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ОЩЕ ЗА ПЕШЕХОДНАТА 
ЗОНА В ЦЕНТЪРА

Писали сме и друг път 
за този проект, но за това 
какво предстои сега след 
приключване строителст-
вото на новата канализа-
ция потърсихме повече 
информация от кмета на 
общината д-р Людмил 
Веселинов. Той сподели 
следното:

Идеята относно 
централната част

на бул. „България“ е той, 
най-късно до 2007 г., да 
стане пешаходна зона с 
кътове за почивка и от-
мора. Да се дадат възмож-

ности на търговците да 
изнесат своите маси с 
артикули извън магазин-
ните площи. 

При разработването 
на проекта се оказа, че 
бул. „България“ няма из-
градена канализация и 
водопровод. Отпадните 
води се вливаха директно 
в Поповска река, а водо-
проводът е изграждан 
през 30-те и 40-те години 
на миналия век. 

Община–Попово кан-
дидатства пред Социално-
инвестиционния фонд 
за реконструкцията на 

Маруся МИЛУШЕВА

Основната задача, която 
бе поставена на кметовете 
и кметските наместници 
от страна на Община–По-

„ЗАКОНИТЕ – ЕВРОПЕЙСКИ, 
МАНТАЛИТЕТЪТ НИ – 

БАЛКАНСКИ“
пово на последното им 
съвещание, е изпълнението 
на решение на Общинския 
съвет–Попово за ограни-
чаване броя на отглежда-
ните в населени места 

пчелни семейства. Спо-
ред приетата промяна 
в Наредба №1 за опаз-
ване на обществения ред 
в дворовете на индиви-
дуални жилищни парцели 

в кметствата е разрешено 
отглеждането на не повече 
от пет пчелни семейства. 
(За зона А на гр. Попово 
броят на кошерите е огра-
ничен до 3.)

Напоследък сред тър-
говците от Коопе-

ративния пазар в Попово се 
надига недоволство срещу 
опитите на Общината да 
подобри условията на па-
зара. Да разговарят с тях, 
на място отиде част от об-
щинското ръководство на-
чело с кмета на общината 
д-р Людмил Веселинов. 
Възбудата сред търговците 
при тази среща беше та-
кава, че не позволяваше 
нормален разговор за тър-
сене на решения. Поради 
редакционното приключ-
ване на броя не можем да 
отразим подробности от 
нея. За позициите на Об-
щината от една страна и 
на търговците от друга че-
тете, както и за възможни-
те решения четете в след-
ващия брой.

КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР – 
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Община–Попово тържествено отбеляза Деня на 
българската община. Служителите и организираха 

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

НОВ НОСИТЕЛ НА 
ПРИЗА „СЛУЖИТЕЛ 
НА ГОДИНАТА”

на стр. 2

Георги Пенчев
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 
14 до 20 октомври
Богато меню, 

музика на живо, 
добро обслужване

бул. „България“. Тази го-
дина усвоихме 212 хил. 
лв. за канализация и во-
допровод. Чрез общест-
вена поръчка изпълнител 
на строителните работи 
стана „Пътинженеринг“–
Търговище. Този проект 
вече е реализиран.

КАКВО ОСТАВА? 

От площад „3 март“ до 
улица „29 юни“ догодина 
трябва да продължим с 
изграждането на канал по 
булеварда. Засега в този 
участък има изграден 
само водопровод. От ули-
ца „Драва“ в източна по-
сока също има участъци с 
проблемна канализация. 

КАКВО МЕ 
ПРИТЕСНЯВА? 

Удобството градът да 
има централна градска 
пешеходна зона създава 
проблеми за зареждането 
на магазините. Направих-
ме оглед на местата южно 
от бул. „България“ зад 
блоковите пространства. 
Всеки може да се убеди 
колко зле са стопанисвани 
тези терени. Вината за 
това е и на общината, че 
не е решила този проблем 
градоустройствено, като 
осигури подстъпи към 
тези пространства и даде 
възможност на търгов-
ците да зареждат своите 
магазини, а също и да об-
лагороди тази част на цен-
търа. През 2006 г. това 
ще бъде приоритет на 
Общината. Успеем ли да 
решим този въпрос през 
следващата година, ще 
имаме възможност да на-
правим отсечката от цен-
търа до светофарите на 
ул. „29 юни“. 

ПОЕТАПНО 
ЩЕ ИЗГРАДИМ 

ПЕШЕХОДНА ЗОНА,

която ще се пресича един-
ствено от превозни сред-
ства, излизащи от пазара 
към читалището.

Община–Попово е до-
волна от изпълнители-
те фирма „Пътинжене-
ринг“–Търговище. Кли-
матичните условия по-
влияха и строителството 

се проточи, за което се из-
винявам на гражданите. 
Като се има предвид, че 
тази част на града ще 
бъде затворена за дви-
жение, ние ще търсим 
инвестиране, за да можем 
да изнесем движението 
от бул. „България“ по 
ул. „Цар Освободител“ и 
ще търсим по-голямо на-
товарване по ул. „Мара 
Тасева“.

С изграждането на пе-
шеходната зона поръ-
чахме проект за техни-
ческо водоползване, за 
да могат зелените площи 
да бъдат дъждувани със 
съвременна техника. 
То предстои да бъде из-
градено догодина и така 
зелените площи ще 
бъдат свежи и през най-
горещите летни месеци. 

ОЩЕ ЗА ПЕШЕХОДНАТА 
ЗОНА В ЦЕНТЪРА К. СВЕТОСЛАВОВ

На 4 септември се про-
веде заседание на Мест-
ната комисия за общест-
вен ред, на което бяха 
обсъдени и приети две 
работни карти. 

Едната от тях включ-
ва мерки за борба с пре-
стъпността сред малолет-
ните и непълнолетните. 
По нея заинтересовани 
страни са РПУ, Общината, 
Районната прокуратура, 
Местната комисия за борба 
против престъпността на 
малолетните и непълно-
летните и отдел „Закрила 
на детето“.

Потърпевши от пре-
стъпни посегателства 
спрямо личността и други 
правонарушения са главно 
малолетни лица с нисък 
социален статус, без 
образование и в повечето 
случаи оставени без пряк 
родителски контрол. Това 
са главно непълнолетни 
деца, прекъснали по ред 
причини обучението 
си в училище. Те са 
преобладаващо от ром-
ски произход, с ни-
сък социален статус и 
оставени без пряк роди-
телски контрол. Местоиз-
вършването на проти-
воправни деяния от ма-
лолетни и непълнолет-
ни е концентрирано глав-
но на територията на 
Попово и в частност 
около училищата (играл-
ните площадки), увесе-

лителните и питейните 
заведения.

Досега за решаването на 
проблема са извършени 
редица действия. РПУ 
съвместно с Общината 
и ръководствата на учеб-
ните заведения провеждат 
„час на полицая“. На 
родителските срещи при-
състват и полицейски 
служители. Сформирани 
са звена за самоохрана 
към учебните заведения 
и в тях се осигурява про-
пускателен режим.

Предвижда се пред-
приемането на комплекс-
ни мерки за превенция 
и профилактика срещу 
престъпленията, из-
вършвани от непълно-
летни и малолетни ли-
ца, като ще бъдат обхва-
нати училищата, увесели-
телните и питейните за-
ведения. Ще се провежда 
индивидуална работа 
с регистрираните мало-
връстни нарушители.

Другата работна кар-
та включва мерки за 
противодействие на пре-
стъпления с предмет ве-
щи от черни и цветни ме-
тали. Проблемът се от-
нася за цялата община, 
като с най-голяма сила 

ПРИЕТИ СА ДВЕ РАБОТНИ КАРТИ
важи за територията на 
Попово и селата Медо-
вина, Славяново, Водица, 
Ковачевец и Светлен.

Според наличните дан-
ни на полицейската ста-
тистика през последната 
година е налице почти 80-
процентно увеличение на 
престъпленията с пред-
мет черни и цветни ме-
тали. Потърпевшите от 
подобни престъпни посе-
гателства са най-вече 
юридически лица и в по-
малка степен гражданите. 
Извършителите са глав-
но лица с нисък икономи-
чески и социален статус.

Причините и предпо-
ставките, пораждащи 
проблема, са следните:

• бедността на населе-
нието в общината;

• високите изкупни це-
ни на отпадъците от чер-
ни и цветни метали;

• наличието на незакон-
на търговия с отпадъци от 
черни и цветни метали; 

• наличието на голям 
брой съоръжения и ма-
шини, собственост на юри-
дически лица, които не 
могат да бъдат поставени 
под постоянен надзор.

За решаването на про-
блема в работната карта се 

Както вече писахме, 
мотивите за това решение 
не са нечия прищявка, 
а обмислена реакция на 
многобройните жалби 
на граждани, живеещи в 
близост до частните пче-
лини и пострадали от 
ужилвания на пчели. Д-р 
Мустафа Османов, главен 
експерт в отдел „Социални 
дейности“ в Общината, 
информира, че проблемът 
е обсъден с представители 
на областна дирекция 
„Земеделие и гори“, Ре-
гионалната ветеринарно-
медицинска служба, 
РИОКОЗ–Търговище. Взе-
то е и мнението на орга-
низацията на пчеларите 
в Търговище. На всички 
е ясно, че добиването на 
пчелен мед е единственият 
поминък на цели се-
мейства, други чрез това 
си допълват семейния 
бюджет. Но здравето на 
хората е по-важно от 
всичко и това не се ос-
порва от никого. Освен 
от част от собствениците 

на пчелини! Съпротивата 
е много голяма, борбата 
да се запази досегашното 
статукво и да се отмени 
решението е факт. Някои от 
собствениците на пчелини 
открито заявяват, че нямат 
никакво намерение да се 
съобразят с новите раз-
поредби. Точно в това се 
състои трудността при 
изпълнение на тази задача 
за кметовете, но както не-
колкократно подчерта се-
кретарят на общината 
Тихомир Трифонов, този 
път компромис няма да се 
прави. Още повече че на 
подалите молби веднага 
се предоставя за ползване 
общинска земя извън 
населените места, където 
да преместят пчелните си 
кошери. Беше напомнено 
също, че в правомощията 
на кметовете и кметските 
наместници е да съставят 
наказателни актове на 
тези, които не изпълняват 
наредбата и законите в 
страната. „Законите – 
европейски, манталитетът 
ни – балкански“ – така ко-
ментира ситуацията един 
от кметовете, който заедно 
с останалите си колеги 
до 20 октомври трябва да 
отчете задачата като изпъл-
нена. В противен случай 
всеки ще понесе личната 
си отговорност, закани се 
секретарят Т.Трифонов.

Д-р Османов информира 
още за новосформирания 
Обществен съвет за осъ-
ществяване на контрол 
върху дейностите по со-
циално подпомагане. С ре-
шение №112 на ОбС в съ-
става на този съвет влизат:

Д-р Мустафа Османов
Инж. Магдалена Радева – 

координатор на КНСБ, 
общински съветник

Кирил Трифонов – кмет 
на с. Славяново

Манчо Манев – кмет на 
с. Априлово

Ангел Асенов – кмет на 
с. Априлово

Стамен Колев – кмет на 
с. Водица

Татяна Колева – служи-
тел в отдел „Общински 
пазари“.

При установени наруше-
ния на нормативната 
уредба за получаване на 
помощи е желателно кме-
товете да подават сигнали 
до Обществения съвет. 
На въпрос могат ли лица, 
продали през миналата 
година дървата си за огрев, 
осигурени безвъзмездно 
от държавата, да бъдат 
лишени от помощ за ото-
пление през новия сезон, 
д-р Османов отговори по-
ложително.

„ЗАКОНИТЕ – ЕВРОПЕЙСКИ, 
МАНТАЛИТЕТЪТ НИ – БАЛКАНСКИ“

Тя ще се проведе от 13 до 15 октомври в в курортен 
комплекс Албена. Организатор е „Фондация за рефор-
ма в местното самоуправление“. В рамките и ще се 
проведат семинари на тема „Местно икономическо 
развитие“ и „Интегрирано административно обслуж-
ване на местно ниво“. Община–Попово е пред-
ставена от д-р Людмил Веселинов, кмет на община 
Попово, инж. Милена Божанова, заместник-кмет и 
председателя на Общински съвет–Попово г-жа Емел 
Расимова.

ТРЕТАТА ГОДИШНА 
СРЕЩА НА 

МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

спортен полуден на ла-
гера в Паламарца. Кме-
тът д-р Людмил Весели-
нов поздрави всички об-
щински служители и 
отбеляза се добрата на 
работа на някои от тях. 
Бяха поздравени най-мла-
дите и най-възрастните 
служители. Беше връчен 
и специалния знак на Об-
щина–Попово за най-
добър служител за 2005 г.  
Призът е за Георги Стоя-
нов Пенчев.  Той е млад-
ши експерт в отдел „Фи-
нанси“ към дирекция 
„Финансови стопански 
дейности и управление 
на собствеността“. Завър-
шил е Икономическия 
университет във Варна. 
Магистър е по „Счето-
водство контрол“. В Об-
щината работи от 2003 г.

Местна комисия за обществен ред
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СКРЪБНА ВЕСТ
На 8 октомври 2005 година 

почина 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ 
ТРИФОНОВ

кмет на община Попово през 
мандат 1976–1979 г.

(18.08.1938–08.10.2005)
ПОКЛОН ПРЕД 

СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ПОПОВО

ПУБЛИЧЕН 
ДЕБАТ

Мария КАРАГЯУРОВА

Областният управител 
на Търговище инж. 
Петър Карагеоргиев 
участва в публичен дебат 
на тема „Европейският 
съюз и развитието на 
регионите. Европейски 
инициативи за подоб-
ряване на бизнес кли-
мата за малки и сред-

ни предприятия и сел-
скостопанските произ-
водители“. Събитието 
включваше три тематич-
ни секции, по време на 
които се дискутираха 
въпроси по проекто-
плана за развитие на Се-
вероизточния район на 
планиране, местни и чуж-
дестранни източници за 
финансиране на малки и 
средни предприятия, кон-
курентоспособност на 
селскостопанските про-
дукти и начини за насър-
чаване на биологичното 
земеделие.

Организатор на проя-
вата е Делегацията на 
Европейската комисия, а 
мястото на провеждане е 
Фестивален и конгресен 
център–Варна.

НОВ НОСИТЕЛ 
НА ПРИЗА...

предлага предприемането 
на комплексни мерки 
за превенция и профи-
лактика, касаещи охра-
нителните мероприя-
тия в обектите на юриди-
ческите лица, и спазване 
на нормативната уредба 
от търговците при осъ-
ществяване на търговска 
дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали.

Партньори в борбата 
срещу престъпленията 
от този характер са РПУ–
Попово, Общината, 
Районната прокуратура 
и „Напоителни системи“ 
ЕАД, район Попово.

Предвижда се изготвя-
нето на допълнителен 
график за нощна работа 
на охранителните органи 
в малките населени мес-
та и около хидромелиора-
тивните съоръжения, сто-
панските дворове и дру-
ги обекти. Ще се извърш-
ват седмични проверки 
по пунктовете за изкупу-
ване на метали за устано-
вяване на евентуални 
кражби. Всеки месец ще 
се извършват съвместни 
операции на територията 
на общината с цел пре-
сичане кражбите на черни 
и цветни метали.
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Маруся МИЛУШЕВА

Откриването на техни-
чески автоканал за ре-
монтни дейности в Дол-
на Кабда бе само фор-
малният повод в селото 
на 6 октомври да се ор-
ганизира среща на насе-
лението с техния кмет 
Мустафа Мемишев, който 
да се отчете за дейността 
си през втората година от 
своя мандат. 

Гости на скромното 
тържество бяха кметът 
на общината д-р Людмил 
Веселинов, кметове и 
кметски наместници не 
само от нашата, но и от 
съседната Търговищка 
община.

С пожелание автокана-
лът да се ползва, „но кол-
кото може по-рядко“, 
д-р Веселинов отряза 
лентата на новата придо-
бивка за местните хора. 
Вече се радваме и на най-
малкото, което кметовете 
с ограничените си сред-
ства съумяват да изгра-
дят, подчерта той, но би 
бил доволен и спортната 
площадка, до която е из-
градено новото техни-
ческо съоръжение, да се 
обнови, на нея да спор-
туват повече млади хора.

Първото впечатление, 
че село Долна Кабда има 
добър стопанин в лицето 
на кмета Мемишев, се 
потвърди и от отчета, 
който той направи пред 
съселяните си и гости-
те. Не чете доклад, а под-
несе фактите без фал-
шива парадност, с чувст-
во за реализъм за възмож-
ностите на държавата и 
Общината. 

Ремонтирано е читали-
щето след одобрен проект 
на стойност 13 950 лв. 
Почистени и оградени 
са гробищните паркове – 
християнското и мюсюл-
манското. В края на 
март са оправени всички 
улични канавки, което е 
предотвратило по-големи 
щети от последвалите 
порои. През май е въз-
становено уличното ос-
ветление, монтирани са 
55 енергоспестяващи 
лампи. Благодарение 
на „Геострой“–Попово 
спешно са извършени ре-
монти на мостове и на-
стилки, предотвратени са 
последващи щети за ули-
ците и сградите от про-
дължителните обилни 
валежи през лятото. Тук 
голяма е заслугата и 
на работниците по про-
грамите за временна зае-
тост. В най-скоро време 
ще се монтира автоспирка, 
която да подслонява най-
вече чакащите превоз 

Дирекция „Регионална служба по 
заетостта“ (ДРСЗ)–Русе организира 
на 12 октомври т.г. информационна 
среща с кандидат-работодатели от об-
ласт Търговище, които ще разработ-
ват проекти по националната програ-
ма „От социални помощи към осигу-
ряване на заетост“ за наемане на без-
работни през 2006 година. Те бяха 
консултирани от експерти на ДРСЗ 
и регионалното звено за подкрепа 
на изпълнението на програмата в Ру-
се как да подготвят документите за 
кандидатстване – по техническата 
част на проектите, тяхното описание, 
линейния календарен план за реали-
зацията на обектите по месеци, коли-
чествено-стойностната сметка и т.н. 
Участниците подробно бяха запозна-
ти с новите моменти в програмата, с 
каталога за допустимите за извърш-
ване дейности, с критериите за оцен-
ка на проектите. Сред акцентите бяха 
също параметрите и приоритетите 
на програмата, регламентирани от со-
циалното министерство за 2006 г. В 
срещите участваха и специалисти 

СРЕЩА С КАНДИДАТ-
РАБОТОДАТЕЛИ

от дирекциите „Бюро по труда“ в об-
ластта, които конкретно ще приемат 
новите проекти и ще ги оценят на пър-
во ниво – за тяхното административно 
съответствие и допустимост.

Срещата се проведе в пресцентъра 
на Областна администрация и бе отво-
рена за всички заинтересовани парт-
ньори по програмата от област Търго-
вище.

Кампанията за подготовка и прие-
мане на проекти по националната 
програма „От социални помощи 
към осигуряване на заетост“ за 
2006 г. стартира на 3 октомври в ця-
лата страна. Разработените проек-
ти за участие в програмата работо-
дателите трябва да представят в съ-
ответната дирекция „Бюро по тру-
да“ до 21 октомври т.г. Цялостният 
процес по оценка и класиране на 
подадените проекти ще приключи 
на 15 декември т.г., когато ще бъ-
де публикуван и списъкът на одоб-
рените проекти в интернет стра-
ницата на Агенцията по заетостта.

Кирил ЖЕЧЕВ

В котелното помещение 
на II ЦДГ „Пролет“ в 
Попово тече вода. По-
дът е залят, сложени са 
циментови плочи, по кои-
то човек може да стигне 
до котела и горелката. 
Водата тече от няколко 
места по стените, като 
дебитът на „изворчетата“ 
никак не е малък. 

– Започна да тече още 
през януари т.г. – казва 
директорката на детското 
заведение г-жа Гинка 
Христова. – Отначало бе-
ше по-слабо, но след на-
водненията през лятото 

положението стана се-
риозно. Водата тече ве-
че на пет места от сте-
ните в основите на сгра-
дата. След първото навод-
нение нивото º в котел-
ното помещение достиг-

СЛЕД ЛЕТНИТЕ НАВОДНЕНИЯ

ВОДА ПРОДЪЛЖАВА ДА 
ТЕЧЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

на повече от метър. На-
ложи се да извикаме по-
жарна кола, която изпом-
пи водата. Сега са мон-
тирани две помпи, които 
непрекъснато работят 
(при режим 4 минути из-
помпване, 10 минути по-
чивка). Но когато спре 
подаването на ел. енергия, 
съществува реална опас-
ност водата да залее го-
релката и да повреди 
отоплителната инстала-
ция. Това вече се случи 
веднъж – след първото 
наводнение през това ля-
то трябваше да правим 
ремонт на горелката и 
инсталацията, който ни 

струва около 2000 лева. 
За съществуващата си-

туация директорката е 
внесла още през април 
докладна записка в Об-
щината. В детската гра-
дина е идвал екип от ВиК 

да провери дали течовете 
не са от повредена водо-
проводна тръба, но по-
добно нещо не е устано-
вено. Засега водата про-
дължава да тече, двете 
помпи „кърпят“ положе-
нието, но трайно реше-
ние на проблема не е на-
мерено. Според специа-
листите има два варианта 
за оправяне на нещата: 
или да се вдигнат на спе-
циално подготвена скара 
котелът и горелката, или 
да се направи дренаж на 
сградата. Какво ще бъ-
де сторено в тази връз-
ка – все още не ясно. А 
времето тече, зимата на-

ближава и е напълно въз-
можно в определени мо-
менти да бъде нарушено 
отоплението на детското 
заведение, чиито възпита-
ници са около 90 през на-
стоящата учебна година.

КМЕТЪТ НА ДОЛНА 
КАБДА СЕ ОТЧЕТЕ 
ПРЕД СЪСЕЛЯНИТЕ СИ

ученици. Ремонт на къ-
щичката в гробището и 
асфалтирането на улици 
са сред приоритетните за-
дачи, които кметът поема 
да реши оттук нататък.

Срещите като тази са 
не само да се даде отчет 
какво е направил кметът 
на населеното място, но 
и хората да поставят про-
блемите, които ги въл-
нуват, подчерта в изказ-
ването си д-р Веселинов. 
„Всички въпроси, които 
са важни за вас, са важни 
и за мен“ – каза той и 
не скри недоволството 
си от скромните финан-
сови възможности на Об-
щината да реагира ви-
наги адекватно на въз-
никващите проблеми. Не-
задоволителен за него е 
икономическият растеж в 
общината, липсват големи 
инвеститори, каквито има 
в по-големите градове. 
Младите хора напускат 
не само села като Долна 
Кабда, но и града, защото 
липсват възможности 
за реализацията им. Ин-
фраструктурата е в окая-
но състояние, природ-
ните стихии нанесоха 
щети за около 2,5 млн. 
лева, а държавата отпус-
на едва 700 хиляди за 
възстановителни дей-
ности. Все пак има и 
добри неща – успешно 
се поддържа болницата 
в Попово, няма пробле-
ми с издръжката на обра-
зованието, училищата 
и детските градини са 
в сравнително добро съ-
стояние. Като „активен“ 
характеризира той кме-

та на селото, „който си 
търси своето и дърпа 
чергата към себе си“. А 
пожеланието му беше в 
детската градина в близко 
бъдеще да има поне двой-
но повече деца.

Изказванията на хората 
от залата не бяха много. 
Отново се повдигна въ-
просът за прословутия 
селски трактор, на който 
му липсват гуми, а им е 
много необходим. Кан-
дидатът за депутат То-
шо Пейков е дарил 350 
лева, но трябват още 
няколко пъти по толко-
ва. Д-р Веселинов обе-
ща съдействие, но и пре-
дупреди за пълна отчет-
ност при ползването на 
машината, тъй като не са 
изключени злоупотреби.

Събранието завърши с 
вокални изпълнения на 
деца от Попово и трио 
„Агра“ от Дома на култу-
рата, поздрав за всички 
присъстващи от селото и 
гостите.

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов и кметът 
на село Долна Кабда Мустафа Мемишев при откриването на 

техническия автоканал

Наводненият под на котелното помещение

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

14 октомври
Петко, Петка, 
Параскева

18 октомври
Лука, Лукан, 
Златка, Златко

17 октомври
Касим Дал – депутат 
от Търговищки 
избирателен район
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Пламен СЪБЕВ

Тази година се навър-
шиха 60 години от съз-
даването на българската 
секция на английската ра-
диостанция Би Би Си. 
Повод да разкрием един 
малко познат за поповчани 
факт, или да го наречем 
„ний сме дали нещо на 
Би Би Си“. По-старото по-
коление поповчани пом-
нят още лекаря д-р Алек-
сандър Попвеличков. Но 
не са много онези, които 
знаят, че съпругата му  – 
Петранка Добрева Дюкян-

ВРЪЗКАТА НА ПОПОВО С Би Би Си
джиева – е имала преди-
шен брак с офицера Асен 
Пачеджиев, от който се 
раждат две деца – Борис 
и Йордан. След развода 
си Петранка се завръща в 
Попово, където се омъжва 
за д-р Попвеличков. От 
този брак се раждат още 
две деца – Веселин и Бого-
мил. Петранка никога не 
прекъсва връзките с ня-
кого от синовете. Тези, 
които остават при баща си 
Асен, прекарват в Попово 
различни периоди от жи-
вота си, за кратко учат 
тук. Борис Пачеджиев по-

късно емигрира в Англия 
и работи в радиостанцията 
Би Би Си. Подробности за 
това намираме в книгата 
на брат му Йордан – „Вре-
мена. Кратък историко-
хронологичен и биографи-
чен очерк“. С., 2000.

Борис е роден през 
1920 г. През есента на 
1934 г. постъпва като уче-
ник в Американския ко-
леж край Симеоново до 
София. Завършва го през 
1940 г., след което зами-
нава да следва електроин-
женерство в Грац, Австрия, 

но по-късно се прехвърля в 
Бърно, Чехия. През 1948 г., 
когато комунистическата 
вълна залива източноевро-
пейските страни, Борис, 
без да вземе дипломата 
си от университета, се пре-
хвърля в Австрия и оттам  – 
в Саутхемптън, Англия, 
където работи като санитар 
в една болница. Оженва 
се, има дете и за да може 
да издържа семейството 
си, се прехвърля да живее 
в Лондон. Там постъпва 
на работа в българската ре-
дакция на Би Би Си. 

Близките му в България 
разбират за това поради 
специфичния тембър на 
гласа му, който чуват в пре-
даванията на радиостан-
цията. Много години по-
късно той успява да уреди 
да му гостуват по различ-
но време негови близки, 
включително и вторият 
съпруг на майка му – д-р 
Ал. Попвеличков. В Лон-
дон Борис Пачеджиев е 
неразделна част от култур-
ния елит на българската 
емиграция. Умира през 
1987 г.

Диана МИНЧЕВА

В късната есен на 1937 г. 
село Дриново била пълно 
с войници – провеждали 
се царските военни ма-
неври. По улиците кръ-
стосвали разезди, коли и 
мотоциклети. Над Общи-
ната се веел гордо българ-
ският трибагреник. Хора-
та от селото топло посре-
щали българската армия.

Било следобед, когато 
в селото се разнесла мъл-
вата, че ще дойде Царят. 
Такова събитие в селото 
не се било случвало. Ожи-
вили се още повече хо-
рата. По вечеря от изток 
се задала военна колона, 
която, минавайки през 
шпалира от хора, била от-
рупана с цветя. След нея 
по прашния път с авто-
мобила идвал и цар Борис 
ІІІ. Мощни викове „ура“ 
процепили небосклона. 
Кметът Илия Попов го 
посрещнал с хляб и сол, 
изложил му накратко про-
блемите на дриновчани.

Хората обсаждали Ца-
ря, всеки искал да се здра-
виса с него и да го ви-
ди отблизо. Борис с мъ-
ка си пробивал път към 
училището, където бил 
разположен щабът на ди-
визията. Хората останали 
около училището, докато 
свършило заседанието. 
След края му под нестих-
ващите овации Царят, 
лично шофирайки авто-

БОРИС ІІІ И ЦАРСКАТА 
ЧЕШМА В ДРИНОВО

мобила си, се загубил в 
падащата тъмнина към 
Попово. 

Преди години за това 
събитие в селото обича-
ха да си спомнят много 
от старците. С времето 
спомените се заличават. 
В тази връзка обаче е ин-
тересно да се знае, че по 
този повод в селото има 
издигната чешма, която и 
до днес носи името „Цар-
ската чешма“. Тя е пост-
роена на мястото, където 
е посрещнат Борис ІІІ, до 
самия път, преминаващ 
през центъра на селото. 
Тя е от малкото чешми, 
строени само за пиене, а 
не за водопой на животни. 
За тях е запазеният и до 
днес кладенец с две камен-
ни корита, който се полз-
ваше за водопой. 

Чешмата е изградена от 
именития майстор на чеш-
ми в Поповско от първата 

половина на ХІХ век Стою 
Белчев от село Сеячи. В 
централната º част май-
сторът е изработил една 
нетипична за чешма укра-
са. Върху камъка е офор-
мена релефна клонка с 
четири цветчета и седем 
листа. Едно по-модернис-
тично виждане от тради-
ционните розети и дърво-
то на живота. Но съвсем 
в духа на традицията е 
изчукан надпис:

ТОЗИ 
ВОДОИСТОЧНИКЪ 

Е ПОСТРОЕН 
НА 6 МАИЙ 1938 Г.

МАЙ. СТОЮ БЕЛЧЕВ 
С.СЕЯЧИ ПОПОВСКО

Разказах ви за една чеш-
ма с история, чешма па-
метник, от която и днес 
дриновчани пият вода и 
разказват… 

Искра ИВАНОВА

В рамките на петия дет-
ски етнофестивал „Децата 
на Балканите – заедно за 
Европа“ (31 май–1 юни 
2005 г., Минерални бани, 
Хасковска област) се про-
веде и международният 
конкурс за рисунка на тема 
„Искам да съм европеец“. 
В основата на това съ-

НОВА НАГРАДА 
ЗА ОБЩИНСКИ 

ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
битие бе сдружението 
„Да запазим децата“ със 
секретар естрадната певи-
ца Нели Рангелова.

 В конкурса с 23 свои 
рисунки взеха участие и 
деца от кръжока по изоб-
разително изкуство към 
Общински детски ком-
плекс–Попово. Резултатът 
от съревнованието между 
малките художници стана 

ясен на 30 септември 
2005 година. Втора награ-
да (органайзер) получи по-
повчанката Марияна Ма-
ринова, деветокласничка 
от Гимназията по селско 
стопанство в града. Така 
за пореден път имахме въз-
можност да се гордеем с 
таланта на поповските де-
ца. 

Ученичката Марияна Маринова с писмото, в което се съобщава за нагарадата º.

при ДОМА НА КУЛТУРАТА–ПОПОВО
набира участници за 

НОВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2005–2006 ГОДИНА.
Желаещите да се запишат

могат да получат по-подробна информация на тел. 40 260.

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ 

ЧАР

Борис Пачеджиев
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Кирил ЖЕЧЕВ 

Православният храм 
в поповското село Ма-
настирца е сред най-
добрите в общината и 
с основание може да се 
каже, че е една от архи-
тектурните перли в ре-
гиона. Сега обаче той е в 
окаяно състояние. Селото 
бе близко до епицентъра 
на земетресението през 
1986 г., поради което бе 
сред най-силно засегна-
тите селища в общината 
от природното бедствие. 
Естествено пострада и 
църковната сграда, коя-
то не функционира от 
споменатата година. До-
пълнителни щети понесе 
храмът и от вандалски 
набези – открадната беше 
камбаната, нанесени бяха 
и други поражения.

Общинските власти взе-
ха мерки за запазването 
на този православен храм. 
Районът около черквата 
бе обезопасен, вратата й 
бе запечатана, сложена 
бе забранителна табела. 
На 25 март т.г., с Решение 
№ СБ-2 на Постоянната 
комисия за защита на на-
селението при бедствия, 
аварии и катастрофи при 
Министерския съвет, бя-
ха отпуснати 36 хил. ле-
ва за възстановяване на 
църковната сграда. Опре-
делен бе и изпълнител на 
строително-ремонтните 
дейности – търговищка-
та фирма „Стройкомерс“. 
Работата по възстановя-
ването ще започне към 
средата на този месец, а 
отпуснатите финансови 
средства следва да бъдат 
усвоени до края на 2005 
година.

Истина е обаче, че тези 

ВЪЗСТАНОВЯВАТ ЧЕРКВАТА В 
МАНАСТИРЦА

36 000 лева са недостатъч-
ни за цялостното възстано-
вяване на храма. Ето защо 
местните хора излязоха 
с предложение с отпус-
натите от държавата пари 
да се построи параклис в 
църковен имот в близост 
до черквата. Но дори и 
да бъде изграден такъв 
параклис, проблемът с 
възстановяването на цър-
ковната сграда и нейната 
бъдеща съдба не се ре-
шава. А целта е това да 
стане и православният 
храм да остане като архи-
тектурен паметник за ид-
ните поколения.

– Отново поканихме ек-
сперти от Постоянната 
комисия за защита на на-
селението при бедствия, 
аварии и катастрофи при 
МС – казва директорът 

на дирекция „ТСУ“ при 
Общината инж. Николай 
Николов. – Те посетиха 
обекта през юни и ни на-
правиха предложение да 
започнем ремонта на сгра-
дата с отпуснатите финан-
сови средства, като се ис-
кат допълнително пари от 
държавата до окончател-
ното възстановяване на 
православния храм. Но 
сред поредицата от на-
воднения през летния 
сезон обстановката на-
ложи промяна на наме-
ренията и на Постоян-
ната комисия, и на Общи-
ната по посока възстано-
вяване щетите от бедст-
вията. Сега отново на 
дневен ред излиза про-
блемът с ремонта на черк-
вата. Смятаме, че най-це-

лесъобразно ще бъде въз-
становителните работи да 
се извършват поетапно.

Вече е извършено засне-
мане фасадите на храма. 
Всеки от архитектурните 
елементи и издяланите ка-
мъни ще бъде номериран, 
надписан, демонтиран и 
складиран по подходящ 
начин в близост до цър-
ковната сграда. По този 
начин се предвижда да 
бъдат съборени всички 
зидове. Паралелно с това 
ще се изготви и техничес-
ко решение за възстано-
вяването на храма, ка-
то от вътрешната му, не-
видима част ще бъдат из-
градени конструктивни 
елементи, а отвън ще бъ-
де поставен всеки камък 
на предишното му мяс-

то. Чрез тази рутинна 
практика по класически 
начин се възстановяват 
подобен род сгради. 
Разбира се, в случая това 
няма да стане скоро, нито 
ще бъде евтино. Според 
г-н Николов с отпусна-
тите 36 000 лева не е въз-
можно да се възстанови 
изцяло храмът. Парите 
ще стигнат колкото да 
се съборят повредените 
части на сградата, да се 
изготви техническо реше-
ние и евентуално да за-
почнат ремонтно-възста-
новителните работи.

След приключването на 
този първи етап ще бъде 
изготвена окончателна ко-
личествено-стойностна 
сметка до цялостното въз-
становяване на сградата 
и ще се търсят източници 
за финансиране. В това 
отношение ще се разчита 
не само на държавата и 
Общината, но и на Българ-
ската православна църк-
ва, на фирми, фондации 
и физически лица. 

Тук е мястото да при-
зовем фирми и хора с фи-
нансови възможности 
от региона да участват с 
парични средства във въз-
становяването на право-
славния храм в село Ма-
настирца. Благотворител-
ността винаги е била при-
съща черта на българина, 
а резултатът от това ро-
долюбиво дело – обнове-
ният уникален архитек-
турен паметник, ще е по-
вод бъдещите поколения 
да се гордеят със своите 
предци.

Д-р инж.Венко НАКОВ

Идеята на европейските държави за пресичане на 
ивицата земя между Долния Дунав и Черно море 
била обсъдена на Виенския конгрес (1815 г.). Тогава 
европейците търсели начин „как да съкратят пътя за 
Индия?“

Предложението това да стане чрез плавателен ка-
нал се превръща в практическа задача едва през 
1924 г. – от тази година започнало и проучването.

Прокопаването на плавателен канал от Русе до 
Варна се поставило на обсъждане пред българ-
ската общественост през 1927 г. на първия научен 
конгрес на Дружеството на българските инженери и 
архитекти, състоял се във Варна. На конгреса било 
предложено от Русе каналът да мине по долината 
на р.Русенски Лом и да се съедини с Провадийската 
река, а по нея – и с езерото Гебедже.

По-късно трасето било определено пò на юг, което 
прави възможно да се използват и речните корита 
на реките Черни Лом, Врана, Голяма Камчия и Про-
вадийска река.

ПЛАВАТЕЛНИЯТ КАНАЛ 
„РУСЕ–ВАРНА“ – ПРОЕКТ С БЪДЕЩЕ

• Сега е моментът България да се възползва от геополитическите предимства на своята територия
• Големият инфраструктурен замисъл, над който работиха 3000 учени, трябва да се предложи за финансиране и 

инвестиции от Европейския съюз
Проектантската работа за плавателен канал „Русе–

Варна“ започва през 1972 г. в институт „Транспорт-
проект“–София. През 1979–1981 г. за тази цел е 
създадена специализирана проектантска организация 
с кодово име „Аспарухов вал“.

Проектирането на канала е дело на многогодишен 
труд на 3000 български учени, строителни инженери, 
геолози, архитекти и други специалисти. Техните из-
следвания са завършени през 1981 г. и са събрани в 
12 тома.

За съжаление грандиозните планове „за превръща-
нето на Лудогорието в земен рай“ остават на книга, 
до изпълнение не се стига.

КАНАЛЪТ „РУСЕ–ВАРНА“  
ОБАЧЕ НЕ Е УТОПИЯ!

Надеждата за неговото строителство възкръсва в 
края на 1992 г. – по това време реките Рейн, Майн 
и Дунав са съединени чрез канал и образуват вът-
решноевропейски плавателен път. Връзката Русе–
Варна може да се превърне в продължение на този 

път, в неговия югоизточен край.
Каналът ще се използва за корабоплаване, за во-

доснабдяване и мелиорации. По неговото трасе 
могат да бъдат изградени няколко големи ВЕЦ и 
пристанища.

Строителството на канала е невъзможно да се 
изпълни с национални ресурси. Големият инфра-
структурен проект трябва да се предложи за фи-
нансиране и инвестиции от Европейския съюз. 
В сегашния момент е шансът на България да се 
възползва от геополитическите предимства на 
своята територия, за да бъде изграден най-крупният 
инфраструктурен проект в Лудогорието.

ЩЕ СТАНАТ ЛИ ПОПОВО, РАЗГРАД, 
ТЪРГОВИЩЕ И ШУМЕН ПРИСТАНИЩА?

Това ще зависи от управленската роля на бъл-
гарските правителства, още от усилиятана заинте-
ресованите области, както и от организиране на 
обществено мнение.

(в.Екип 7, Разград)
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МАЛКИ 
ОБЯВИ

• СПРАВОЧНИК •

ФУТБОЛ

• КУПУВАМ селска 
къща  в Поповска общи-
на. Плащане веднага. За 
справка: 082 235 063, ве-
чер; 088 9 840 373. 2-8

• ПРОДАВАМ двуе-
тажна къща в центъра на 
Попово с допълнителни 
жилищни постройки, 
масивен гараж и мазе. 
Тел. 089 9 816 508. 2-5

• ПРОДАВАМ трак-
тор „Болгар–80“. Тел. 
088 5 165 523, Стоянов. 
1-3

• ПРОДАВАМ мага-
ре, каруца и амуниции. 
Тел. 9380 208 (с.Дри-
ново). 1-5

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

Г. ДЕНЕВ

Поредна загуба реги-
стрира съставът на „Чер-
ноломец“–Попово при го-
стуването си на „Аксако-
во“–Аксаково в среща от 
VIII кръг на есенния дял 
от футболното първенство 
на Североизточна „В“ 
група.

На негостоприемния 
стадион в Аксаково дома-
кините започнаха с тради-
ционния натиск в начал-
ните минути и успяха 

ОЩЕ ЕДНА ЗАГУБА НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“
да го материализират, по-
веждайки в резултата в 
14-ата минута. След доб-
ра флангова атака десе-
тина минути по-късно те 
отбелязаха и втори гол. 
До края на полувремето 
играта бе на приливи и 
отливи, но до промяна на 
резултата не се стигна. 
Гостите също имаха 
своите шансове за гол, 
но не можаха да се въз-
ползват от тях. В 40-ата 
минута играчът на „Чер-
ноломец“ Тихомир Къ-
нев остана очи в очи с вра-
таря на домакините, но 
изстреляната от нападате-
ля топка прехвърли и 
него, и вратата…

Втората част на мача 
продължи без особена 
промяна. Футболистите 
на Аксаково отново бя-
ха по-активни и по-на-
стойчиви в търсене на 

гола. Тук заслужава да 
се отбележи добрата иг-
ра на поповския вратар 
Живко Желев, който се 
намеси успешно в ня-
колко критични ситуации 
и с изявите си предотвра-
ти поне четири стопро-
центови гола.

Въпреки негативния ре-
зултат отборът на „Чер-
ноломец“ показа сравни-
телно добра игра, не се за-
твори в глуха защита и при 
по-добър късмет резул-
татът можеше да бъде 
и друг. Да се надяваме, 
че в останалите срещи 
до края на полусезона 
съставът ще се представя 
по-успешно и ще радва 
многобройните любители 
на футболната игра в 
града. 

Състав на „Черноло-
мец“: Живко Желев – 
вратар, Г. Тихомиров, 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ МАЧОВЕ  
В ГРУПАТА

Лудогорец–Юнак (Смядово) 3:1 
Орловец (Победа)–Бенковски–Бяла (Русенско) 0:3 
Суворово–Черноморец (Бяла) 0:2 
Черноморец (Балчик)–Албена’97 (Оборище) 2:1 
Шабла–Трансмариска (Тутракан) 3:0 
Черноморец Чернево–Доростол 2003 2:0 

 СРЕЩИТЕ В IХ КРЪГ, (16 ОКТОМВРИ, 16 Ч.)

Албена’97 (Оборище)–Черноморец (Чернево)
Левски (Главиница)–Лудогорец 
Трансмариска (Тутракан)–Суворово 
Черноломец (Попово)–Шабла 
Черноморец (Бяла)–Черноморец (Балчик)
Юнак (Смядово)–Аксаково 
Доростол 2003–Орловец (Победа)

Гражданите вече могат 
да теглят суми, които са 
кратни на пет лева, от бан-
коматите на ДЗИ Банк. 

Всички банкомати на 
ДЗИ Банк предлагат и ус-
лугата fast cash. Това е въз-
можност за еднократно 
теглене на сума в размер 
на 400 лева. От началото 
на настоящата година 
ДЗИ Банк инсталира още 
40 нови устройства. Бан-
коматите обслужват всич-
ки видове карти с логото 
на VISA и MasterCard 
International.

24-часовият мониторинг 
позволява проследяване 
на всяка една транзакция 
в реално време, което зна-
чително повишава степен-
та на сигурност на карто-
държателите.

Друго предимство е, че 
до 15 минути след постъп-
ване на средства по карто-
ва сметка, клиентите мо-
гат да разполагат с тях как-
то в страната, така и в чуж-
бина.

Отворен е и горещ теле-
фон, на който клиентите 
могат да се обаждат при 
нужда – 9307 121.

МОЖЕ ДА 
СЕ ТЕГЛИ 
ПО ПЕТ 
ЛЕВА ОТ 
БАНКОМАТ На заседанието си от 3 

октомври депутатите ре-
шиха отново да въведат да-
нък „куче“. Тази общин-
ска такса ще плащат всич-
ки, които си позволяват 
удоволствието да отглеж-
дат домашен любимец. 
Все още не е определен 
нейният размер – това ще 
се решава със Закона за 
местните данъци и такси, 
чието приемане предстои.

Този налог съществува-
ше допреди три години и 
беше 11 лева на куче. На 
1 януари 2002 г. правител-
ството го отмени с моти-
ва, че почти никой не го 
плаща.

Освободени от плащане 
на таксата са кучета, при-
дружаващи инвалиди, слу-
жебни кучета, ползвани 
от МВР, гранични войски, 
Български червен кръст 
и други организации. Съ-
щото се отнася и за лов-
ните кучета. Ще бъдат по-
ощрявани собствениците, 
кастрирали домашния си 
любимец – кастратите ще 
се отглеждат безплатно.

С плащането на таксата 

не свършват задълженията 
на собствениците. Ще им 
се налага 10 лв. глоба, ако 
не почистват замърсява-
нията на кучето си. Ще 
плащат 20 лв. за разходка 
без каишка на домашния 
си любимец. С 50 до 100 
лева ще се наказват собст-
вениците, които причиня-
ват страх и болка, нараня-
ване и стрес на отглежда-
ното куче. Глобите тепър-
ва ще се гласуват.

Парите от данък „куче“ 
ще влизат в касите на об-
щините. Те ще се ползват 
само за провеждане на ме-
роприятия, свързани с на-
маляване броя на безсто-
панствените кучета, пред-
вижда Законът за ветери-
нарната дейност.

МВ

ОТНОВО 
ВЪВЕЖДАТ 
ДАНЪК 
„КУЧЕ“

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VIII КРЪГ
ОТБОР М П Р З Г.Р. +- Т

1. Левски (Главиница) 8 7 0 1 18-5 13 21
2. Доростол 2003 (Силистра) 8 6 1 1 20-8 12 19
3. Черноморец (Балчик) 8 5 2 1 14-3 11 17
4. Бенковски–Бяла (Русенско) 8 5 1 2 18-8 10 16
5. Черноморец (Чернево) 7 4 2 1 12-4 8 14
6. Аксаково (Аксаково) 8 4 1 3 13-10 3 13
7. Лудогорец (Разград) 8 4 0 4 17-12 5 12
8. Шабла (Шабла) 7 3 2 2 11-13 -2 11
9. Албена’97 (Оборище) 7 3 1 3 13-12 1 10
10. Черноморец (Бяла) 8 3 1 4 13-13 0 10
11. Юнак (Смядово) 8 3 0 5 14-16 -2 9
12. Орловец (Победа) 7 2 1 4 12-18 -6 7
13. Суворово (Суворово) 8 2 0 6 8-20 -12 6
14. Черноломец (Попово) 8 1 2 5 13-25 -12 5
15. Спортист Ген.Тошево 8 1 1 6 11-18 -7 4
16. Трансмариска (Тутракан) 8 1 1 6 5-27 -22 

Иван КИТАНОВ –
директор 
на РЗОК–Търговище

След проведено засе-
дания на Комисията по 
здравеопазване към НС, 
на която бе разгледано ре-
шението на УС на НЗОК 
за корекция на цените на 
част от клиничните пъте-
ки, на 30.09.2005 г. бе про-
ведено извънредно засе-
дание на УС на НЗОК. 
На него се взеха следните 
решения.

• Поради несъгласие 
на УС на БЛС с предло-
жената от НЗОК корекция 
на цените на отделни кли-
нични пътеки, решено бе-
ше (съгласно чл.207, ал.2 
от НРД 2005) за последно-
то тримесечие да бъде из-
вършена корекция на це-

КОРЕКЦИЯ
НА ЦЕНИТЕ НА ЧАСТ ОТ 
КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

ните на клиничните пъте-
ки с 10%.

Взето бе и решение 
УС да предложи на ми-
нистъра на здравеопаз-
ването проф. Радослав 
Гайдарски да внесе в На-
родното събрание пред-
ложение за предоставяне 

правото на НЗОК да 
ползва целия размер на 
преизпълнението на при-
ходите от здравнооси-
гурителни вноски за по-
криване на разходите за 
здравноосигурителни 
плащания.

ДИРЕКЦИЯ 
„БЮРО ПО ТРУДА“–

ПОПОВО
Попово, пл. „Ал. 

Стамболийски“ № 2, 
тел. (0608)2-57-27

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на обуча-

ваща институция по 
чл. 59, ал. 1 от ППЗНЗ/ 

за извършване на 
обучение: Код по 

НКП: 4114, 
код по СППО: 

345100 3451001
Наименование на 

обучението: 
ОПЕРАТОР НА 

КОМПЮТЪР 
НА 18 ЛИЦА.

Оферти се подават 
до 12 часа на 21 

октомври в дирекция 
„Бюро по труда“–

Попово.

Никола Рафаилов, Кра-
симир Гочев, Ивайло 
Иванов, Дауд Себайти-
нов, Мехмед Рюстемов, 
Димитър Димитров, 
Серхан Хасанов, Стефан 
Тодоров, Тихомир Къ-
нев.

Съдийска бригада от 
Шумен.

В следващата среща 
„Черноломец“ приема 

на своя стадион отбора 
на Шабла. 
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„БЯГСТВОТО“
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„ШРЕК“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

   8.20 Дисни!
   9.05 „Тайните на океана“
   9.30 „За животните – 
 с любов“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Документален филм: 
 „Кан – всичко за 
 висшата мода“
14.15 Непозната земя
14.45 Футбол: Левски–
 Локомотив (Сф)
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Частични местни 
 избори 2005: 
 Предизборен дебат
18.00  Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на БиБиСи: „Кой уби 
 Иван Грозни?“ 
19.30 „Абсолютна власт“
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Тежки престъпления“ 
22.45 Елит
23.30 По света и у нас
23.25 „Смразяващ страх“ 
   1.00 Документален филм
   1.55 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 14 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 (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 15 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“ 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Ханс Кристиан 
 Андерсен“, 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 „Шрек“ 
22.00 bTV новините 
22.30 „Ръката, която 
 люлее люлката“
  0.30 Бързи пари
  1.30 „Ханс  Кристиан 
 Андерсен“ (п)
  3.00 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
  5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 16 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

 
  СЪБОТА, 15 октомври

  7.20 Телепазарен 
 прозорец
  7.35 Анимация
  8.00 Здраве
  8.20 Национален календар: 
 100 години от 
 рождението на 
 оперния певец 
 Христо Бръмбаров
  8.25 Дисни!
  9.10 Ала-бала
  9.40 „Тайните на океана“
10.30 „Динозаври“, тв филм
11.00 Памет българска: 
 Първата световна 
 война и българското 
 участие в нея
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 Документален филм: 
 „Болката“
14.10 Суматоха
14.40 Атлас: Непознатата 
 България – родени в 
 планината
15.10 Документална 
 поредица: „Двойки и 
 дуети:  Грегъри 
 Пек и Хенри Кинг“
15.40 „Трон“ (САЩ) 
17.10 „Обичаме те, мамо“, 
 документален филм 
 на Радинела Бусерска
17.40 Всички пред екрана
18.10 Хит минус едно
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: 
 „Неуязвимият“
22.25 По света и у нас
22.35 „Златната ракла“
23.35 „Нощни птици“
00.35 Трето полувреме
  1.25 „Холивудска мадам“
  2.55 Видеоклипове
  3.00 Документална 
 поредица (п)
  3.30 Памет българска (п)
  4.30 Вижте кой... (п)
  5.20 Здраве (п) 
  5.40 „Холивудска мадам“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 16 октомври

   7.00 Телепазарен   
 прозорец
   7.25 Анимация
   7.50 Бразди

11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Ханс Кристиан 
 Андерсен“,  2 ч. 
14.30 „Смях в залата“
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА – 
 обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Елиза
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Моята голяма, луда 
 гръцка сватба“  
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 Кабината
  0.00 Бързи пари
  0.30 Сблъсък (п)
  2.00 bTV репортерите
  2.30 В десетката (п)
  3.30 bTV новините   
  4.00 Треска за злато (п)
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 14 октомври

  7.00 Здравей, България
  9.05  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 Блясък
16.15 Цветът на греха
17.15 Полицейско 
 управление
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.00 Господари на ефира
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 Концерт
  5.30 Полицейско 
 управление (п)

ПЕТЪК, 14 октомври

  6.00 Телепазарен 
 прозорец
  6.15 Дързост и красота
  6.55 Национален 
 календар: Св. Петка 
 Българска
  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: 
 70 години хор на 
 слепите „Академик 
 Петко Стайнов“
14.50 Телепазарен 
 прозорец
15.00 Улица „Сезам“
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 „Тайните на океана“
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 XV национално 
 изложение 
 „Реклама експо“
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.50 „Растиняк или ам-
 бициозните“, 2 еп.
23.25 По света и у нас
23.35 „Златната ракла“
  0.35 Международен 
 джазфестивал 
 „Банско 2005“
  1.35 Денят започва – 
 интервютата
  2.35 Панорама (п)
  3.35 Видеоклипове
  4.55 „Дневникът на един 
 пътуващ артист“ 
  5.10 „Под дъгата – раз-
 личните наши деца“
  5.40 „Растиняк или 
 амбициозните“ (п)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪБОТА, 15 октомври

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Животните 
 представят
  9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Формула 1: 
 Поглед отвътре“
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом
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 „Кин-дза-дза“ 
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 16 октомври

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Врели-некипели“
14.00 Gillette супер спорт
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.15 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Междузвездни 
 войни:  Епизод IV – 
 нова надежда“, 
 екшън фантастика
22.15 Биг брадър 2
22.45 „Бягството“
  1.15 Календар
  1.30 „Жесток романс“ 
  3.00 Календар
  3.30 Спортен свят (п)
  6.00 Мъжкари

За времето от 22 сеп-
тември до 2 октомври в 
Търговище от вила във 
вилна зона в кв. „Бряг“ 
неизвестно лице извършва 
кражба на електрожен, 
радиокасетофон, около 
200 метра меден провод-
ник и други вещи, собст-
веност на жител на града. 
Кражбата е на обща 
стойност около 800 лева.

•••
На 3 октомври меж-

ду 11 и 13 часа от храни-
телен магазин на ул. 
„М.Николов“ в Попово, 
собственост на 59-годиш-
на жителка на града, не-
известно лице извършва 
кражба на оставена без 
надзор дамска чанта със 
сумата 680 лв. и лични 
документи. 

•••
За времето от 2 до 3 ок-

томври в с. Ломци, об-
щина Попово, неизвест-
но лице прониква в неза-
ключена стопанска по-
стройка, собственост на 
64-годишна жителка на се-

лото, и извършва кражба на 
8 кокошки и 3 пуйки на об-
ща стойност около 100 лв. 

•••
На 4 октомври около 

19 часа в центъра на с. 
Априлово, община Попо-
во, 29-годишният М.М. 
от същото село нанесъл 
побой на 48-годишния 
Д.П., вследствие на кое-
то последният е получил 
фрактура на носа. М.М. е 
извършил хулигански дей-
ствия, грубо нарушаващи 
обществения ред. Срещу 
него е образувано бързо 
полицейско производство 
по чл. 325 от Наказателния 
кодекс.

•••
На 6 октомври в с. Поса-

бина, община Попово, 26-
годишният С. Ю. от същото 
село е направил опит да 
се съвъкупи с 82-годишна 
жена без нейно съгласие и 

лишена от възможност за 
самоотбрана. Деянието е 
останало недовършено по 
причини, независещи от 
С.Ю. Същият е задържан 
за 24 часа в РПУ–Попово 
на основание чл.70, ал.1, 
т.1 от Закона за МВР. По 
случая е образувано дозна-
ние.

•••
На 6 октомври около 

21,15 часа в с. Ковачевец, 
община Попово, 23-го-
дишният О.Й. от гр. Опа-
ка е извършил палеж на 
стопански постройки, соб-
ственост на 54-годишен 
гражданин от с. Острица. 
Вследствие на пожара са 
изгорели 30 кв. м покривна 
конструкция и 20 кв. м кара-
таван. О.Й. е задържан за 
24 часа в РПУ–Попово на 
основание чл.70, ал.1, т.1 
от Закона за МВР.

•••

На 6 октомври около 
21,20 часа в Попово, на 
ул. „Зараевска“, 27-годиш-
ният Т.Т. от Варна и 37-
годишният Д.В. от Попово 
нападнали и отправили 
заплахи и закани за само-
разправа към 26-годишния 
И.И. от Попово. Разследва 
РПУ–Попово.

•••
На 8 октомври около 

3 часа в заведение в цен-
тралната част на Попово 
при възникнал скандал 
М.М. (34 г.) от същия град 
нанася удар в лицето на 29-
годишен жител на Попово, 
в резултат на което му 
избива зъб.

•••
На 7 октомври около 17 

часа на третокласен път 
№ 202, километър 43, меж-
ду селата Крепча и Гор-
ско Абланово, община 
Oпака, е възникнало път-

нотранспортно произшест-
вие между лек автомо-
бил „Москвич“ с търго-
вищка регистрация с водач 
С.Ю. (62 г.) и трактор ТК 
с русенска регистрация и 
ремарке без регистрационен 
номер, с водач Х.Д. (76 г.) 
от с. Крепча, община Опа-
ка. Вследствие на произ-
шествието на място са по-
чинали пътуващите в ле-
кия автомобил: Е.Е. (21 г.) 
от с. Крепча, и М.М. (33 г.) 
също от с. Крепча. Водачът 
на лекия автомобил е приет 
в МБАЛ–Попово със счу-
пени ребра, без опасност за 
живота. Причина за пътния 
инцидент е навлизане на 
лекия автомобил в насрещ-
ната лента за движение. 

•••
През нощта на 8 срещу 

9 октомври в с. Ломци, 
община Попово, 69-го-
дишният М.М. проник-

нал през неукрепена вра-
та в склад за резервни 
части на земеделска ко-
операция и извършил 
кражба на динамо и час-
ти за скоростна кутия за 
трактор „МТЗ“. По случая 
е образувано дознание.

•••
На 9 октомври в 22 часа 

на ул. „Вит“ в Търговище 
24-годишният Х.Х. от съ-
щия град управлявал лек 
автомобил „ВАЗ“ с търго-
вищка регистрация след 
употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
2,02 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
За времето от 9 до 10 

октомври в с. Голямо Гра-
дище, община Опака, не-
известно лице, чрез счуп-
ване на стъкло на врата на 
авариен изход, прониква 
в сградата на основното 
училище и извършва 
кражба на лицензирани 
компютърни дискове на 
стойност 1000 лв. 
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През последните години се забелязва нараст-
ващ интерес на туристите към алтернативни-
те форми на туризма. Интересът е не само към 
българското Черноморие, но и към интересни 
обекти във вътрешността на страната. Много 
общини в България вече заложиха на този нов 
за България бизнес. Други, както и Попово, сега 
тръгват по този път и не е лесно да се развие 
туристическа инфраструктура в общината. В 
това отношение Садина е благодатен район. 
Тук още е жива културата на капанците. Ос-
вен това на гостите могат да се предложат 
посещение до Крепчанския манастир, където 
се намира най-старият датиран надпис на ки-
рилица, частично реставрираната антична 
крепост до Попово, екопътеката по течение-
то на Голямата река, между Иванча и Долец. 
Това ще даде възможност на туристите с 
различни интереси да се предложат и различни 
възможности. Най-големият проблем засега си 
остава липсата на леглова база, хотел и про-
чие – това е проблем като цяло за община Попо-
во. Разрешаването му ще даде възможност на 
туристите да се предложат и други възмож-
ности. 

Туристически 
интерес към  

КАПАНЦИТЕ

Пламен СЪБЕВ
Христо БЕЛЧЕВ

През лятото в 
Садина направи-
ха първите си 

стъпки в селския тури-
зъм. Две руски групи 
посетиха селото, за да се 
докоснат за броените ча-
сове на престоя си до ка-
панския бит и обичаи. 
Кметството и читалище-
то в селото, подпомогна-
ти от Надя Вълкова, роде-
на в селото и сега работе-
ща с сферата на туризма, 
успяха за кратко време да 
организират посрещането 
и атракции за гостите. 
Гостите са отнесли със 
себе си добри спомени от 
Садина.

Посрещнали ги с капан-
ско хоро. След като раз-
гледали малката етно-
графска сбирка, разполо-
жена в бившата къща му-

Кметът Пеци Печев с въодушевление ни показа природата в местността Дерелика и 
импровизираните кътове за посрещане на гости

Етнографският музей

Капански носии – кът от експозицията на музея

Разходка с каруци – една от атракциите за руските туристи.

зей „Иван Маринов“, на 
гостите били предложени 
традиционни домашно 
приготвени ястия – ра-

ци (чушки с пълнеж), до-
машно сирене и кашка-
вал, пилцета (лозови лис-
та с плънка), домашна ко-
кошка. Вкусотиите при-
готвили жени от селото.

Допълнително въздей-
ствие от капанската кухня 
домакините постигнали, 
като я поднесли на едната 
група върху софри, на 
втората – направо на дво-
ра, застлан с черги и въз-
главници. 

Малко по-късно с чети-
ри конски каруци отвели 
гостите в местността Де-
релика, където човек мо-
же да се слее с природата, 
а ромонът на малката ре-
кичка нашепва за стари 
времена. И връщайки се 
към бита на предците, ту-
ристите пекли чушки и 
царевица, пили от издое-
ното пред очите им овче 
мляко. Идилията се до-
пълвала от облечените 

в капански носии жени, 
които предяли, плетяли и 
чепкали вълна. 

Организацията на по-
срещането е правена на 
примависта, на принципа 
„аз на тебе, ти на мене“. 
От разговора ни с кмета и 
секретаря на читалището 
усещаме едно приповдиг-
нато настроение и же-
лание следващата годи-
на да детайлизират всеки 
елемент от посрещането 
на гости и от атракции-
те. Вярват, че ще успеят 
да покажат какво могат, 
и се надяват нещата да 
се наместят. За догодина 
в Садина очакват още ту-
ристи при уточнен гра-
фик и договор с туропе-
раторски фирми. 

Възможностите за раз-
витие на селския туризъм 
в Садина и насочването 
на интереса на туристите 
към капанците са ста-
нали и повод за разра-
ботването на проект за 
създаването в селото на 
капански архитектурно-
етнографски комплекс.

От заместник-кмета на 
община Попово Влади-
мир Иванов разбрахме, 
че проектът е съвместен 
между общините Попово, 
Опака и Лозница в рам-
ките на програмата ФАР. 
Очаква се по него да 
се произнесат и специа-
листите от ЕС. Ако бъде 
одобрен, инвестиция от 
100 хил. евро ще бъде 
предоставена на село 
Садина за създаването на 
капански архитектурно-
етнографски комплекс. В 
него се предвижда да има 
и база с около 20 легла, 
открита сцена за пред-
ставяне на капански оби-
чаи и фолклор, както и 
действаща етнографска 
експозиция. Ако бъде 
одобрен, проектът ще 
бъде реализиран до краят 
на следващата година.


