от ме-
дикаменти за овладяване 
на евентуални прояви на 
алергична реакция. Из-
вършва се безплатно из-
мерване на кръвно наля-

гане. Цената на противо-
грипната ваксина е 
10,33 лв., а таксата за по-
ставяне е 1,47 лв. За пен-
сионери имунизацията 
ще се извършва без такса 
за манипулация. 

Повече информация 
желаещите граждани 
и работодатели могат 
да получат на телефони 
6-40-01 и 6-41-43.

Вие най-добре знаете, 
че грипът е сериозна 
болест, а не банална 

простуда. Всеки може 
да бъде засегнат, така 

че не се колебайте да се 
имунизирате!

Отдел „ООЗ“, 
РИОКОЗ–Търговище

ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА–ПОПОВО

ИНФОРМИРА,
че на 30 септември изтича срокът за плащане на 

втората (последна) вноска 
на данъка върху превозните средства и третите 
вноски от дължимия данък върху недвижимите 

имоти и такси битови отпадъци.

След този срок върху неиздължените данъци и 
такси ще бъдат начислявани лихви.

Предстои извършване на технически преглед на ог-
нестрелното ловно оръжие на територията, обслужва-
на от РДВР–Търговище. За целта в трите районни поли-
цейски управления в състава на дирекцията съвместно 
с ловно-рибарските сдружения по места са изготвени 
съответните графици. Същите ще бъдат предоставени 
на председателите на ловните дружинки в четирите 
ловно-рибарски сдружения на областта. Техническите 
прегледи ще се проведат, както следва:

• За РПУ–ОМУРТАГ – от 3 до 16 октомври 2005 г.
• За РПУ–ПОПОВО – от 17 до 30 октомври 2005 г.
• За РПУ–ТЪРГОВИЩЕ – от 31 октомври до 13 ноем-

ври 2005 г.

От 14 ноември 2005 г. до 12 декември 2005 г.  
всяка седмица:

• сряда – гр. Омуртаг, в РПУ;
• четвъртък – гр. Попово, в Ловно-рибарското сдруже-

ние;
• петък – гр. Търговище, в Ловно-рибарското сдруже-

ние.

Техническият преглед на оръжието ще се извърши 
съвместно от служители на МВР и представители на 

фирма ЕТ „Бай Илия“–
Търговище. На премина-
лите прегледа оръжия ще 
се издават удостоверения 
за техническа пригодност 
от споменатата фирма 
съгласно чл. 74 от Пра-
вилника за приложение 
на Закона за контрол над 
взривните вещества, огне-
стрелното оръжие и бое-
припасите. При провеж-
дането на техническия пре-
глед ще се събира такса 
в размер на 6 лв. за един 
брой огнестрелно оръжие 
от фирма ЕТ „Бай Илия“.

Служба „КОС“ при 
РДВР–Търговище уведо-
мява всички притежатели 
на огнестрелно оръжие, 
че техническият преглед е 
задължителен. Лицата, чие-
то оръжие не е преминало 
технически преглед, ще 
бъдат санкционирани.

ПРЕГЛЕД НА 
ЛОВНОТО ОРЪЖИЕ

РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

ОБЛАСТНО 
ПЪРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛ

Западна група

І кръг
Ковачевец–Люблен 2:1
Опака–Г. Градище 7:2
Крепча–Ломци 3:2

Класиране

1. Опака 7:2 3
2. Крепча 3:2 3
3. Кавачевец 1:2 0
4. Люблен 2:3 0
5. Ломци 2:3 0
6. Голямо градище 2:7 0

Втория кръг от Западната 
група ще се проведе на 

1 октомври (събота) 
от 16 часа.

120 елитни състезатели 
от първите 20 в ранглистите 
на всички дисциплини 
взеха участие в провелия 
се от 22 до 25 септември 
в София Републикански 
турнир за мъже и жени  за 
купа „България“.

В традиционно най-
силната дисциплина на 
СК „Светкавица“ – пнев-
матичен пистолет, при 
жените в упражнението 
„40 изстрела на 10 метра, 
с равномерна стрелба“ Ан-
тоанета Бонева събра 478,8 
точки, които º донесоха 
първото място и купата. 
Втората ни участничка, 
европейската шампионка 
в дисциплината Моника 
Костова, зае пето място с 
резултат 472,4, а третата 
състезателка на СК „Свет-
кавица“ – младата надеж-

АНТОАНЕТА БОНЕВА – 
С КУПА „БЪЛГАРИЯ“

да на клуба Гергана Хрис-
това, която влезе с трети 
резултат на финала, не из-
държа на напрежението, 
но все пак влезе в първата 
шестица, заемайки шесто 
място с 470,4.

В дисциплината „30+30 
изстрела с малокалибрен 
пистолет“ Моника Костова 
и Антоанета Бонева зае-
ха съответно трето и че-
твърто място, а Виолета Бо-
рисова остана 11-та. Пър-
ва в дисциплината стана 
състезателката на ЦСКА 
Яна Воденичарска.

При мъжете в дисцип-
лината „60 изстрела на 50 м 
с малокалибрен пистолет“ 
Радослав Димитров влезе 
във финала първи с две 
точки преднина, но слаб 
девети изстрел го лиши 
от първото място, което 

бе спечелено от Георги Ко-
чаренко от Стара Загора с 
636,6 т., а търговищкият 
състезател остана втори с 
632 точки. В дисциплината 
„60 изстрела с пневматичен 
пистолет“ Радослав Ди-
митров стреля под възмож-
ностите си и остана 13-и.

Отборът на СК „Светка-
вица“ затвърди позициите 
си в българската спортна 
стрелба и в надпреварата с 
пушка. В дисциплината „60 
изстрела с малокалибрена 
пушка – легнал“ Станимир 
Стойнев остана на две точ-
ки от медалите, заемай-
ки пето място. В същата 
дисциплина, но с пневма-
тична пушка двамата ни 
представители Пламен 
Стоянов и Фикри Тугай 
се класираха съответно на 
осмо и единадесето място.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл. 50 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община–Попово

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под аренда на общинска земеделска земя, считано от 

стопанската 2005–2006 година, за срок от 8 (осем) стопански години в:

1. Землището на с.Ковачевец

№ Имот № Начин трайно Категория Площ Местност Начална
  ползване    тръжна
       цена лв./дка
       годишно

1. Част от имот
 №029019 пасище, мера  V 3,000 Кале билю 4,50
 
2.Землището на с.Еленово

1. 020019 нива ІІІ 18,328 Каракат 146,62
2. 020024 нива ІІІ 12,933 Каракат 103,46
3. 028008 нива ІІІ 36,369 Ярем чешма 290,95
4. 022010 нива ІІІ 20,582 Дермен сърт 164,65
5. 022013 нива ІІІ 11,900 Дермен сърт 95,20

3.Землището на с.Медовина
1. 059022 Пасище, мера 42,593 дка–ІХ 
    47,091–ІV 89,684 Хотулите 123,10

Търгът ще се проведе на 12.10.2005 г. (сряда) в сградата на Община–Попово, 
заседателната зала на II етаж, от 10 часа.

Депозити в размер на началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (касата) 
на Общината до 16 часа на 11.10.05 г.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. от касата на 
Центъра за административно обслужване на населението.

За допълнителна информация относно търга, тел. 40210 или стая 210 на 
Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
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КАНАЛ 1

Канал 1 23.25

„ЯРОСТ“
(САЩ, 1997)

Нова ТВ 22.45

„БАВАЧКАТА“

Би Ти Ви 22.30

„ЖЕНАТА НА 
ПРОПОВЕДНИКА“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

13.50 Непозната земя
14.20 „Зад кулисите на „Пи-
 рин фолк 2005“, тв филм
14.50 Футбол: 
 Черно море–Левски
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на БиБиСи: „Кой уби 
 Александър Велики“ 
19.30 „Абсолютна власт“, 
 6-сериен тв филм 
 (Великобритания, 2003)
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Обичам неприят-
 ностите“ (САЩ, 1994)
22.45 Елит
23.15 По света и у нас
23.25 „Ярост“ (САЩ, 1997)
   1.00 Концерт на 
 „Пари Комбо“
   1.45 „Абсолютна власт“ (п)
   2.15 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Непозната земя (п)

ПЕТЪК, 30 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
14.30 Джоун
15.30 Детските сериали на 
 Джетикс
16.30 Горчиво
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
  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, 1 октомври

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Детските 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 „Джесика“, 1 част
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Инспектор Гаджет“ 
21.30 Тя и той
22.00 bTV новините 
22.30 „Жената на пропо-
 ведника“ (САЩ)
  0.30 Бързи пари
  1.30 „Завръщането на Брус“
  3.00 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
  5.30 „Бригада наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 2 октомври

  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 „Джесика“,  2 ч. 
15.00 Часът на Би Би Си
16.00 УЕФА – 
 обзор 2005–2006

  7.55 Национален 
 календар: Покров 
 Богородичен
  7.55 Телепазарен 
 прозорец
  8.10 Дисни!
  8.55 „За животните – 
 с любов“
  9.25 Ала-бала
  9.55 „Тайните на океана“, 
 анимация
10.45 „Дивизионът“, тв филм
11.15 Памет българска: 
 175 години църквата 
 в Банско
12.00 По света и у нас
12.20 Частен случай
12.50 Минута е много
13.40 Знаци по пътя: 
 Йордан Йовков
14.10 Атлас: Пристанище 
14.40 Суматоха
15.10 „Кръг от безкрайна  
 светлина“ (САЩ, 2002)
16.40 Световни хитове на 
 Хосе Карерас, Лучано 
 Павароти, Пласидо 
 Доминго, Ерик Клеп-
 тън, Лайза Минели,
 Васил Василев и др.
17.35 Всички пред екрана
18.05 Документален филм: 
 „Мълчанието на 
 Джаки Кенеди“
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Маями“
 (САЩ, 1995)
22.20 Трето полувреме
23.10 По света и у нас
23.20 „Нощни птици“
  0.20 Джазалея
  1.05 „Вълшебният камък“ 
 (САЩ, 1995) 
  3.15 Вижте кой... (п)
  4.05 Видеоклипове  
  4.40 Памет българска (п)
  5.25 „Вълшебният камък“
 
 НЕДЕЛЯ, 2 октомври

   7.00 Анимация
   7.30 Бразди
   8.00 Телепазарен 
 прозорец
   8.15 Дисни!
   9.00 Улица „Сезам“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 „Операция Феникс“ 

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 „Въздушен конвой“  
22.10 bTV новините 
22.40 Кабината
23.10 Опасни улици
  0.10 Бързи пари
  1.00 Сблъсък (п)
  2.30 bTV репортерите
  3.00 В десетката (п)
  4.00 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 30 септември

  7.00 Здравей, България
  9.00  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Хотел „България“
12.00 Календар
12.15 От местопрестъп-
 лението
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
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.00 Господари на ефира – 
 кастинг за адреналинки
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
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, 1 октомври

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Животните представят
  9.30 „Уинкс“

ПЕТЪК, 30 септември

  6.20 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.00 Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
10.45 Телепазарен 
 прозорец
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен 
 прозорец
14.15 Обеден концерт
15.15 Светът 
 на Швейцария
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът 2+1
17.00 Здраве
17.20 Здравно осигуряване
17.30 Телепазарен 
 прозорец
17.45 Вкусно
17.55 Частен случай
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 „Думите на танца“, 
 документална 
 поредица
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.40 „Целуни Толидо за 
 сбогом“ (САЩ, 1999)
23.15 По света и у нас
23.25 Фестивал 
 „Джас плюс 2005“ 
  0.10 Рекламна пауза
  0.40 „Усещане за допир“ 
 (Италия, 2002)
  2.30 Документален филм
  2.55 Видеоклипове
  3.30 Здраве (п)
  3.50 Панорама (п)
  4.50 „Отдадени на 
 животните“ (п)
  5.15 „Целуни Толидо за 
 сбогом“ (п)
 
  СЪБОТА, 1 октомври

  6.50 Анимация
  7.20 Заедно: Лика (п)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „В една далечна 
 галактика:  Исто-
 рията на  Между-
 звездни войни“, филм 
 за филма
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом – преда-
 ване за архитектура
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 „Златният телец“ 
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 2 октомври

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
   9.30 „Уинкс“
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на 
 отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Град Ориндж“  
 комедия
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Междузвездни войни: 
 Епизод І – невидима 
 заплаха“, екшън-
 фантастика
22.15 Биг брадър 2
22.45 „Бавачката“
  0.15 Календар
  0.30 ФБР инструктор
  1.30 „Златният телец“
  3.00 Календар
  3.30 Спортен свят (п)
  6.00 Само баламите 
 бачкат
  6.30 Детска анимация

За времето от 16 до 17 
септември неизвестно 
лице прониква през неза-
ключена врата във входа 
на жилищен блок в кв. 
„Запад“ в Попово и из-
вършва кражба на мото-
циклет „MZ“ с търовищка 
регистрация, собственост 
на 28-годишен жител на 
града. След проведените 
в РПУ–Попово бързи 
оперативно-издирвател-
ни мероприятия са  уста-
новени извършителите 
на кражбата. Като такива 
са уличени М.Л. (19 г.) и 
Г.Г. (16 г.) – и двамата от 
Попово.

◙ ◙ ◙
На 18 септември около 

0,20 ч. на ул. „П. Хитов“ 
в Попово са задържани 
лицата К.К. (19 г.), Х.Х. 
(17 г.) и И.К. (27 г.) – и три-
мата от с. Водица, общи-
на Попово. Те са уличе-
ни в това, че в Попово са 
извършили кражба на ме-
тален капак за шахта, кой-
то са възнамерявали да 
превозят с лек автомобил. 

◙ ◙ ◙
На 17 септември, след 

проведените в РПУ–Попо-
во оперативно-издирвател-
ни мероприятия е устано-
вено лицето, откраднало 
сумата 20 лв. от жителка 
на града. Като извършител 
на деянието е уличен М.Л. 
(18 г.) от  Попово.

◙ ◙ ◙
За времето от 15 до 17 сеп-

тември в с. Бистра, община 
Търговище, неизвестно ли-
це  чрез взлом на входна 
врата  прониква в дома на 
жителка на същото село и 
извършва кражба на сате-
литен приемник и два злат-
ни пръстена на обща стой-
ност около 300 лв.

◙ ◙ ◙
На 17 септември около 

16 ч. на ул. „15 януари“ в  
Попово неизвестно лице 
извършва кражба на моби-
лен телефон от 52-годиш-

на жителка на с. Люблен, 
община Опака. На следва-
щия ден полицейските ор-
гани разкриват крадеца – 
25-годишния В.Р. от Попо-
во.

◙ ◙ ◙
За времето от 16 до 17 

септември в кв. „Русаля“ 
в Попово  неизвестно лице 
открадва от незаключен ба-
гажник на лек автомобил 
„ВАЗ“ с търговищка реги-
страция  резервна гума и 
инструменти. 

◙ ◙ ◙
На 17 септември около 

6,10 ч. в  Търговище на 
ул. „М. Андрей“ правоспо-
собният водач С.С. (31 г.) 
от същия  град управлявал 
лек автомобил „Фиат типо“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,49 промила, установено 
по надлежния ред.

◙ ◙ ◙
На 17 септември около 

20,45 ч. в Попово до „Вин-
пром“ 38-годишният Н.Х. 
от с. Кардам, община По-
пово, управлявал лек авто-
мобил „Фолксваген тран-
спортер“ с търговищка ре-
гистрация след употреба 
на алкохол с концентрация 
в кръвта му 2,42 промила, 
установено по надлежния 
ред.

◙ ◙ ◙
За времето от 15 до 18 

септември в жк „Русаля“ в 
Попово от паркиран пред 
жилищен блок лек авто-
мобил „Трабант“ неизвест-
но лице извършва краж-
ба на акумулатор, собстве-
ност на 62-годишен жител 
на града. 

◙ ◙ ◙
На 20 септември след 

проведените в РПУ–Омур-
таг оперативно-издирвател-

ни мероприятия е разкри-
то лицето, проникнало на 
6 септември чрез взлом 
(срязване на катинар на 
входна врата), без да бъде 
извършена кражба, в Ис-
торическия музей в града, 
охраняван със СОТ към 
РДВР–Търговище. Като из-
вършител на деянието е ули-
чен 35-годишният П.П. от с. 
Гагово, община Попово. 

◙ ◙ ◙
За времето от 22 до 24 

септември в Попово не-
известен извършител, пред-
ставяйки се за служител на 
заложна къща, е измамил 
жителка на града, като е 
взел от нея отоплителна 
газова печка и GSM апа-
рат. След проведените в 
РПУ–Попово оперативно-
издирвателни мероприя-
тия е установен извърши-
телят – Ш.Ш. (36 г.) от  По-
пово.

◙ ◙ ◙
За времето от 24 до 25 

септември в с. Ломци, об-
щина Попово, неизвест-
но лице извършва кражба 
на лозопръскачка от неза-
ключена пристройка към 
къща, собственост на жи-
телка на селото. 

◙ ◙ ◙
За времето от 25 до 26 

септември в Попово не-
известно лице счупва две 
стъкла от южната страна 
на кафе-аперитив, нами-
ращо се на ул. „Драва“. 
По случая е образувано 
дознание.

◙ ◙ ◙
На 26 септември около 

23,30 ч. по ул. „Хан 
Крум“ в Търговище пра-
воспособният водач Н.И. 
(27 г.) от същия град уп-
равлявал товарен автомо-
бил „Пежо“ с търговищка 
регистрация след употре-
ба на алкохол с  концен-
трация в кръвта му 2,89 
промила, установено по 
надлежния ред.
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Бойко МИХАЙЛОВ, 
Димитрина ЗАРКОВА

Предлагаме ви един от 
атрактивните двудневни 
маршрути от Попово до 
пещерата Орлова чука и 
средновековния Червен. 
До пещерата се достига 
за по-малко от час, като 
по пътя може да посетите 
скалния манастир на 1 
км от с.Крепча в посока 
към Голямо градище и 
след това да продължите 
през с.Горско Абланово 
и на разклона след 
селото да поемете наля-
во, използвайки възмож-
ността да се отбиете до 
манастира „Св. Марина“, 
с вградения в църквата 
минерален извор, и след 
като запалите свещ и си 
напълните от лечебната за 
очите минерална вода, да 
продължите за пещерата 
през с.Широково и Пепе-
лина. Пътят през Две мо-
гили е по-добър и марки-
ран, но през Пепелина е по-
атрактивен, преминаващ 
покрай скални ковьори и 
река Черни Лом.

Пещерата е открита 

НА ПОЧИВКА 
И НА ЛОВ ЗА 
СБЪДНАТИ 
ЖЕЛАНИЯ

през 1941 г. чрез божията 
намеса. На овчаря Стоян 
се присънило, докато без-
грижно си спял покрай ста-
дото, явяването на света 
Богородица, която му каза-
ла насън, че ако отсреща 
в скалите отмести клони-
те и камъните, ще открие 
нещо голямо. Овчарят та-
ка и направил и пред не-
го се открила една тъмна 
бездна... Но на вас няма 
нужда днес да ви се явя-
ва който и да е, защото до 
пещерата пътят е асфал-
тиран и маркиран. Спи-
рате на паркинга и сли-
зате надолу по стълбите, 
пещерата е вляво на око-
ло 40 м над коритото на 
р.Черни Лом с чудесна 
гледка към поречието и от-
срещните каньони. Пред 
входа на пещерата вече 
трябва окончателно да сте 
готови с най-голямото си 
пожелание, което искате 
да ви се сбъдне, и да сте се 
отказали от мераците си да 
я обходите, защото местно 
поверие казва: пещерата е 
толкова дълга, че един от 
ръкавите º преминавал 
под р. Дунав и излизал чак 

в Румънско. Oт пещерата 
официално са проучени 13, 
5 км, което я прави втора 
по дължина в страната, 
а със своите 40 зали и га-
лерии я нарежда сред най-
големите пещерни ком-
плекси, заедно с пещерата 
Духлата, Пернишко. Сега 
вие спокойно можете да 
влезете в пещерата, защото 
вместо тъмна бездна ще 
ви очаква екскурзовод, 
който ще ви поведе по ос-
ветените общо 870 м га-
лерии, чиито стени са при-
чудливо бели с цветни пре-
ливащи се нюанси. Вътре 
ви очаква и колония от хи-
ляди прилепи от над десет 
различни вида, които мо-
жете да видите, ако сте в 
пещерата през студените 
месеци до април.

Не се притеснявайте, пе-
щерата е добре осветена, а 
температурата в нея е 14–
14,8 градуса през цялата 
година и след малко ще се 
озовете в Големия вести-
бюл – известен още като 
концертната зала, защото 
наистина има чудесна акус-
тика и в него през 1976 г. 
Русенската филхармония 

е изнесла концерт. Вие 
също можете да посвирите 
на един сталактон до за-
лата, който издава при 
почукване звуци. Други 
форми в пещерата ще ви 
заприличат на семейство, 
което може би отива на 
концерт, на трион, на вре-
тено, но вие очаквате Из-
ворчето, то следва след кон-
цертната зала и ако пиете 
вода от него, очаквайте да 
ви се сбъдне най-голямото 
желание... Идва ред на 
„орела“ – оприличеното на 
птицата ваяние на приро-
дата, което е и кръстник 
на пещерата. Следват още 
млечнобелите и рядко кра-
сиви творения като „Бого-
родица с младенеца“, 
„Адам и Ева в Рая“, „Мона-
сите“, „Вълшебното огле-
дало“ и др. Ако вече сте 

се изморили и ви минава 
мисълта за почивка, се 
обърнете директно към 
екскурзовода – самият той 
е собственик на къща за 
гости „Еделвайс“ на 8 км 
в началото на гр. Две моги-
ли, а ако не искате да го 
търсите из галериите, мо-
жете да направите това 
още преди тръгването си 
на тел. 08141/29 56 или 
на 089 9 682 023. Къщата 
предлага стаи за нощувка 
и заведения на открито и 
закрито с добра кухня, а 
ако сте настроени по-ро-
мантично, стопаните на 
къщата могат да ви пред-
ложат разходка с фай-
тон из Поломието. А ако 
пък сте истински турис-
ти и ако в момента не пре-
минава някоя климатич-
на аномалия, можете да 

си устроите палатков ла-
гер над самата пещера до 
хижата и да е всичко истин-
ско – хижата не работи!? 
И така, ако усещате вече, 
че пещерата ви притиска, 
можете да излезете навън, 
да си направите една сним-
ка на хубавия фон и да 
изберете варианта за по-
чивка – какъвто и да е 
той, сигурни сме, че ще е 
приятен! А кога работи пе-
щерата? – можете да я по-
сетите всеки ден между 9 
и 17 часа! 
http:/seat.atspace.com 

из каталога 
„ОТ ДУНАВ 

ДО СТАРА ПЛАНИНА“
издаден 

от СЕАТ–Попово
089 9 777 417 

Панорамна тераса над пещерата

Големият сталактон, висок 3,5 м, образуван за 10 000 години „Орела“ – оприличеното на птицата ваяние на природата, на което е кръстена пещерата


