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Людмила ГАНЧЕВА

Управителният съвет на 
районната колегия на Ле-
карския съюз в Търговище 
номинира за лекар на годи-
ната д-р Дарин Димитров.

На предстоящата тър-
жествена вечеря, по повод 
Деня на българския лекар, 
д-р Димитров ще бъде на-
граден от Управителния 
съвет на Българския лекар-
ски съюз.

Празникът ще се проведе 
на 19 октомври – Деня 
на свети Иван Рилски, в 
парк-хотел „Москва“ в сто-
лицата.

НОМИНАЦИЯ 
ЗА „ЛЕКАР НА 
ГОДИНАТА“

ПО СТЪПКИТЕ 
НА ДРАКУЛА

на стр. 8

До края на март 2006 г. ще 
заработи заводът за плоско 
стъкло на „Шишеджам“ 
в Търговище. Това пред-
вижда инвестиционният 
план на дружеството, което 

НОВ ЗАВОД НА 
„ШИШЕДЖАМ” ТРЪГВА 

ДО КРАЯ НА МАРТ  
вчера получи сертификат за 
инвеститор Първи клас от 
министъра на икономиката 
и енергетиката Румен Ов-
чаров. След юни догоди-
на пък ще бъдат пуснати 

и производствата за пре-
работено стъкло и огледа-
ла. След завършването на 
проекта „Шишеджам“ ще 
достигне рекордните 367 
млн. лева общи инвестиции 

у нас. Капацитетът на 
завода за плоско стъкло 
ще бъде над 200 хил. тона 
годишно. 2,3 млн. кв. метра 
ще бъде производството 
на обработено стъкло и 2,5 

млн. кв. м – на огледала. 
85–90% от продукцията 
ще се изнася за Европа, 
САЩ, Русия и Северна 
Африка.

в.Стандарт  

От 30 години насам в 
с.Голямо Градище не е 
полаган нов асфалт – ни 
казва възрастен жител 
на селото, загледан в дей-
ствията на работниците по 
довършителните работи за 
полагане на новия асфалт 
на една от главните улици 
в селото. 

Питаме и кмета на об-
щината г-н Лютфи Рея-
нов как успя за толкова 
кратко време от начало-
то на мандата си да защи-
ти и реализира толкова 
мащабен и скъп инфра-
структурен проект.

– Проектът „Ремонт 
на вътрешноселищната 
пътна мрежа“ защитихме 
пред компания „Публични 
инвестиции“ към Минис-
терството на финанси-
те. С изпълнението му 

Кирил ЖЕЧЕВ

През настоящата годи-
ната поповското ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ е единственото 
в общината, което започна 
новата учебна година в ре-
монтирана сграда. В Тър-
говищка област има само 

РЕМОНТ ЗА 140 000 ЛЕВА
ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

едно друго училище (в 
областния град), където е 
извършен ремонт, но той 
още не е приключил.

Ремонтът на училищ-
ната сграда бе направен 
по програма „Енергийна 
ефективност“ на Минис-
терството на образование-

то. Ремонтните работи са 
на стойност 140 000 лева, 

• 73 първолаци прекрачиха училищния праг
• Училището притежава най-добрата спортна база в общината

С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

ПРИКЛЮЧИ АСФАЛТИРАНЕТО 
НА УЛИЦИТЕ

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол)

тел. 0608/23 998

Главната улица на селото в етап на асфалтиране – 
пред основното училище

на стр. 2

Маруся МИЛУШЕВА 

Ученици, преподаватели 
и гости се събраха на 3 
октомври следобед на спе-
циално тържество по по-
вод откриването на втори 
компютърен кабинет в 
основно училище „Любен 
Каравелов“ в Попово. 

553-ма ученика учат в 
училището в 24 паралел-
ки, преподават им 39 пе-
дагози. Досега те са раз-
полагали едва с осем 
компютъра. В изпълнение 
на програмата „i-клас“ на 

С ВТОРИ 
КОМПЮТЪРЕН 
КАБИНЕТ В 
УЧИЛИЩЕ 
„ЛЮБЕН 
КАРАВЕЛОВ“

на стр. 2

Четвъртокласници в час по математика с преподавател г-жа Грета Белчева
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 
7 до 13 октомври

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

осигурени от споменатото 
министерство. Основната 
дейност по ремонта се из-
разява в изцяло подме-
няне дограмата на сгра-
дата с нова, алуминиева. 
Това вече е направено 
(с изключение на малка 
част от северната страна 
на сградата, където през 
тези дни варненска фир-
ма приключва с послед-
ните довършителни ра-
боти). Сега сградата на 
училището придоби много 
добър външен вид, по-кра-
сива и светла е, а през зим-
ните месеци се очаква да е 
и значително по-топла.

Училищното ръководст-
во изказва благодарност 
на целия колектив на учеб-
ното заведение, който 
активно участва, дори и в 
почивните дни, в ремонт-
ните работи, предимно по 
почистването на сградата. 

– Благодарим също на 
г-жа Иванка Веселинова, 

цялостно са асфалтирани 
главните улици на с.Голямо 
Градище, отремонтиран 
е пътят между селата 
Крепча и Гърчиново, както 
и цялостно се асфалтира 
ул.„Руси Минков“ в гр.Опа-
ка. Общата стойност на 
проекта е 450 хил. лева. 
Трябва да отбележа, 
че той е преходен и пре-
дстоят допълнителни 
действия за подобрява-
не на пътната мрежа в 
общината и през следва-
щата година.

– Какво друго е напра-
вено досега?

– В началото на мандата, 
на 10.02.2005 г., аз обявих 
приоритетите на новото 
управление на община 

ПРИКЛЮЧИ АСФАЛТИРАНЕТО...
от стр. 1 Опака за подобряване на 

пътната инфраструктура. 
Поехме твърд ангажимент 
за цялостното асфалтиране 
на главната улица „Братя 
освободители“ в гр. Опака. 
Улицата е с дължина 2,2 
км и за нейното цялостно 
асфалтиране са изразход-
вани близо 500 хил. лева. 
Това вече е реализирано.  

– Започнахте мандата 
си със замах, защото 
това не е първият реали-
зиран проект. Как прие-
мат действията ви хо-
рата, защото още се 
помни крайното проти-
вопоставяне по време на 
предизборната ви кам-
пания на територията на 
общината.

– Аз не съм лъгал хо-

рата, като им обещах да 
реализирам тези неща. 
Сега има доказателство, 
че желанието ми да стана 
кмет на общината не е 
било продиктувано от дру-
ги подбуди освен от жела-
нието да решим жизнено-
важни проблеми на насе-
лението. 

– Сигурно сте имали 
някакво лоби?

– Не мога да пренебрегна 
и изключителната помощ 
на нашите народни пред-
ставители и по-конкретно 
на г-н Касим Дал за реа-
лизацията на тези проекти. 
Аз съм убеден, че по-на-
татъшната ни съвместна 
работа по проблемите на 
община Опака ще бъде по-
успешна и ползотворна.

Желаем ви успех.

РЕМОНТ ЗА 140 000 ЛЕВА
от стр. 1 управител на поповското 

„Дружество по заетостта“, 
за оказаната помощ – 
осигуряване на хора за 
почистване двора на учили-
щето – казва директо-
рът на ОУ „Н. Й. Вапца-
ров“ г-н Румен Рачев. – 
Чрез вестника искам да 
благодаря и на г-жа Дари-
на Парашкевова, дирек-
тор на дирекция „Хумани-
тарни дейности“ към Об-
щината, за нейния при-
нос при включването на 
нашето училище в про-
грамата „Енергийна ефек-
тивност“.

На 15 септември т.г. 73 
първокласници за първи 
път прекрачиха прага на 
училището (през учебната 
2004–2005 година те са 
били с 20 по-малко). Това 
се дължи на по-големия 
брой деца през настоящата 
година – общо 167 за града, 
докато през предходната 
година те са били 140. 
Дали тази тенденция ще се 
запази и през следващата 
година – още не може да 
се прогнозира.

През учебната 2005–
2006 г. в ОУ „Н. Й. Вап-
царов“ има общо 595 уче-
ници от I до VIII клас, 
разпределени в 25 пара-
лелки. Персоналът на учи-
лището наброява 57 души, 
от които 44 учители. Всич-
ки те са с висше образо-
вание, с изключение на 
двама полувисшисти. Три-
надесет от преподавате-
лите са с втори клас квали-
фикация, а трима са с 
трета степен.

Училището разполага с 
добре обзаведени кабинети 
по химия, физика, биоло-
гия. Разкрит е също ком-
пютърен кабинет, като 
през тази учебна година се 

предвижда да бъде оборуд-
ван и още един подобен 
кабинет. Има също каби-
нети по български език, 
история, география, музи-
ка. В паралелките по чуж-
доезиково обучение в V, 
VI и VII клас се изучават 
английски, немски и рус-
ки език, а в VIII клас 
освен тези три езика се 
преподава и френски.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 
притежава най-добрата 
спорта база в града, като 
приоритетно се работи 
по профила волейбол. 
Заслужава да се отбележи, 
че спортният салон на учи-
лището понякога се из-
ползва за междуградски 
ученически състезания по 
волейбол. Тук са идвали 
отбори от ЦСКА–София, 
„Черно море“–Варна, „Ду-
нав“–Русе и други ре-
номирани състави. В за-
лата са се провеждали не-
веднъж и състезания по 
тенис на маса с участието 
на отбори от елитната 
група в страната, в която 
през последните години 
е завоювал място предста-
вителният тим на града.

В училищния стол могат 
да се хранят наведнъж по-
вече от сто деца. Всекид-
невно учениците от I до IV 
клас ползват храна по про-
грамата „Закуска и мляко“.

Според директора на 
училището г-н Румен Ра-
чев, ако понякога възник-
ват проблеми, те са най-
вече поради недостиг на 
финансови средства в 
определени моменти. Доб-
ре би било при форми-
рането на бюджета, на 
училището да се предос-
тавят всички пари, които 
се разпределят по Поста-
новление 743.

Министерството на тран-
спорта и съобщенията през 
месец май училището по-
лучава още десет съвсем 
нови компютъра, сървър, 
два принтера, скенер. Те 
вече са инсталирани в но-
вия, много добре обзаведен 
компютърен кабинет – вто-
ри в училището. Това оз-
начава, че през настоящата 
учебна година на един 
компютър ще се обучават 
не по 60, а по 31 ученици.

Ползването на компютър 
и владеенето на английски 
език са кодовете, без които 
хората все по-трудно ще 
се разбират помежду си, 
подчерта директорът на 
училището Марина Ди-
митрова. Въвеждането на 
информационните и кому-
никационни технологии в 
училище вече не се свежда 
до елементарни познания 
за това що е компютър, а 
до използването на тези 
високи технологии в са-
мия процес на обучение за 
придобиване на нови зна-
ния. Наличието на техника 
е първият компонент от 
стратегията за въвеждане 
на новите технологии в 
българското училище. За 
успешното провеждане на 
тази национална стратегия 
е необходимо още връзка 
към Интернет, квалифи-
цирани преподаватели и 
електронно образователно 
съдържание. Вече стартира 
и общообразователният 
интернет портал znam.bg, 
осъществен с подкрепата 
на МОН и МТ. Идеята 
е той да се превърне 
в електронна народна 
библиотека, главен из-
точник на информация 
и знания. В него могат 
да се намират учебни по-
магала, българска и све-
товна литература, исто-
рически документи, раз-
лично мултимедийно съ-
държание за нуждите на 
образователния процес. 
Желанието на директор-
ката е през следващата 

учебна година в училище 
„Л. Каравелов“ един ком-
пютър да се ползва от 
десет ученика, какъвто е 
стандартът в развитите 
страни. Това означава, 
че са необходими още 15 
компютъра. Тя се надява, 
че през 2006 година учи-
лището ще стане клиент 
на най-голямата единна ко-
муникационна мрежа от 
ново поколение, в която 
досега са включени 900 
училища от страната. Ком-
пютърният център ще 
осигурява електронна по-
ща на всеки ученик и ще 
поддържа сайтове на всяко 
училище. Той ще задо-
волява нуждите на сред-
ното образование чрез съ-
хранение и разпростра-
нение на учебното съдър-
жание, създаване на он-
лайн групи по интереси, 
директен обмен на инфор-
мация и възможности за 
софтуерно проектиране на 
учениците.

Заместник-кметът на 
общината Владимир Ива-
нов преряза лентата на 
новия кабинет, който га-
рантира по-високо ниво на 
обучението в ОУ „Л. Кара-
велов“. 

Преподавателката по 
компютърна техника и 
информационни техноло-
гии Росица Иванова, коя-
то ще работи с децата в 
този кабинет, изрази голя-
мата си благодарност към 
ръководството на учили-
щето, което е направило 
всичко възможно учебна-
та зала да има най-съвре-
менен вид, локалната мре-
жа и интернет връзката да 
са факт. От името на уче-
ниците благодарност за 
възможността да се обуча-
ват на новите компютри из-
каза осмокласничката На-
дежда Денчева. Заслужени 
благодарности имаше и към 
училищното настоятелство 
и спонсорите, които са по-
могнали при обзавежда-
нето на новата, важна за 
училището придобивка.

С ВТОРИ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ 
В УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

от стр. 1

СЪОБЩЕНИЕ
Мария КАРАГЯУРОВА, 
пресцентър 
на Областна 
администрация 

Областният управител 
на област Търговище 
уведомява членовете на 
Областния съвет за раз-
витие на област Търго-
вище, местните органи 
на изпълнителната власт, 
регионалните структури 
на централната власт, на-
ционално представените 
организации на работо-
дателите, работниците и 
служителите, агенциите 
за икономическо и/или 
регионално развитие, 
бизнес средите и техни-
те организации, юриди-
ческите лица с несто-
панска цел, работещи 
в областта на регионал-
ното развитие, академич-
ните, научните и култур-
ните институции, пред-
ставителите на граждан-
ското общество, физи-
чески лица и всички има-
щи отношение към ре-
гионалното развитие на 
Североизточния район за 
планиране, че на интер-
нет страницата на област 
Варна: 

www.vn.government.bg 

са публикувани проект 
на регионален план за раз-
витие на Североизточния 
район на планиране и 
екологична оценка към 
него.

Моля, желаещите да 
изразят мнения, станови-
ща и коментари към го-
репосочените документи 
да ги представят в срок до 
24.10.2005 г. в Областна 
администрация–Търго-
вище, деловодството.

18-годишният трудов 
стаж на д-р Димитров е 
протекъл в Търговищката 
болница. През 1992 г. той 
защитава специалност ги-
некология, а от четири го-
дини е началник на Аку-
шеро-гинекологичното 
отделение в МБАЛ–Тър-
говище.

Бил е член на Управител-
ния съвет на Българския 
лекарски съюз, а от фев-
руари тази година е пред-
седател на Районната ле-
карска колегия.

Отличието, което се при-
съжда за трети път, досега 
са получавали търговищ-
ките лекари хирургът д-р 
Добрин Папуров, очният 
специалист д-р Димитър 
Тасков и психиатърът д-р 
Ани Петрова.

Освен безупречната ра-
бота като хуманен лекар и 
заслугите в развитието на 
здравеопазната дейност в 
областта, при номинацията 
Управителният съвет на 
Районната колегия отчита 
и активното участие в дей-
ността на съюза.

НОМИНАЦИЯ 
ЗА „ЛЕКАР НА 
ГОДИНАТА“
от стр. 1

ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

8 октомври
Павлин Стефанов – 
директор на 
„Агротехремонт-61“

10 октомври
Исмет Кюллю – кмет 
на с. Захари Стояново

11 октомври
Емел Мустафова – 
председател на 
Общински съвет–
Попово

ОБЩИНА ОПАКА,  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВА

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 09-362/03.10.2005 г. община Опака, област Търговище
ОБЯВЯВА

Процедура за продажба право на участие в обект на незавършено строи-
телство – почивна станция „АТИЯ“ в местност Отманлии, в землището на Бургас, 
чрез публичен търг с явно наддаване на 20.10.2005 г. от 10 часа в сградата на 
Община–Опака, стая № 7. Първоначална тръжна цена – 85 400 лв. и стъпка за 
наддаване – 8540 лв. Депозит за право на участие – 8540 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 19.10.2005 г. Тръжната до-
кументация, с цена 100 лв., се закупува от касиера на Община–Опака в срок до 
17 часа на 19.10.2005 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

СЪОБЩЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕТО 
НА ЛОВЦИТЕ И 
РИБОЛОВЦИТЕ 

в град Попово 
съобщава, 

че набира молби 
за стопанисване на 

Ловната база 
в кв.Сеячи. 

Срок за приемане 
на молбите – 

до 17 октомври 2005 г.

От ръководството

Осмокласникът Ивайло Димитров е доволен, че ще има по-
голям достъп до компютър в училище и така ще може да 

натрупа повече умения и знания. 
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Таня Цветкова е кмет-
ски наместник на едно 
от периферните села 
в Поповска община – 
Конак. Това е нейният 
първи мандат и тя се 
отнася към отговорни-
те си задължения на 
стопанин на селото с 
нужната сериозност. 
Преди да заеме тази 
длъжност, е била счето-
водител в продължение 
на десет години, рабо-
тила е и като гладачка в частна шивашка фирма 
и другаде. Семейна е, с две деца – дъщеря и син. От 
началото на мандата º е минала близо година и 
половина – време достатъчно, за да поговорим за 
кметското º всекидневие.

• НА СЕЛО •

Нашето село е едно от 
малките в общината – тук 
живеят около 120 човека, 
преобладаващата част от 
които българи и съвсем 
ограничено мюсюлманско 
малцинство. Жителите на 
с.Конак са възрастни, със 
съвсем малки изключения 
над 70-годишни. Те са по-
томци на някогашни пре-
селници от Балкана и са 
добри, работливи хора.

Още в началото на 

да разчитам само на по-
мощта на двама души от 
временната заетост. Пред-
виждаме до края на ман-
дата селското гробище да 
се огради.

През настоящата година 
спечелихме проект за 
ремонт на местното чи-
талище „Виделина“, кое-
то през 2004 година успях-
ме да регистрираме. Ре-
монтните работи по чита-
лищната сграда ще започ-
нат в близките дни.

Когато през януари м.г. 
поех задълженията си 
на кметски наместник, в 
селото нямаше магазин 
за хранителни стоки. Та-
къв търговски обект ве-
че е разкрит преди някол-
ко месеца от частна фир-
ма. Той се зарежда редов-
но със стоки от първа 
необходимост. Снабдява-
нето на селото с хляб съ-
що е уредено. Три пъти 
седмично – в понеделник, 
сряда и петък, тук се кара 
хляб от Попово и Антоно-
во. Питейното водоснаб-
дяване е безрежимно, ка-
то това се отнася и за лет-
ния сезон, когато в мно-
го други селища вода-
та не достига в опреде-

лени моменти. Вече има-
ме и работещо улично ос-
ветление. Скоро бяха мон-
тирани 30 нови, енерго-
спестяващи лампи. Те оба-
че са крайно недостатъч-
ни, тъй като селото ни е 
доста голямо по терито-
рия. От Общината в По-

пово са обещали през 
следващата година да ни 
осигурят допълнително 
лампи и когато това стане, 
проблемът с осветлението 
ще бъде окончателно ре-
шен.

През следващите месе-
ци предвиждаме да се из-
върши ремонт на две чеш-
ми на територията на 
селото, с което ще бъде 
улеснен водопоят на жи-
вотните. 

За отбелязване е, че пре-
стъпността в с. Конак е 
силно ограничена – тя се 
изразява най-вече в дреб-
ни кражби, предимно на 
метални предмети от нео-
битаеми къщи. 

В землището на село-
то ни няма пустеещи те-
рени – всички земеделски 
земи се обработват от 
арендатор – варненска 
фирма. На собствениците 
на земеделски земи редов-
но се дава полагащата им 
се рента.

Навреме раздадохме 
горските участъци на хо-
рата и вече всички са 
снабдени с дърва за огрев 
за предстоящия есенно-

зимен сезон. На самот-
ноживеещите възрастни 
хора дървата бяха доста-
вени до домовете и наря-
зани.

Макар и преминали 
средната възраст, моите 
съселяни обичат да се 
веселят. Съвместно отбе-

лязваме различни праз-
ници – Осми март, имен-
ни дни и други. На пре-
гледа на съставите от ху-
дожествената самодей-
ност, проведен през май в 
Попово, представителката 
на нашето село Атанаска 
Добрева, която е на почет-
ната 78-годишна възраст, 
се представи отлично. Тя 
бе класирана от журито 
за традиционния народен 
събор надпяване, който 
се проведе през месец ав-
густ тази година в Коприв-
щица. 

Може да се каже, че в 
селото ни няма работни 
места – заетите са само 
няколко човека. Населе-
нието се препитава пре-
димно от дребно земеде-
лие и животновъдство. 
Преди години животните 
бяха доста повече, във 
всеки двор имаше поне 
по две свине майки, но и 
хората тогава бяха по-мла-
ди, пък и по-имотни… 
Сега за собствени нужди 
в домакинствата се от-
глеждат по някое и друго 
агне, яре, овца или коза. 

За мен, като кметски 
наместник, най-важното 
е жителите на селото да 
са добре, да живеят до-
стойно. Старая се да им 
помагам по всяко време 
и с каквото мога. Аз съм 
връзката им с Общината 
в Попово и когато се на-
ложи да се изготвят или 
обработват някои доку-
менти, винаги съм на 
линия. Хората разчитат на 
мен и за доста други неща, 
но ми и помагат когато 
трябва. Тук е мястото да 

се спомене, че към кмет-
ството има петима съвет-
ници, възрастни люде, с 
опит, с които съвместно 
решаваме възникналите 
проблеми от общоселско 
значение.

Записа 
Кирил ЖЕЧЕВ

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА С. КОНАК:

„МОЖЕШ ЛИ ДА 
ПОМОГНЕШ – 

СТОРИ ГО!“

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

 На основание чл.47 ал.1, чл. 68, ал.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество във връзка с чл.39 от ЗОС 
и решение №122 и № 123 по протокол № 24 от 

16.09.2005 год. на ОбС–Попово
НАРЕЖДАМ:

1. Да се открие процедура по провеждане на търг 
с явно наддаване за учредяване възмездно право 

на ползване за устройване на пчелин върху земя от 
общинския поземлен фонд в землището на:

- с. Еленово в имот № 000232, АОС 2204/04.03.1997 г. 
с площ 16,838 дка, от които за пчелина ще бъдат из-
ползвани 4 (четири) дка, за срок от 10 години, начална 
тръжна цена от 40 лв./годишно. 

- с. Ломци в имот № 000284, АОС 2115/08.01.1997 г. 
с площ 18,728 дка, от които за пчелина ще бъдат 
използвани 2 (два) дка, за срок от 10 години с начална 
тръжна цена от 20 лв./годишно. 

 2. Определям изисквания за участниците в търга:
- право на участие в търга имат кандидати, които 

нямат задължения по минали или настоящи договорни 

отношения с Общината.
Търгът ще се проведе на 25.10.2005 г. (вторник) в 

сградата на Община–Попово, заседателната зала на 
II етаж, от 9,30 часа.

Депозити в размер на началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 17 ч. 
на 24.10.05 г.

Тръжна документация може да се закупи сре-
щу такса от 15 лв. от касата на Центъра за админи-
стративно обслужване на населението.

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

Кмет на община Попово

Центърът на селото с кметството

Обновеното читалище

Вече второ семейство англичани купува къща в селото. Привлича ги природата, чистият въздух, 
спокойствието, което предлага село Конак. Къщата на последните заселници чужденци

мандата успяхме да из-
вършим вътрешен ре-
монт на сградата на кмет-
ството – нещо, което не 
бе правено повече от 20 
години. След това уси-
лията ни се насочиха 
към хигиенизиране на се-
лото, към почистване на 
уличната мрежа. Започ-
нахме да почистваме и 
ремонтираме също гро-
бищния парк, но това ста-
ва бавно, тъй като мога 
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Участници в шестото 
издание на „Празници на 
женските и девическите 
хорове“ в Търговище бяха 
четири хорови състава – 
Хор на девойките към 
Студентския център в 
град Ниш, Сърбия и 
Черна гора, създаден 
през 2000 година, Хор 
на девойките към Софий-
ския университет „Св.
Климент Охридски“ с ди-
ригент Валерия Карама-
нова, Дамски хор от град 
Ямбол с 35-годишна био-
графия с диригент Стеф-
ка Пастърмаджиева и до-
макините – камерен дам-
ски хор „Златна лира“–
Търговище с диригент 
Илияна Иванова. Ново-
то е, че за първи път 
тези празници се осъ-
ществяват изцяло с ре-
сурсите на община Тър-
говище, без помощ от Ми-
нистерството на култу-

„ПРАЗНИЦИ НА ЖЕНСКИТЕ 
И ДЕВИЧЕСКИТЕ ХОРОВЕ“

рата. Изявата е единстве-
на по рода си и няма ана-
лог по  света.

Тазгодишните празни-
ци бяха посветени и на 
Международния ден на 
музиката 1 октомври. 
Още при откриването 
им бе почетена паметта 
на родената в Попово го-
ляма хорова диригентка 
и педагог проф. Лилия 
Гюлева, основателка и 
вдъхновителка на фести-
вала.

Първият концерт бе на 
гостите от град Ниш и 
домакините от Търговище 
на 30-и вечерта. От 17 
часа на другия ден бе 
организиран парад на 
хоровете, който започ-
на от площад „Незави-
симост“. В него участ-
ваха и всички други му-
зикални състави от Тър-
говище. Дефилето бе во-
дено от духовия оркес-

тър,  премина през цен-
тралната улица, а на 
площад „Свобода“ хорис-
тите изпяха заедно „Вива 
ла музика“. Вечерта мно-
гобройната публика има-
ше удоволствието да  из-
слуша великолепните из-
пълнения на съставите от 
София и Ямбол. 

Сред официалните гос-
ти на хоровите празници 
бяха и представители на 
Община–Попово – ди-
ректорът на дирекция 
„Хуманитарни дейности“ 
Дарина Парашкевова, 
главният експерт в от-
дел „Култура“ Петя Га-
бровска и директорът 
на Дома на културата 
Валентина Цонева. Тук 
те се срещнаха с делега-
цията от Ниш, град с кой-
то Попово от години под-
държа културни връзки.

Trgpool

Организаторите на хоровите празници

Във връзка с увеличението на цената на природния газ при 
продажба от „Булгаргаз“ ЕАД с 50,94 лева/1000 м3 с ДДС, 

„Газоснабдяване–Попово“АД  обявява следните цени на природния 
газ за своите потребители, считано от 1 октомври 2005 г.

Потребителска група          Цена на природния газ
 лева/1000 м3 лева/кВтч

Промишлени потребители 420,38 0,0452

Обществено-административни
и търговски потребители 485,58 0,0522

Битови потребители 588,91 0,0633

Забележка:

1. Цените са с включен ДДС.

2. Цените се прилагат в зависимост от договорената годишна консумация 
в Приложение към Договор за продажба на природен газ за промишлени 
и за обществено-административни и търговски потребители (заявена 
„очаквана реална годишна консумация на природен газ“).

3. Цените се прилагат на основание Решение № Ц-019/27.09.2005 г. на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

От 2 до 7 октомври в Тър-
говище се проведе планер 
за акварел „Проф. Н. Ма-
ринов“. Тазгодишното 
му издание е в рамките 
на проекта „Изграждане 
на инфраструктура за раз-
витие на екотуризма в 
общините Търговище и 
Велики Преслав“, финан-
сиран по програма ФАР 
на Европейския съюз.

ПЛЕНЕР ЗА 
АКВАРЕЛ 

„ПРОФ. 
НИКОЛА 

МАРИНОВ“

Основната цел на проя-
вата е да стимулира ин-
тереса на художниците 
към природните забеле-
жителности на региона 
и неговия туристически 
потенциал, като участ-
ниците в пленера създа-
дат творби, претворява-
щи красотата и неповто-
римостта на местната 
природа. 

Пленерът се организира 
от Община–Търговище, 
художествената галерия 
„Проф. Н.Маринов“, 
СОУ „Проф. Н.Маринов“ 
и Школата за изобрази-
телни изкуства. Участни-
ците в него са тридесет из-
вестни майстори на аква-
рела, ученици от паралел-

Художниците доц.Димитър 
Чолаков и Нели Димитрова

ките по изобразително из-
куство на ІІ СОУ и възпи-
таници на Школата за из-
образителни изкуства.

Trgpool

От 28 до 30 септември 
т.г. в Стара Загора се про-
веде първата инициатива 
по проект „Достъп до 
електронна информация 
на лицата с увреждания в 
българските библиотеки“, 
чийто домакин бе регио-
нална библиотека „Родина“ 
по програма на Британския 
културен съвет в България 
и фондация „Хоризонти“. 
Съюзът на библиотечните 
работници утвърди за 
участие в проекта 31 биб-
лиотеки от цялата страна, 
една от които е Градската 
читалищна библиотека–
Попово. На работната сре-

ЧИТАЛИЩНИ СЕМИНАРИ
ща семинар поповската 
библиотека е представена 
от Маргарита Йорданова.

*
По същото време в 

Шумен се проведе семи-
нар с регионалните раз-
пространители на инфор-
мация за ЕС на тема 
„Информационна и кому-
никационна програма на 
Европейската комисия 
в България“, като основ-
на тема на обучението бе 
„Ролята на обществени-
те библиотеки в предста-
вянето на информация за 
ЕС“. В семинара е взела 

участие Росица Христова – 
секретар на НЧ „Св.
св.Кирил и Методий“–По-
пово.

ГРАДСКАТА 
ЧИТАЛИЩНА 
БИБЛИОТЕКА

уведомява своите 
читатели, 

че до 14-годишна 
възраст ползването 

на услугите е 

БЕЗПЛАТНО.

За новия творчески сезон 2005–2006 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ–ПОПОВО 
набира желаещи за участие в детска вокална група, 

кръжок по изобразително изкуство и класовете по пиано 
и акордеон в музикалната школа.

Срок за изписване – до 10 октомври 2005 г. в читалището.

68 деца от ОУ 
„ Л ю б е н 

Каравелов“ ще пи-
шат и оцветяват в 
„Букварче на Овер-
газ“. В игри и за-
качки малчугани-
те ще научат тай-
ните и предим-
ствата на природ-
ното гориво.

Представянето 
на националната 
инициатива на 
„Овергаз“ старти-
ра именно в това 
училище, защото 
четвърта година 
то се отоплява с 
метан.

„БУКВАРЧЕТА НА ОВЕРГАЗ“
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Кампанията за подготов-
ка, оценяване и одобря-
ване на проектите по на-
ционалната програма 
„ОСПЗ“ за 2006 година 
стартира на 26.09.2005 г.  
на територията на цяла-
та страна с широкомащаб-
на информационно-разяс-
нителна кампания.  

В рамките на тази кам-
пания на 29 септември бе 
проведена работна среща 
за регион Русе, в която 
участваха и представи-
тели на Община–Попо-
во – ръководителят на 
Бюрото по труда Кирчо 
Кирчев, управителят на 
„Дружество по заетост“ 
ООД д-р Иванка Весе-
линова и други служи-
тели, занимаващи се с 
проблеми на заетостта.

Срещата бе открита от 

Скоро след завръщане-
то º разговаряме с нея за 
емоциите и впечатления-
та от Италия. В добро 
настроение тя споделя, 
че още преди да замине, 
била с добра нагласа и се-
га само ще потвърди, че 
е много доволна. И про-
дължава да ни разказва:

 
Имали сме проблеми ес-

тествено, отделно че беше 
горещо, но това е нормал-
но. Сега отстрани казвам – 
беше хубаво. На мен ми бе-
ше трудно в началото, до-
като свикна със специфич-
ните особености на ита-
лианската кухня, с пастата, 
която е основното ядене. 
Участвах в правенето на 
пица. Спагетите и тук си 
ги обичам и с тях нямах 
проблем. 

В Италия прекарахме 6 
седмици, като предвари-
телно подписахме догово-
ри, в които бяха уточнени 
всички наши задължения 
и права естествено. Основ-
ното беше да се спазва ре-
дът и дисциплина във фер-
мата. Групата ни беше от 
7 човека – 3 момичета и 
4 момчета. Двете от моми-
чета бяхме от Попово, има-
ше по едно момче от Тър-
говище, София, Тетевен и 

ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА:

УЧИХА НИ НА 
БИОЛОГИЧНО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ 
И ЕКОТУРИЗЪМ

Тя е на 19 години, тази година е завършила Про-
фесионалната гимназия по селско стопанство в По-

пово, специалност земеделски техник. През 2004 го-
дина издържа конкурса по документи и езиковите 
тестове, организирани от сдружение „Болкан 
асист“–София за включване в проекта „Леонардо 
да Винчи“. От 28 юни до 7 август е изпратена на 
практика в биологична ферма до град Сполето, Цен-
трална Италия. 

Севлиево и едно момиче 
от Търговище. Не всички 
сме завършили гимназии 
по селско стопанство. До-
ри само трима бяхме, оста-
налите и сега са ученици. 

Бяхме настанени в Био-
логична ферма до град Спо-
лето, който беше на около 
30–40 км. Ходехме в него 
през ден. Във фермата се 
занимават и развиват еко-
туризъм и биологично зе-
меделие. На практика там 
ни обучаваха в нещата, с 
които се  занимаваха наши-
те домакини. Накрая дър-
жахме

писмен тест и 
получихме сертификати.

В биологичното земеде-
лие не се използват хими-
кали, торове – всичко, кое-
то  е свързано с фермата, 
е биологично чисто. Ние 
основно поддържахме на-
сажденията и стаите за ту-
ристи. Имат зала за про-
изводство на зехтин, зала 
за производство на вино. 
Във фермата сами си про-
извеждат хляба и той се 
продава два пъти по-скъпо 
от обикновения. 

Почвата там е бедна, не 
е като нашата, тя е бяла, 
глинеста. Учудвам се как 

успяват да отглеждат дома-
ти и други зеленчуци, но 
видях, че може.

Във фермата живеят  че-
тирима човека. Родителите 
на собственика са фран-
цузи, които отдавна са се 
преселили в Италия. Дя-
дото, който е много възрас-

тен, по цял ден се разкарва 
из фермата с една мотичка, 
а бабата само готви.  

През почивните дни, 
от петък вече, пристигат 
туристи. Основно са ита-
лианци, но имаше и чуж-
денци. Предлагат се 14 
стаи с по 2 и по 3 легла. Къ-

щата за туристи и тази на 
собствениците са отделно. 

За нас собствениците ор-
ганизираха различни мал-
ки екскурзии в различни 
градове, включително и 
в Рим. Бяхме на Адриати-
ческо море, на езерото Тра-
зимено. Хората там са от-

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ 
ПОМОЩИ КЪМ ЗАЕТОСТ“– 2006 ГОДИНА

областния управител на Ру-
се Мария Димова. Инфор-
мация за новите моменти 
в програмата изнесоха 
Красимира Цонковска и 
Пенка Йорданова от Аген-
цията по заетостта към 
Министерството на труда 
и социалните дейности.

Програмата ще се осъ-
ществява, както и досега, 
на проектен принцип. 
Кандидат-работодателите 
изготвят и представят 
проекти, в които се опис-
ват дейностите, които 
предвиждат за изпълне-
ние. Пълна информация 
за условията, формуляри-
те и критериите, на кои-
то трябва да отговарят 
проектите, може да се 
получи в бюрата по труда, 
регионалните служби 
по заетостта, както и на 

интернет страницата на 
Агенцията по заетостта: 

www.az.government.bg 

По време на разработва-
нето на проектите рабо-
тодателите могат да полу-
чават текущи консулта-
ции както от служителите 
в бюрата по труда, така и 
в регионалните служби 
по заетостта и звената за 
подкрепа изпълнението 
на програмата.  

Бюрата по труда ще 
приемат проекти от 3 ок-
томври 2005 г. до 21 октом-
ври 2005 г. Подадените 
проекти ще се оценяват и 
класират от структурите 
на АЗ и социалните парт-
ньори по утвърдени кри-
терии на пет нива на оцен-
ка.  

Работодатели по Про-

грамата могат да бъдат: 
областни управители; об-
щински администрации; 
общински и държавни 
фирми; частни фирми; не-
правителствени организа-
ции; физически лица; ед-
нолични търговци; тър-
говски дружества и коопе-
рации, регистрирани по 
Закона за подпомагане на 
земеделските производи-
тели и/или по Закона за 
тютюна и тютюневите из-
делия. Практически право 
на участие в Програмата 
имат работодатели от всич-
ки общини в страната. 

Процесът по оценка и 
класиране на подадените 
проекти ще приключи  на 
15.12.2005 г. За по-голяма 
прозрачност списъкът на 
одобрените за финансира-
не проекти ще бъде по-

ворени. Впечатлена съм, 
че винаги когато имаш про-
блем, собствениците идват, 
сядат с нас да изясним не-
щата. Беше хубаво. Аз съм 
доволна от престоя си във 
фермата.

Записа Христо Белчев

Членовете на българската група

И биологичното земеделие не минава без съвременната техника на стр. 6
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МАЛКИ ОБЯВИ

• СПРАВОЧНИК •

ФУТБОЛ

местен и на интернет стра-
ницата на Агенцията по 
заетостта. 

От интернет страницата 
на Агенцията по заетост-
та всеки кандидат-работо-
дател може да се инфор-
мира относно критериите 
за оценяване на социално-
икономическата приори-
тетност на проектите, в 
резултат на което всеки 
ще има възможност още 
на ниво подготовка на 
проекта сам да прецени 
шансовете си за финанси-
ране.

Насоки за развитие  
на  Програмата  

през 2006 година са: 

• Увеличаване процен-
та на лицата, заети в дей-
ности с траен характер – 
дейности,  в които заетите 
лица повишават/придоби-
ват квалификацията и уме-
нията си в процеса на ра-
бота;

• Активно съдействие 
на наетите по програмата 
лица по преодоляване на 
последствия от природни 
бедствия и аварии, както 
и неотложни действия за 
предотвратяването им;   

• Повишени изисквания 
за вида и качеството на 

извършваните по програ-
мата дейности – засилен 
контрол на всички нива;

• Стимулиране на рабо-
тодатели, осигурили по-
следваща заетост след 
приключване на догово-
рите им по предходни 
етапи на Програмата.   

За практическото осъ-
ществяване на тези насоки 
за развитието на Програ-
мата през 2006 г.  се дава 
предимство  на проекти, 
включващи дейности:

• С траен характер по 
ремонт на паметници на 
културата, археологичес-
ки разкопки, основно по-
чистване на речни корита, 
канали за отводняване, ми-
наващи през населени мес-
та, малки водни басейни; 
изграждане на инфра-
структурни обекти (ВиК 
мрежи, пътни настилки) 
в изостанали квартали и/
или села;

• Дейности по подобря-
ване условията на труд и ра-
ботна среда, реализирани 
от работодатели – пред-
приятия без държавно и/
или общинско участие  на 
собствената им терито-
рия;

• Социални дейности. 
С предимство при оце-

няването на проектите ще 
се ползват частни рабо-

тодатели, които са назна-
чили на несубсидирани 
работни места лица, ра-
ботили през предходни пе-
риоди по Програмата и/
или предвиждат да оста-
вят на постоянна работа 
наетите безработни след 
изтичането на трудовия им 
договор по Програмата. 

Нов момент в Програ-
мата за 2006 г. е възмож-
ността за сформиране на 
аварийни групи за преодо-
ляване последствията от 
природни бедствия и ава-
рии, както и за изпълне-
ние на неотложни и пре-
вантивни мерки за предо-
твратяването им.

ПАРАМЕТРИ  
И ПРИОРИТЕТИ  

ПО ПРОГРАМАТА

ПАРАМЕТРИ 
ПО ПРОГРАМАТА

• комунално-битови дей-
ности – работни места в 
общополезни дейности, с 
продължителност до 10 
месеца при 6-часов рабо-
тен ден.

• дейности с краен ха-
рактер и траен остатъчен 
ефект – работни места в 
общополезни дейности, 
с продължителност до 10 
месеца при 8-часов рабо-
тен ден.

• дейности с почасов 

измерител (охрана и под-
дръжка), в т.ч. и социални 
дейности – работни места 
в общополезни дейности. 
Дейностите по охрана и 
поддръжка да бъдат с про-
дължителност до 12 ме-
сеца при 6-часов работен 
ден, а социалните дей-
ности – с продължител-
ност до 12 месеца при 8-
часов работен ден.

• за работодатели, чии-
то проекти са изцяло в со-
циални дейности, работ-
ните места да бъдат с про-
дължителност до 12 месе-
ца при 8-часов работен 
ден.

• дейности по неотлож-
ни действия за предотвра-
тяване и/или преодоляване 
на последствията от ава-
рии и природни бедствия 
(наводнения, пожари, 
свлачища, тежки зимни 
условия, земетресения и 
др.) да бъдат с  продължи-
телност до 3 месеца при 
6-часов работен ден. 

• дейности от основното 
производство в сферата 
на селското стопанство 
да се спазят следните из-
исквания:

- в дейности със сезо-
нен характер – работните 
места да бъдат с продъл-
жителност до 9 месеца 
при 6-часов работен ден;

от стр. 5
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 - в дейности, които се 
реализират целогодишно, 
като животновъдство и 
преработване на селско-
стопанска продукция – 
работните места да бъдат 
с продължителност до 12 
месеца  при  8-часов ра-
ботен ден.

• дейности за подобря-
ване условията на труд 
и работна среда на соб-
ствената им територия и/
или дейности в основното 
производство да бъдат с 
продължителност до 12 
месеца при 8-часов рабо-
тен ден.

ПРИОРИТЕТИ 
ПО ПРОГРАМАТА

1. Общополезните дей-
ности с траен характер – 
ремонт на паметници на 
културата; археологичес-
ки разкопки; основно по-
чистване на речни корита, 
канали за отводняване, 
минаващи през населени 
места, малки водни басей-
ни; изграждане на инфра-
структурни обекти (ВиК 
мрежи, пътни настилки) 
в изостанали квартали и/
или села с неизградена и/
или компрометирана ин-
фраструктура. 

2. Социални дейности. 
3. Дейности по подоб-

ряване условията на труд 

и работната среда, реа-
лизирани от работодате-
ли – предприятия без дър-
жавно и/или общинско 
участие на собствената 
им територия.

4. На проекти на рабо-
тодатели – предприятия 
без държавно и/или об-
щинско участие, които са 
назначили на несубсиди-
рани работни места лица, 
работили през предходни 
периоди по Програмата и/
или в проектите, предвиж-
дат осигуряване на по-
стоянна заетост на наетите 
лица след изтичане на 
срока на трудовия договор 
по Програмата.

5. Областните управите-
ли като работодатели по 
Програмата могат да разра-
ботват проекти по общия 
ред при спазване на допус-
тимото съотношение на 
средногодишния брой на 
работните места по проек-
тите или да разработват 
проекти по Приложение 
III (дейности с почасов из-
мерител) за охрана и под-
дръжка на държавни обек-
ти.

6. Работодатели, които 
са с доказана лоша практи-
ка от работата си по Про-
грамата в предишни пе-
риоди, се  санкционират 
при оценка на проектите.

Напусна ни нашият приятел НИ-
КОЛАЙ БЪЧВАРОВ. Трудно е да 
повярваме, че смъртта е успяла да 
покоси един живот, изпълнен с тол-
кова енергия и жизненост. Ще мине 
време, докато си дадем по-ясна смет-
ка какво сме загубили като негови 
съграждани и приятели.

Трябва да споменем изключително успешната му 
дейност като дългогодишен началник на противопо-
жарната служба в района. Николай беше не само 
безупречен специалист, но и находчив, неуморен 
ръководител, каквито, за съжаление, вече рядко се 
срещат.

През последните години животът на Николай пре-
мина на път, на колела. С неудържима енергия той 
кръстосваше страната нашир и надлъж, давайки 
нагледен пример как трябва да се прави бизнес. 
Давайки ни и надеждата, че един ден и у нас успех 
и признание ще намерят не „добре облечените 
бизнесмени“ на сивата икономика, а специалистите, 
които си разбират от занаята и дават всичко от 
себе си, за да творят полезни неща. В областта на 
противопожарната и противоаварийната техника и 
безопасност Николай безспорно беше такъв, но той 
беше и нещо повече.

Ние, приятелите му от „Ротари клуб“–Попово, 
ще го запомним като жизнерадостен, отзивчив и 
всеотдаен приятел. Нямаше хуманитарна инициа-
тивна на клуба, в която той да не се включи и която 
да не подпомогне – с труд, с пари, насърчавайки та-
ка всички ни да продължим добротворчеството си.

Затова ще го запомним и споменаваме с добро 
и нека Бог да го прости.

От приятелите 
в „Ротари клуб“–Попово 

IN MEMORIAM
ОБЛАСТНО 
ПЪРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛ
Западна група, ІІ кръг

Ковачевец–Крепча 4:0 сл.
Люблен–Г. Градище 2:4
Ломци–Опака 8:1

Класиране

1. Ковачевец 6:1 6
2. Ломци 10:4 3
3. Опака 8:10 3
4. Г. Градище 6:9 3
5. Крепча 3:6 3
6. Люблен 3:6 0

Вторият кръг от 
Западната група ще 
се проведе на 8.10. 
(събота) от 14 часа.

НАЙ-ПОСЛЕ ПОБЕДА

• КУПУВАМ селска къща  в Поповска община. 
Плащане веднага. За справка: 082 235 063, вечер; 088 
9 840 373. 1-8

• ПРОДАВАМ двуетажна къща в центъра на По-
пово с допълнителни жилищни постройки, масивен 
гараж и мазе. Тел. 089 9 816 508. 1-5

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

На 2 октомври  отборът на „Черноломец“–Попово прие на своя стадион тима на 
„Лудогорец“ от Разград в среща от VII кръг на есенния полусезон в Североизточна 
„В“ група. След по-добра и резултатна игра най-после поповските футболисти за-
писаха победа. Любителите на футболната игра в града станаха свидетели на пет 
гола – три за домакините и два, вкарани  от гостуващия състав.

През първото полувреме поповчани отбелязаха голове чрез Мехмед Рюстемов (21 
минута) и Тихомир Кънев (39 минута), а през втората част на мача се разписа Сви-
лен Колев (70 минута). Попаденията за гостуващия отбор бяха в 43 и 82 минута.  

Съставът на „Черноломец“: Живко Желев (вратар), Ивайло Иванов, Шанси 
Ахмедов, Никола Рафаилов, Пламен Петров, Красимир Гочев, Димитър Пем-
перски, Тихомир Кънев, Мехмед Рюстемов, Свилен Колев, Дауд Себайтинов. 

В следващия кръг съставът на „Черноломец“ гостува на „Аксаково“.

 Резултати от другите срещи в VII кръг

„Албена’97“ (Оборище)–„Суворово“ (Суворово) 2:1 
„Левски“ (Главиница)–„Бенковски“ (Бяла, Русенско) 1:0 
„Трансмариска (Тутракан)–„Аксаково“ (Аксаково) 0:2 
„Черноморец“ (Бяла)–„Шабла“ (Шабла) 2:3 
„Юнак“ (Смядово)–„Спортист“ (Генерал Тошево) 3:1 
„Черноморец“ (Чернево)–Орловец (Победа) 0:0 

 Останалите мачове от VIII кръг на 9 октомври 

„Лудогорец“–„Юнак“ (Смядово)
„Орловец“ (Победа)–„Бенковски“ (Бяла, Русенско) 
„Суворово“–„Черноморец“ (Бяла) 
„Черноморец“ (Балчик)–„Албена’97“ (Оборище)
„Шабла“–„Трансмариска“ (Тутракан)
„Черноморец“ (Чернево)–„Доростол 2003“ (Силистра)

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВА

На основание Решение на Общинския съвет  
№ 116/16.09.2005 г. и във връзка с чл.53, ал. 2, т. 3 от 
ЗГ, чл. 80, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за горите, във връзка с чл. 87г, ал. 2 от ППЗГ, 

се провежда търг с явно наддаване за ползване 
на маркирана дървесина от горите – общинска 

собственост, в следните обекти:
• обект № 1 с подотдели: 134 (О2); 134 (е)
• обект № 2 с подотдели: 134 (г2); 275 (г); 275 (р)
• обект № 3 с подотдели: 171 (л); 171 (м).
Тръжните документи за участие могат да бъдат 

закупени от Община–Попово – стая 209, всеки ден от 
8 до 16 часа от 11.10.2005 г. до 21.10.2005 г. при цена 
30 (тридесет) лева без ДДС.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден 
от 11.10.2005 г. до 21.10.2005 г. от 8 до 16 часа, след 
предварителна заявка в Община–Попово и след пред-
ставяне на документ за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в Об-
щина–Попово от 11.10.2005 г. до 21.10.2005 г. включи-
телно. Гаранцията за участие се внася по банковата 
сметка на Община–Попово до 16 часа на 19.10.2005 г. 

Търгът ще се проведе на 24.10.2005 г. в сградата на 
Община–Попово от 10 часа.
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„ГРОЗНА 
КАТО СМЪРТТА“
(САЩ, 2000)

Нова ТВ 23.10

„ПОЧТИ 
ИЗВЕСТНИ“

Би Ти Ви 22.30

„КЛАНЪТ 
ТЕНЕНБАУМ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

15.05 Непозната земя
15.35 Музикални следи: 
 дует „Шик“
16.05 Документален филм: 
 „Русия... накъде?“
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на БиБиСи: „Кой уби 
 Юлий Цезар?“ 
19.30 „Абсолютна власт“
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Време да убиваш“ 
 (САЩ, 1996)
23.00 Елит
23.30 По света и у нас
23.40 Мис „Международен 
 туризъм“ 
 (финален кръг)
   0.40 Мрежата 
   1.10 „Абсолютна власт“ (п)
   1.40 Видеоклипове
   2.05 Британски хоризонти
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 7 октомври

  6.00 „Семейство Тофу“
  6.30 Търговски център
  7.00 Тази сутрин
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Огнена кръв
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Закони на любовта
14.30 Трима братя, 
 три сестри
15.30 „Ю Ги О“
16.00 „Ало, ало“
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 „Аламинут“
 с Робин Кафалиев
20.30 Смях в залата 
 с Кръстю Лафазанов
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 Горчиво
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 8 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 Бригада „Наш дом“ –
 телевизионно шоу
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Хенри VІІІ“, 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 „102 далматинци“ 
22.00 bTV новините 
22.30 „Кланът Тененбаум“
  0.30 Бързи пари
  1.30 „Хенри VІІІ“, 1 част
  3.00 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
  5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 9 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 „Хенри VІІІ“,  2 ч. 
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА – 
 обзор 2005–2006

 
  СЪБОТА, 8 октомври

  7.20 Телепазарен 
 прозорец
  7.35 Анимация
  8.00 Здраве
  8.20 Дисни!
  9.10 Спукано гърне
  9.40 „Тайните на океана“
10.30 „Небе за всички“ – 
 авиационно шоу
11.00 Памет българска: 
 Кресненско-
 Разложкото въстание
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 „Обикновена исто-
 рия“ – документален 
 филм на Анна Петкова
14.30 Суматоха
15.00 Атлас: Гватемала
15.30 Музикален филм: 
 Сезария Евора
16.30 Всички пред екрана
17.00 Вижте кой...
17.45 Футбол: 
 България–Унгария
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Грозна 
 като смъртта“
 (САЩ, 2000)
22.15 Трето полувреме
23.05 По света и у нас
23.15 „Нощни птици“
  0.15 Джазалея
  0.50 „Преследван“ 
 (САЩ, 1997) 
  2.20 Видеоклипове
  2.50 Портрети: Робер Деснос
  3.35 Памет българска (п)
  4.35 Вижте кой... (п)
  5.20 Здраве (п) 
  5.40 „Преследван“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 9 октомври

   7.00 Телепазарен   
 прозорец
   7.25 Анимация
   7.50 Бразди
   8.20 Дисни!
   9.05 „Тайните на океана“
   9.30 „Под дъгата – 
 различните наши деца“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 „Влюбени и тайни“, 
 6-сериен тв филм 
 (Италия, 2003), 1 еп. 

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 „Непоносима 
 жестокост“  
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“, 
 сериал, 2 еп.
23.45 Кабината
  0.15 Бързи пари
  1.00 Сблъсък (п)
  2.30 bTV репортерите
  3.00 Кварталът на 
 богатите (п)
  4.00 bTV новините   
  4.30 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 7 октомври

  7.00 Здравей, България
  9.00  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Хотел „България“
12.00 Календар
12.15 Забравени досиета
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Нова тв шоп
15.30 Блясък
16.30 Цветът на греха
17.30 Полицейско управление
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 „Живот под коша“
  1.30 Господари на ефира (п)
  2.00 Блясък (п)
  3.00 Календар
  4.00 „Цареубиец“
  5.30 Мъжкари (п)
  6.30 Анимация
  6.30 Карабинери (п)
  
СЪБОТА, 8 октомври

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Животните представят

ПЕТЪК, 7 октомври

  6.00 Телепазарен 
 прозорец
  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30 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 Обеден концерт
14.45 Телепазарен 
 прозорец
15.00 Улица „Сезам“
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 Светът на Швейцария
17.15 Телепазарен 
 прозорец
17.30 Здравно осигуряване
17.45 Вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Частен случай
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.40 „Растиняк или 
 амбициозните“ 
 (Франция, 2001), 1 еп.
23.20 По света и у нас
23.30 Международен 
 джазфестивал 
 „Банско 2005“
  0.30 Денят започва – 
 интервютата
  1.30 Видеоклипове
  2.05 Частен случай (п)
  2.35 Светът на 
 Швейцария (п)
  2.45 Панорама (п)
  3.45 Игрален филм (п)
  4.10 Силата на сюжета
  4.40 „Романи лумия – 
 светът на ромите“ (п)
  5.10 „За животните –
 с любов“ (п)
  5.40 „Растиняк или 
 амбициозните“ 
 1 еп. (п)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

  9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Формула 1: 
 Поглед отвътре“
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 „Гара за двама“ 
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 9 октомври

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация:
 „Войните Сакура“
   9.30 „Уинкс“
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на 
 отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Ангелите на 
 татко“, драма  
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 ІІ – клонира-
 ните атакуват, 
 екшън-фантастика
22.40 Биг брадър 2
23.10 „Почти известни“
  1.15 Календар
  1.30 „Жесток романс“, 
 драма 
 с Никита Михалков
  3.00 Календар
  3.30 Спортен свят (п)
  6.00 Само баламите 
 бачкат
  6.30 Детска анимация

За времето от 25 до 28 
септември в с.Кардам, об-
щина Попово, неизвестен 
извършител след снемане 
на стъкло на прозорец 
проникнал в необитаем 
дом – собственост на жи-
вееща в Търговище граж-
данка, и извършил краж-
ба на: 6 тъкани килима, 
6 покривки за легла, 8 ха-
влиени кърпи, 20 стелки 
за столове, един юрган. 
Кражбата е на неустано-
вена стойност. Разследва 
се от РПУ–Попово.

•••
На 28 септември око-

ло 22,15 ч. на ул. „П.Мар-
тинов“ в Попово 40-го-
дишният Х.К. от Попо-
во управлявал лек авто-
мобил „Вартбург“ с търго-
вищка регистрация с кон-
центрация на алкохол в 
кръвта му 3,00 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 29 септември около 

0,35 часа на ул.„Пирин“ 

в Търговище правоспо-
собият водач А.Х. (28 г.) 
от с.Цветница, община 
Търговище, управлявал 
лек автомобил „Рено“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на алкохол 
с концентрация на алкохол 
в кръвта му 1,24 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 29 септември след 

проведените в РПУ–Тър-
говище оперативно-издир-
вателни мероприятия са 
разкрити кражбите на: 
DVD устройство и на 
три тонколони от дома на 
жител на Търговище, нами-
ращ се на ул.„Здравец“ (из-
вършена е на 7 август); и 
на два телевизора и DVD 
устройство от дома на жи-
тел на Търговище в кв. 
„Запад“ (кражбата е из-
вършена на 20 август). Ка-

то извършител на деянията 
е уличен А.Р. (16 г.) от 
Търговище.

•••
На 29 септември след 

проведените в РПУ–Тър-
говище оперативно-издир-
вателни мероприятия бе 
разкрита кражбата на ме-
ден сервиз, миксер и вещи 
от дома на жителка на 
Търговище, намиращ се 
на ул. „Н.Симов“ в града. 
Кражбата е извършена 
за времето от 21 до 24 ав-
густ. Като извършители 
на деянието са уличени 
А.Р. (16 г.) и Д.Д. (15 г.) от 
Търговище. 

•••
На 29 септември след 

проведените в РПУ–Попо-
во оперативно-издирва-
телни мероприятия са раз-
крити извършителите на 
кражба на мотопед „Бал-
кан“, извършена през сеп-

тември т.г. Като извърши-
тели на деянието са ули-
чени Г.Г. (16 г.) от Попово, 
и М.Л. (19 г.) от Попово.

•••
На 30 септември е ус-

тановен извършителят на 
кражбата на мобилен те-
лефон от незаключен лек 
автомобил „Опел астра“ с 
търговищка регистрация, 
извършена за времето от 
20,30 часа на 28 до 29 сеп-
тември в Попово. Авто-
мобилът е бил паркиран 
на ул. „Ст. Минев“ в гра-
да. Като извършител на 
деянието е уличен непъл-
нолетният Г.Г. (16 г.) от 
Попово.

•••
За времето от 20,30 ч. 

на 30 септември до 7,30 ч. 
на 1 октомври в с.Кардам, 
община Попово, неиз-
вестен извършител извър-
шил кражба на 2 куб. м 

дърва за огрев, собственост 
на жител на същото село, 
които са били на улицата 
пред дома му. 

•••
За времето от 20,30 ч. 

на 30 септември до 7,30 ч. 
на 1 октомври в Попово, 
жк „Русаля“, неизвестен 
извършител след отваряне 
на преден капак на лек 
атомобил „ВАЗ“ с търго-
вищка регистрация  извър-
шил кражба на един аку-
мулатор, собственост на 
жител на с. Кардам, об-
щина Попово. Разследва 
РПУ–Попово.

•••
На 1 октомври около 

8,15 ч. в с.Стеврек, общи-
на Антоново, неправоспо-
собният водач Г.А. (33 г.) 
от същото село, при уп-
равление на собствения 
си автомобил „BMW“ с 
търговищка регистрация, 

движейки се с несъобра-
зена с пътните условия 
скорост, губи контрол 
над автомобила, удря се 
в стена и прегазва седяща 
на пейка 69-годишна жи-
телка на селото. Вслед-
ствие на удара тя е 
починала. Трупът е при-
веден в МБАЛ–Тър-
говище за аутопсия. 

•••
При тест с алкотест 

„Дрегер“ е установено, 
че водачът на лекия авто-
мобил не е употребил ал-
кохол. Същият е бил с 
поставен предпазен ко-
лан. По случая е образу-
вано следствено дело.

•••
На 2 октомври около 

11,15 ч. на ул.„П.Марти-
нов“ в Попово, от двора 
на 35-годишен гражданин 
е била извършена краж-
ба на меден казан с вмес-
тимост около 15 литра. 
Като извършител на дея-
нието е уличен М.Л. (19 
г.) от Попово.
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Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Басарбовският скален 
манастир е едно изклю-
чително съчетание меж-
ду природа и история. На-
мира се на равно разстоя-

ние на по 15 км между 
Русе и Ивановските скал-
ни манастири, на атрак-
тивния път Иваново–Ба-
сарбово–Русе, на 1 км от 
с. Басарбово, на десния 
бряг на р. Русенски Лом.

Тази интересна турис-
тическа атракция е поч-
ти неизвестна за бъл-
гарските туроператори, 
но още Паисий Хилен-
дарски пише за манасти-
ра в каньоновидната до-
лина на Русенски Лом 
в своята история. Скал-
ният манастир се свърз-
ва с монаха Димитър от 
Басарбово, който се за-
монашил и живял целия 
през целият си живот 
в скалната обител с ня-
колко овчици. Земният 
му път, изминат със 
смирение, пост и молит-
ви, завършил между две 
скали, а порой завлякъл 

тялото му под пясъка. 
Явил се насън на едно 
момиче, на което казал 
къде се намира. Открили 
тялото му, положили го в 
местната църква и оттога-
ва започнали да стават 
чудеса и изцеления на 
болни. Мощите му обаче 
по- късно са пренесени от 
руския генерал Салтиков 
в Букурещ, където са по-
ложени в църквата „Св. 
св. Константин и Елена“ 
и много хора получават 
изцеление и до днес. Не 
случайно свети Димитър 
Басарбовски е смятан и 
за покровител на Буку-
рещ.

В този скален манастир 
е идвал и Влад III, по-из-
вестен като Дракула, са-
мо че много по-рано от 
свети Димитър, тъй като 
Дракула е роден през 
1431 г. в Сигишоара. За-

кладенец в двора, изко-
пан още от свети Дими-
тър. Водата му е лечеб-
на. Към манастира проя-
вяват повече интерес от 
чужбина по линия на по-
клонническия туризъм и 
е включен в списъка на 
ЮНЕСКО.

Празникът на манасти-
ра е на 27 октомври – две 
седмици след празника 
на манастира в Копривец. 
Тази дата е определена 
след тържествената ли-
тургия на патриарх Мак-
сим тук, на тази дата, 
през 1985 г. А през 1953 
година дори румънският 
патриарх Юстиниан го 
посещава заедно с бъл-
гарски и румънски ми-
трополити.

Това свято място все 

още носи своите загадки, 
но не крие природните 
си забележителности със 
своите 300 скални ниши, 
от които 40 са били църк-
ви, някои от тях естест-
вени, а други издълбани 
от човека...

За посещения на ваше 
разположение е игумен, 
служeщ в манастира – 
082/800 765, който мо-
жете да посетите заедно с 
ваши гости през уикенда 
или просто отивайки на 
пазар до „Метро“, който 
е много наблизо и на 
път на входа на Русе. А 

ПО СТЪПКИТЕ
          НА ДРАКУЛА

що е идвал тук, е загад-
ка, интересното е, че 
той на 13-годишна въз-
раст е бил заложник в 
Адрианопол (Одрин) и 
там много неща, явно не 
само в бойното изкуст-
во, е научил от един бо-
лярин.....

Но да се върнем към 
самият манастир – той е 
единственият в страната 
действащ скален мана-
стир с действащ олтар, 
с дърворезби и с икона-
та на свети Димитър Ба-
сарбовски високо в ска-
лите. Ще можете да за-
палите свещ и да се по-
любувате на панорама-
та, ако се изкачите по 48 
метални стъпала. Мана-
стирът е красив – с цве-
тя, плодни дръвчета и с 

ако искате да преспите, 
се обадете на тел. 082/ 
82 02 71 – това е телефо-
нът за всички хижи в ру-
сенския регион. Хижа 
„Алпинист“ е най-близо 
до Басарбово и освен хи-
жа има и бунгала, а хижа 
„Приста“ е на брега на 
Дунава и отстои на 9 км 
от скалния манастир.

http:/seat.atspace.com 
из каталога 

„ОТ ДУНАВ 
ДО СТАРА 

ПЛАНИНА“
издаден от 

СЕАТ–ПОПОВО
089 9 777 417 


