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МЯСТО ЗА 
ВАШАТА РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ

В РПУ–ПОПОВО

ВИСОКА 
РАЗКРИ-
ВАЕМОСТ 
НА ПРЕ-
СТЪПЛЕ-
НИЯТА

Христо Манев

разследва Районно поли-
цейско управление–По-
пово. В дните между 21 
и 24 октомври в земли-
щето на с.Гагово, в мест-
ността Блатото, неизвес-
тен извършител е убил 
благороден елен, собст-
веност на ловно стопан-
ство „Черни Лом“–Попо-
во, без надлежно разре-
шение. 

МВ

БРАКОНИЕР-
СКИЯ ЛОВ 

На свое заседание мест-
ната епизоотична коми-
сия в Попово, председа-
телствана от инж.Тодор 
Ненов – заместник-кмет 
на общината, с цел пре-
дотвратяване на появата 
на птичи грип на терито-
рията на общината е ре-
шила: Ветеринарномеди-
цинската служба да орга-

низира постоянен конт-
рол върху птицевъдните 
обекти; да се приведе в из-
правност наличната дезин-
фекционна техника и да 
се осигурят необходими-
те дезинфектанти; засил-
ва се  ветеринарномеди-
цинският контрол върху 
пазара за птици, като ще 

МЕРКИ СРЕЩУ ПТИЧИЯ ГРИП
ПОПОВО

на стр. 2

Част от гостите на тържеството: Димитър Богданов – син на писателя Богдан Глогински 
(крайния вляво), проф. Димитър Костадинов (до него) и бивши читалищни активисти. 

ПРАЗНИК В ГЛОГИНКА

на стр. 3

Мехтибат МУСТАФОВ

За големия бюджетен дефицит, 
който наследи днешният кмет на 
община Опака, е писано неведнъж. 
От встъпването си в длъжност 
той прави всичко възможно за не-
говото намаляване. От размера на 
задълженията за местни дейности 
най-голям е делът на разходите за 
обект „Подмяна на улично освет-
ление в община Опака“ – 203 307 
лева, в което се включва лизингово 

ОПАКА

МИНИСТЪР АНАНИЕВ 
ЩЕ ПОДПОМОГНЕ 

БЮДЖЕТА 

Кирил Ананиев

МИНИСТЪР АСЕН ГАГАУЗОВ В ПОПОВО

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА 
ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ?

Участниците в срещата (отляво надясно: д-р Людмил Веселинов, министър Гагаузов, инж. 
Н.Николов и инж. М.Марчев) на място обсъдиха въпроса за бъдещето на околовръстния път

Маруся МИЛУШЕВА 

По настояване на кме-
та на общината д-р Весе-
линов миналата седмица 
в Попово беше министъ-
рът на регионалното раз-
витие и благоустройст-
вото Асен Гагаузов. Рано 
сутринта в петък той ви-
дя на място докъде е стиг-
нала работата по изграж-
дането на околовръстния 
път в югозападната част 
на града. Инж. Николов – 

на стр. 3
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 
28 октомври 
до 3 ноември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

28 октомври
Мари Сагева – 
общински съветник в 
Попово

2 ноември
Мехмед Мехмедов – 
общински съветник в 
Опака

Росица Радева – 
общински съветник в 
Попово

се провеждат и периодич-
ни клинични прегледи и 
сондажни изследвания на 
домашни и диви птици.

Съвместно с представи-
телите на Националното 

МЕРКИ СРЕЩУ ПТИЧИЯ ГРИП

Маруся МИЛУШЕВА

Във вълнуващо съби-
тие за цялото село се пре-
върна честването на 100-
годишнината на читали-
ще „Светлина“ в с. Гло-
гинка, състояло се в 
слънчевия есенен ден 22 
октомври. Срещнаха се 
близки хора, които съд-
бата е пръснала по всички 
краища на страната, дой-
доха гости от Общината, 
кметове на съседни се-
ла. Проф. д-р Димитър 
Костадинов, доц.Пламен 
Петров, ст.н.с. д-р Янко 
Иванов, художникът 
Илия Стойков бяха сред 
най-тачените участници 
в срещата. 

 На две ентусиазирани и 
упорити жени глогинчани 
дължат този хубав праз-
ник – г-жа Гинка Димова, 
дългогодишен директор 
на училище „Св.св. Кирил 
и Методий“ в Попово, и 
председателката на чита-
лището Шукрие Мехме-
дова. Те сториха и невъз-
можното, за да възродят 
спомените, съберат всич-
ки факти и възкресят 100-
годишната читалищна ис-
тория, да вдъхнат нов жи-
вот на занемарената чи-
талищна сграда. 

Тържеството започна с 
откриването на паметна 
плоча на родната къща 
на писателя Богдан Гло-
гински. Това стана в при-

ПРАЗНИК В ГЛОГИНКА
съствието на неговите син 
и дъщеря, пристигнали от 
столицата специално за 
случая. Не бяха забравени 
и загиналите синове на 
Глогинка, воювали под 
българските бойни знаме-
на. Пред паметните пло-
чи с имената им бяха под-
несени венци и цветя. 

Всички, които помнят 
и оценяват какво е би-
ло читалището за поко-
ления глогинчани, с въл-
нение изслушаха емоцио-
налното слово на г-жа Ди-
мова за стогодишния път 
на това културно средище. 
На дългогодишни и заслу-

жили читалищни деятели 
кметът Веждет Алиев 
връчи грамоти. 

От името на Община–
Попово заместник-кме-
тът Владимир Иванов 
поднесе поздравителен 
адрес и подарък. Съю-
зът на народните чита-
лища също поздрави чи-
талището юбиляр, то по-
лучи и специална грамо-
та от Министерството на 
културата.

В празничния концерт 
взеха участие самодейни 
състави от с. Глогинка, 
от с.Априлово и Дома на 
културата, Попово. 

от стр. 1

Светослава РУСЕВА

Със заповед на кмета на общината д-р Красимир 
Мирев е спряно действието на пазара за живи птици, 
обособил се на площадката на ул. „Велико Търново“ 
(бившият битак). 

Това е във връзка с предотвратяване появата на забо-
ляването „грип по птиците“ и поради това, че не отго-
варя на критериите на пазар за живи животни (да има 
изградена ограда, дезинфекционна площадка, клетки, 
канализация, стая за ветеринарните лекари и т.н.). 

Според специалистите проблемът с разпространя-
ването на птичия грип е много сериозен и не бива да 
бъде подценяван. 

ТЪРГОВИЩЕ
ЗАБРАНЕН Е ПТИЧИЯТ ПАЗАР

МАЛКИ ОБЯВИ
• КУПУВАМ селска къща  в Поповска община. 

Плащане веднага. За справка: 082 235 063, вечер; 088 
9 840 373. 4-8

• ПРОДАВАМ двуетажна къща в центъра на По-
пово с допълнителни жилищни постройки, масивен 
гараж и мазе. Тел. 089 9 816 508. 4-5

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

• ПРОДАВАМ магаре, каруца и амуниции. Тел. 
9380 208 (с.Дриново). 3-5

ПРОДАВАМ фризер мерка „Gorenje“ в гаранция, 
неупотребяван. Тел. 27312, GSM 089 7 742 300. 1-5

От началото на годината 
до 25 октомври общо за 
РДВР–Търговище са ре-
гистрирани 1832 крими-
нални престъпления, от 
които 630 в РПУ–Попово. 
От тях 192 престъпления 
са с известен извършител 
и 438 – с неизвестен извър-
шител (за същия период 
на 2004 г. престъпленията 
са били малко повече – 
645). Данните сочат, че 
е налице устойчивост на 
извършените престъпле-
ния. За споменатия пе-
риод полицейските слу-
жители са работили об-
що с 412 извършители на 
престъпления, от които 
28 рецидивисти (през м.г. 
тези числа са съответно 
434 и 36). Престъпления-
та, извършени от непъл-
нолетни лица през девет-
месечието, са 53, толкова 
са били те и през 2004 г.

123 от криминалните 
престъпления са извърше-
ни в нетрезво състояние 
(през м.г. – 131). Регистри-
рани са 7 палежа (м.г. – 
9), тежките телесни по-
вреди са 4 (м.г. –3), грабе-
жите – 7 (м.г. – 8), джеб-
чийските кражби – 16. На-
маление бележат кражби-
те на кооперативна собст-
веност. Почти постоянно 
ниво поддържат домовите 
кражби – 107 през настоя-
щата година срещу 98 
през 2004 г. Рязко са нама-
лели кражбите на части 
от моторни превозни сред-
ства – 22 за деветмесе-
чието на 2005 г. спрямо 
37 през миналата година.

Впечатляващо е равни-
щето на разкриваемост 
на престъпленията в попо-
вското районно полицей-
ско управление – 87,63%, 
което е значително над 
средното за страната. Раз-
криваемостта на извър-
шените престъпления об-
що за РДВР–Търговище е 
78,66%, което също е доб-

ВИСОКА РАЗКРИВАЕМОСТ 
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

ро постижение.
От 1 септември до 25 ок-

томври са регистрирани 
493 административни на-
рушения. По Закона за 
българските документи за 
самоличност нарушения-
та за отчетния период са 
126. Регистрирани са 30 на-
рушения на Наредба № 1. 

За деветмесечието са ре-
гистрирани 1304 наруше-
ния на Закона за движе-
ние по пътищата. За 156 
от тях са издадени актове, 
а глобите с фиш са 164. 
Нарушенията за превише-
на скорост са 343 (за съ-
щия период на предходна-
та година – 160). 21 вода-
чи на МПС са санкциони-
рани като неправоспособ-
ни. Бързите полицейски 
производства за водачи, 
управлявали МПС след 
употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта 
над 1,2 промила, са 9.

През отчетния период 
на територията на регио-
на, обслужван от РПУ–
Попово, са станали общо 
12 тежки пътнотранспорт-
ни произшествия. От тях 
4 са завършили със смърт-
ни случаи. Пътнотран-
спортните произшествия 
с ранени и материални 
щети са общо 140.

Много добри са пости-
женията на полицейското 
управление в дознател-
ската дейност. За празни-
ка на МВР – 5 юли, лич-
но Министърът на вът-
решното министерство 
награди дознателя от по-
повското РПУ лейтенант 
Христо Неделчев за по-
казани много добри резул-

тати. През миналия месец 
директорът на „Нацио-
нална полиция“ награди 
шестима служители на 
управлението за разкрива-
не и документиране пре-
стъпна дейност на група, 
специализирана в краж-
би на гориво-смазочни 
материали. 

От шест месеца е въве-
дено постоянно нощно 
дежурство на патрулни 
автомобили по селата. 
Стремежът ни е в малкит-
е селища да бъдат назна-
чени младши инспектори, 
които са местни хора и 
постоянно живеят там. 
Целта е полицейските слу-
жители да са максимално 
близо до населението.

Отпреди три месеца в 
града започнаха да патру-
лират пеши полицейски 
двойки – дневни и нощ-
ни.

РПУ–Попово разполага 
със сравнително добра ма-
териална база. Техничес-
ките средства са достатъч-
но и на този етап отгова-
рят на нуждите на поли-
цейските служители. Има-
ме шест патрулни авто-
мобила, които се движат 
по различни графици. 

В бъдещата дейност на 
полицейските служители 
основно място ще заема 
превантивната работа. 
Ще продължим започна-
тото начинание – работа 
и контакти с подраства-
щите в училищата, запо-
знаване на децата със спе-
цификата на полицейска-
та професия, контрол на 
семейната среда и други. 

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

Момент от откриването на паметната плоча

През последните години видимо се подобри дейността на полицейските 
органи в Попово. Същото се отнася и за селата на територията на об-
служвания от РПУ–Попово район (общините Попово и Опака).

На 25 октомври началникът на полицейското управление в града ка-
питан Христо Манев информира представители на местните медии 
за работата на полицейските служители през изминалия деветмесечен 
период на настоящата година. Подобни отчети сме публикували невед-
нъж на страниците на местния вестник, но за първи път сега това ста-
ва по инициатива на полицейския началник. Ето какво сподели той за 
читателите на вестника. 

е на пазара вече единаде-
сета година. Основана 
е в Шумен от Валентин 
Върбанов. Днес фирмата 
се развива в пет насоки: 
„Телепол инженеринг“, 
която се занимава с инста-
лиране на видеокамери 
и технически средства; 
„Телепол секюрити“ – за 
охрана на натовски ба-
зи по техни стандарти, 
„Телепол нет“ – за про-
изводство на софтуерен 
продукт, „Телепол авто“ 
и „Телепол сот“. Фирмата 
вече работи в градовете 
Шумен, Стара Загора, 
Габрово, Димитровград, 
Чирпан, Нови пазар и 
Харманли. 

В Попово има свое 
представителство от ав-
густ миналата година. За 
неин представител е на-
значен Пламен Павлов. 
Днес той не без гордост 

казва, че фирмата вече 
има сто обекта на СОТ на 
територията на община-
та, обекти има и в села-
та Кардам, Медовина и 
други. Това не е малко за 
район, където „Телепол“ 
тепърва гради популяр-
ност. За времето, откакто 
фирмата е тук, нейните 
служители не са допусна-
ли нито един от охранява-
ните от нея обекти да 
бъде ограбен. Васил Йов-

ФИРМА „ТЕЛЕПОЛ“ 

Васил Йовчев, един от служителите на фирмата, – в 
готовност да тръгне при първия подаден сигнал 
за нарушение в обект, охраняван от „Телепол“.

управление на горите и 
Националното сдружение 
на ловците и риболовците 
е организирано наблюде-
ние върху прелета на ди-
ви мигриращи птици.

ПОПОВО

чев, един от охранители-
те, работещи в нея, който 
се включи в разговора ни, 
разказа и за предотвра-
тения опит за въоръжен 
грабеж на денонощен ма-
газин в Попово. Така с 
дела, вече година, фирма 
„Телепол“ пише своята 
история.

В петък тържествено 
ще бъде открит новият º 
офис в Попово на ул.„Лю-
бен Каравелов“ №4. 



3брой 33 • 31 октомври 2005 година • СЕДМИЦА •

разплащане към фирмата 
изпълнител в размер на 
114 080 лв., 89 227 лв. по-
гасителни лихви и заем 
към ЦКБ АД за обекта. 

Ако изпълнението на 
този обекта беше извър-
шено целесъобразно от 
бившата общинска упра-
ва, чрез банков кредит и 
договор за лизингово раз-
плащане, а не с използва-

МИНИСТЪР АНАНИЕВ ЩЕ 
ПОДПОМОГНЕ БЮДЖЕТА 

от стр. 1

директорът на дирекция 
„ТСУ“, го запозна с исто-
рията на обекта, започнат 
през 80-те години на ми-
налия век и „замразен“ 
впоследствие.

 С промяната на трасето 
на жп линията София–
Варна един от кварталите 
на Попово–Сеячи, оста-
на без директна връзка 
с града. Затова започна 
строителството на около-
връстен път с надлез над 
жп линията. Две трети 
от трасето беше изпъл-
нено, доставиха се и кон-
струкциите за надлезно-
то съоръжение и дотук 
нещата спряха. Дори зе-
мята, върху която ще е 
останалата част от пъ-
тя, беше върната при зе-
меразделянето и сега 
трябва да се започнат но-
ви процедури по отчуж-
даването º и да се изготви 
нов, актуализиран проект. 
А междувременно тежко-
товарните моторни пре-
возни средства се дви-
жат през самия град и 
Попово е единствен в то-
ва отношение в Североиз-
точна България, през кой-
то преминават тирове. 

Директорът на дирек-
ция „Областно пътно уп-
равление“–Търговище 
инж. Марчо Марчев до-
пълни информацията. 
След една година ходене 
по мъките най-после е 
на дневен ред агенция 
„Пътища“ да сключи до-
говор с проектант за ак-
туализация на стария 
проект за този обект. Още 
година според него ще е 
необходима за приключ-
ване на всички процеду-
ри и започване на строи-
телството. Нужните сред-
ства са около 6 милиона 
лева, като по-голямата 
част от тях ще са за из-
граждането на надлеза.

Още две неща според 
инж. Марчев са важни да 
се свършат в Поповска 
община, за да бъде нацио-
налната пътна мрежа в 
прилично състояние. Пър-

вото е връзката на главния 
път с пътя за Разград, кое-
то касае една отсечка от 
17 км. За завършването º 
са необходими още около 
3,5 мил. лева. И другото – 
третокласната пътна мре-
жа, която в община По-
пово е в много лошо съ-
стояние. Там около 5 ми-
лиона ще са достатъчни, 
за да се оправят проблем-
ните участъци. 

Какво отговори минис-
тър Гагаузов? Той ще ни 
съдейства във всяко от-
ношение, но средствата 
през тази и следващата 
година са ограничени. 
По-сложен е въпросът с 
финансирането на ново-
то строителство, но това, 
което е започнато, той 
смята, че трябва да се за-
върши в близките годи-
ни. Министърът е поел 
ангажимента още през 
2006-а да се завърши пъ-
тят към Разград. Да се 
надяваме, каза той, че 
2006 г. ще е последната с 
по-малко средства. След 
2007-а, ако ни приемат 
в Европейския съюз, ще 
има много повече пари за 
рехабилитация на пътната 
мрежа, нови пътища и 
пътни съоръжения. Ми-
нистърът поиска още 
през тази седмица да му 
се предоставят писмено 
исканията за общината 
по приоритети до края 
на годината, въпреки че 
финансовите възможнос-
ти на министерството за 
2005 г. са почти изчерпа-
ни, както и списък на 
обектите, които трябва да 
се завършат или изградят 
през близките години. 

На въпроса на инж. Ни-
колов за кадастъра ми-
нистър Гагаузов отгово-
ри, че има надежда да 
се намерят средства за 
изготвянето му, но няма 
яснота кога точно ще 
стане това. Той също ще 
действа това да стане 
колкото е възможно по-
скоро. Кадастралният 
план на Попово е повече 
от допотопен и това пре-

чи изключително много 
при всяко ново строител-
ство, при ремонти, при 
обслужване на населе-
нието. Така е и в цялата 
страна почти без изклю-
чение.

Четвъртокласната път-
на мрежа е другият бо-
лен проблем на Попов-
ска община. Част от пъти-
щата са в такова състоя-
ние, че не е ясно как об-
щественият транспорт 
все още обслужва населе-
нието и всеки ден се пре-
возват учениците. За съжа-
ление исканията са едно, 
а това, което министърът 
на финансите ще одобри 
като пари, за тези пъти-
ща – съвсем друго, отгово-
ри г-н Гагаузов. Все пак 
няма да се оставят сели-
щата в изолация, ще се 
кърпят пътища, други ще 
се изграждат наново, но 
до всички населени мес-
та в страната ще има дос-
тъп.

Усвояват ли се европей-
ските пари или е вярно 
твърдението, че липсват 
добри проекти и не мо-
жем да се възползваме 
от възможностите, които 
Европа ни дава? Усвоя-
ването на европейските 
фондове ще стане, след 
като ни приемат в ЕС, 
каза министърът. Сега 
има средства по различни 
програми, които са по 
предварително сключени 
договори с Европейската 
комисия. В по-голямата 
си част това са средства за 
малки по мащаб обекти по 
програма ФАР и няколко 
по-големи по програма 
ИСПА. Работата по тези 
програми е един вид „ре-
петиция“ за общините 
и другите организации, 
подготовка да се научат 
да пишат проекти. Па-
рите по тези програми се 
усвояват успешно. Но го-
лемите фондове, на кои-
то много разчитаме, ще 
тръгнат след 2007 г., ко-
гато се надяваме да ста-
нем пълноправен член на 
Съюза.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА 

ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ?
от стр. 1
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ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА

не на средства от пред-
присъединителни фондо-
ве, нямаше оскъдният 
бюджет на община Опака 
да бъде ощетен. 

Днес Общината изпит-
ва силно затруднение 
при погасяване на банко-
вите кредити, за което 
Лютфи Реянов и директо-
рът на дирекция „Финан-
си“ Галя Кулева се срещ-
наха със заместник фи-

нансовия министър Ки-
рил Ананиев, търсейки 
подпомагане при изпла-
щането на задължението 
за този обект.

Министър Ананиев е 
поел ангажимент за от-
пускане на безвъзмездна 
финансова помощ на 
стойност 160 000 лева от 
оставащата непогасена 
част от задълженията за 
обекта. 

МОЛБИ ЗА ЕВТИН ТОК – 
ОТ 1 НОЕМВРИ

От 1 ноември социалните служби 
приемат молби за помощи за електро-
енергия. Кандидатите трябва да попъл-
нят декларации за дохода си през пред-
ходния месец.

Държавата ще покрива разходите 
на бедните за отопление на една сред-
но голяма стая в продължение на пет 
месеца – до края на март 2006 г. Разме-
рът на помощта за ток вече е опреде-
лена – тя ще е 60,45 лева месечно (през 
миналия зимен сезон – 58,45 лв.).

Финансовата помощ за отопление на 
газ ще покрива левовата равностойност 
на 50 куб. м.

ДОГОВАРЯМЕ 
УСЛОВИЯ С ЕНЕРГОТО
Всеки клиент на „Електроразпреде-

ление“ има право в срок до 15 ноември 
да поиска нови условия по доставки-
те на ток. Това договаряне стана въз-
можно, след като на 15 октомври в ця-
лата страна влязоха в сила нови „Об-
щи условия на договорите за продажба 
на електрическа енергия“. Една от про-
мените е, че при повреда на електро-
мера токът ще се доплаща за шест 
месеца назад, а не за една година.

Енергото не е длъжно да приеме 
специалните условия, които отделният 
потребител може да поиска. 

НОВА СОЦИАЛНА ПРИДОБИВКА 
В ДЕТСКА ГРАДИНА

Възпитаниците на детското заведение поздравиха гостите и 
своите учители.

По повод Деня на народните будители 
поздравявам всички просветни и културни 
дейци от община Опака, които преодоляха 
конфронтацията от миналото и с усърдие 

изпълняват високоблагородната си дейност.
 Днес по-добре от всякога, от дистанцията на 

изминалите векове и изправени пред нови 
национални изпитания, разбираме пророческите 

думи на Васил Друмев: „Един народ, който има 
съзнание, култура, писменост, наука, непременно 

ще има светла и трайна бъднина!“
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Лютфи Реянов, кмет на община Опака

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 09-406/24,10.2005 г. 
Община Опака, област Търговище

ОБЯВЯВА
Процедура за продажба право на участие в 

обект на незавършено строителство почивна стан-
ция „АТИЯ“ в местност Отманлии, в землището на 
Бургас, чрез публичен търг с явно наддаване на 
09.11.2005 г. от 10 часа в сградата на Община–Опака, 
стая № 7. Първоначална тръжна цена – 68 320 лв. и 
стъпка за наддаване – 6832 лв. Депозит за право на 
участие – 6832 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 08.11.2005 г. Тръжната документация, 
с цена 100 лв., се закупува от касиера на Община–
Опака в срок до 17 часа на 08.11.2005 г.

Допълнителна информация: 
зам.-кмет на община Опака – тел.089 9 918 001 

и секретар на община Опака – 089 9 918 011.

Кмет на община Опака

К. СВЕТОСЛАВОВ

Колективът на III ЦДГ 
„Лястовичка“ в Попово 
получи нова социална 
придобивка – стая за по-
чивка. Тя е обзаведена  и 
подготвена за ползване 
изцяло със собствени си-
ли и средства.

По повод официалното 
º откриване на 20 октом-
ври в детското заведение 
се състоя скромно тър-
жество в присъствието на 
Даринка Парашкевова – 
директор на дирекция 
„Хуманитарни дейнос-
ти“, колеги от града, гос-
ти.  В словото си дирек-
торката на III детска гра-
дина Марина Стоянова 
проследи накратко 38-
годишната история на 
детското заведение и бла-
годари на учителския 
колектив за полаганите 
всекидневно усилия, под-
чинени на една-единст-
вена цел – създаване на 
добри условия за обуче-
ние и възпитание на най-
малките граждани на По-
пово. „Децата, завърши-
ли подготвителните гру-
пи на нашата ЦДГ – под-
черта тя, – са желани и со-
чени за пример във всеки 
клас на началния курс в 
основните училища в По-
пово. Те са с много добра 
подготовка за училище и 
култура на поведение“.

Изнесената музикална 
програма от възпитаници 
на детското заведение 
бе техният поздрав към 
учителките и присъства-
щите гости. Малките па-
лавници с удоволствие и 
настроение пяха, рецити-
раха вълнуващи стихчета, 
играха оригинални танци 
и изпълниха съвременна 
хумористична драматиза-
ция на българска народна 
приказка. Всичко това бе 
поднесено искрено, по дет-
ски и съвсем заслужено 
малките „артисти“ бяха 
сърдечно аплодирани от 
присъстващите.

Г-жа Парашкевова пре-
ряза лентата на стаята 
за почивка, обяви новата 
социална придобивка за 
открита и пожела бъдещи 
професионални успехи 
на  колектива на детското 
заведение.
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В началото на ХХ век в село Дри-
ново учителства Александър Сте-

фанов. Авторитетна и дейна личност, 
той раздвижва живота в селото. Довър-
шена и обзаведена е нова сграда на учи-
лището. През 1905 г. е поставено на-
чалото на местното читалище. В пър-
вия управителен съвет влизат Алек-
сандър Стефанов – председател, и чле-
нове: Михаил Томов, Пейчо Тодоров Са-
вов, Иван Георгиев Цветков, Димо Пей-
чев и Сава Стефанов. Дават му името 
„Развитие“, сигурно за да подчертаят, 
че читалището е мястото, където ще се 
развива и издига културата, съзнанието 
и душевността на местните хора. 

Сред първите си действия учредите-
лите се погрижили да съберат книги за 
библиотека, организирали курсове за 
ограмотяване и разширяване знанията 
по земеделие, аритметика, геометрия и 
български език. 

Възходящата линия на читалищното 
дело в селото е прекъсната от започна-
лите войни и мобилизирането на учи-
теля Александър Стефанов.

През 20-те години са подготвени и 
показани първите театрални представ-
ления. Обикновено през ваканциите, 
защото в тях се включват и ученици от 
селото, които учат в Попово. Поради 
липса на салон и сцена отначало за 
представленията се приспособява ко-
ридорът на началното училище. По-
стоянен реквизит била голямата завеса 
на Тодора Колчева, сабята на Страти 
Станоев, ориенталските дрехи на Наим 
ходжа, потурите на Пенчо Начев, а в 
някои случаи и одеждите на поп Георги. 
В репертоара са пиеси на Рачо Стоянов, 
Стефан Л.Костов, Петко Славейков, Ки-
рил Пенков и други, обикновено твор-
би със социално звучене или на актуал-
ната тогава въздържателна и противо-
военна тема. През този период читали-
щето е оземлено с обработваема земя, 
която се дава под наем и се осигуряват 
минимални средства за издръжката му.

През 1931 г. архитект Иван Манев 
изработва проекта на комбинирана об-

100 ГОДИНИ 
ДУХОВЕН И 

КУЛТУРЕН ЖИВОТ 
В СЕЛО ДРИНОВО

По решение на Доростолския и 
Червенски епархийски съвет 

от 1884 година се открива енория с 
две села Дриново и Кардам. Вероятно 
в селото има молитвен дом, защото 
активно работи църковно настоятелство 
при храм „Свети Иван Рилски“ с 
председател кардамския енорийски 
свещеник Павел Николов. От запазени 
документи става ясно, че нова църква е 
построена през есента на 1900 година 
на площ от 119 кв.м и със стойност 
един милион лева. Светият антиминс в 
храма е осветен на 3 ноември 1902 г. от 
Доростолския и Червенски митрополит 
Василий. През същата година в 
с.Дриново е открита самостоятелна 
енория. След построяването на храма 
набързо е сковано темпло-иконостас от 
дъски, но дриновчани не се примиряват 
с този факт и през 1910 година наемат 
майстора Иван Касев от Трявна да 
резбова, боядиса и позлати хубав нов 
иконостас. През 1915 година започва 
и строителството на камбанария. По-
следователно са направени и ико-
ните на „Свети Мина“ от художника 
Тодор Зографов (1903 г.), шест икони 
за иконостаса (1913 г.), иконите „Ар-
хидякон Стефан“ и „Иисус Христос“ 
(1914 г.), икона на храмовия светец 
Свети Иван Рилски (1915 г.), която 
е поставена в издълбаното още при 
строежа специално място в предната 
външна страна на храма.

Най-дълго в храма служи Георги 
Стоичков Илиев – ръкоположен за 
с.Дриново през 1911 година. През 
1916 година е мобилизиран и преда-
ва енорията на кардамския свеще-
ник Йонко Генчев. След войната про-
дължава да обгрижва енорията със се-
далище с. Дриново до 1964 година. 
Преди него в храма служат Павли Ни-
колов, йеромонах Паисий Узов (1902–
1910) и Константин Николаев Удварев 
(1910–1913).

Управителният съвет на читалището днесМомичетата, участници в групата за автентичен фолклор

Комбинираната сграда на кметството и 
читалището

Църквата „Св.Иван Рилски“

ХРАМЪТ „СВЕТИ 
ИВАН РИЛСКИ“

ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ 
щинска и читалищна сграда. Майстор 
е Янаки Гончев. По липса на средства 
читалищният салон дълго стои само до 
основи. В края на 30-те години са от-
пуснати 100 хил. лв., които стигат за 
тухли и керемиди. Много от селяните 
дават за строежа дървен материал. Об-
щината също помага.

Дриновските строители, ръководени 
от Йордан Гюров Радков, почти без за-
плащане работят до довършване на 
строежа. Веднага след това салонът е 
оборудван със столове, сцената и гри-
мьорната – с декори. 

Завършването на строежа активизира 
читалищната дейност. В една от новите 
стаи е разположена читалищната биб-
лиотеката. Уреден е и бюфет, който се 
поддържа от Пейчо Миленов и Николай 
Христов. Той става притегателно място 
за младежите в селото. Подготвят се 
много театрални представления, правят 
се танцови вечери, уреждат се утра и 
оперетки на учениците, изнасят се ре-
ферати. Дълги години председател на 
управителния съвет е Никола Томов.

Промяната на Девети септември 
1944 г. идва с надежда и много енту-
сиазъм. Читалището става център на 
обществения живот в селото. С ново-
то време се сменя и съдържанието на 
пиесите, които се изнасят: „Цар ми-
лост“, „Вълчи времена“ , „Чернозем“ и 
други, като добри актьори се изявяват: 
Никола Томов, Йордан Савов, Дими-
тър Ангелов, Христо Димов, Тодорка 
Стоянова, Атанас Николов и др. Зачестя-
ват гостуванията на трупи от съседните 
села Благоево, Дралфа и Тръстика.

През този период добри изяви имат 
Христо Захариев – един от пионерите 
на театралното дело в селото, Йордан 
Савов, Пенчо Тасков, Златка Таскова, 
Мара Ангелова, Емилия и Спас Гюро-
ви, Кирилка Стоянова, Стоян Добрев, 
Михаил Гюров, Спас и Мария Даскало-
ви и други.

През 1946 г. Тома Григоров изгражда 
в селото художествена група, в която 
участват около 40 млади певци, тан-
цьори и свирачи. Сред тях музикантите: 
Митко Петракиев (лик-хорна), Кръстьо 
Андреев и Илия Стоянов (гъдулари); 
Пенка Стефанова (певица); Петър Хр. 

Иванчев и Бонка Димитрова (танцьори) 
и други. Освен в селото, групата се 
представя в Садина и Априлово. 

През 1951 година се създава читали-
щен хор, ръководен от Мара Ангелова – 
след нея Кирилка Стоянова. Хорът раз-
вива активна дейност, носител е на 
много награди от районни и окръжни 
състезания. В него се изявяват: Тодорка 
Григорова, Малина Димитрова, Нейка 
Димитрова, Ганка Стоянова, Ника Ива-
нова, Мария Жекова, Иванка Бояновска 
и други. 

Читалищният салон започва да се из-
ползва и за кинопрожекции, за госту-
вания на изявени български актьори и 
изпълнители. 

Полезна, продължаваща и до днес, 
се оказва дейността на дългогодишния 
председател на читалището Игнат Ан-
гелов Игнатов – днес кмет на селото. С 
неговите усилия са извършени ремон-
ти на читалищните помещения, разши-
рена е сцената и библиотеката. След ка-
то в селото заживяват преселници от 
Благоевградско, като носители на по-
различна култура от традиционната в 
Дриново, той успява да ги увлече и те 
създават в селото певчески групи, които 
с прекъсване съществуват и до днес. 

Кметството и читалището, като в 
основата стои Игнат Ангелов, орга-
низират през 1978 и 1987 големи тър-
жества в Дриново, посветени на проф. 
Марин Дринов. При второто е органи-
зирана и научна конференция с учас-
тието на именити руски учени. Гос-
туват представители на училищата, но-
сещи името на професора.

Сто години след създаването читали-
щето продължава да бъде притегателно 
място за младите хора в селото. Биб-
лиотеката му с над 6700 книги има 
62 редовни читатели, посещава се 
над 1000 пъти в годината. Групата за 
автентичен фолклор, която през по-
следните няколко години впечатлява и 
радва не само местните зрители, но и 
много други извън общината, наброява 
9 възрастни, 8 момичета и 6 момчета. 

С пълноценна история и увереност в 
бъдещето читалище „Развитие“ в село 
Дриново продължава пътя си напред във 
втория век от своето съществуване.
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Идеята за създаване 
на читалище в 

село Гагово се заражда 
в началото на ХХ век. 
Будни младежи от селото 
около учителя Стефан 
Писарев, които стават не-
гови основатели, го име-
нуват „Светлина“.

Първата му изява е през 
1905 г. с представлението 
„Многострадалната Ге-
новева“, преминало при 
голям успех. Всички роли 
в нея се изпълняват от 
мъже. За театрален салон 
служи бакалницата на Па-
найот Паскалев, която 
побира около 50 човека. 
Както и в повечето села от 
околията, първоначалния 
ентусиазъм на основате-
лите е последван от един 
отлив, който по време на 
войните води до пълното 
замиране на читалищната 
дейност чак до средата 
на 20-те години. Тогава 
ученици от Гагово в По-
повската гимназия, сред 
които Иван Писарев, Ди-
мо Великов, Веселин Пет-
ров, Иван Аржентински 
и други, възстановяват 
дейността му.

През 1928 г. читалище-
то има 37 редовни чле-
нове, които да 1943 г. на-
растват до 88. До 1943 г. 
председатели на управи-
телния съвет са Георги 
Димитров, Пенчо К.Тон-
чев, Добри Писарев и 
Георги Т.Занков. 

Сред основните форми 
на читалищна дейност 
са поддържането на биб-
лиотека и подготовката 
на театрални постановки. 
В театралния репертоар 
присъстват предимно 
български пиеси, като 
преобладават творби на 
социална, историческа и 

ЕДИН ВЕК ЧИТАЛИЩЕ 
„СВЕТЛИНА“ 

В СЕЛО ГАГОВО

нравствено-етична тема-
тика. В периода 1928–
1944 са поставени повече 
от 40 драматични произ-
ведения, след които „Хан 
Татар“, „Майстори“ и др.

Представленията пър-
воначално се изнасят в 
голямата стая на учили-
щето, после – в салона 
пред учебните стаи и на-
края – в пригодения за 
целта салон в приземие-
то. Обикновено след пред-
ставленията се органи-
зира „весела част“ с тан-
ци. Столовете се нареж-
дат до стените, младежи-
те заемали „игралната 
площадка“, а майките 
на девойките сядали да 
гледат и пазят дъщерите 
си. На някои вечеринки 
се организира допълни-
телно и литературно-му-
зикални програми. На 
тях традиционната капан-
ска култура се сблъсква с 
модни тенденции, с евро-
пейска култура – освен 
танците, се появяват но-
ви прически, облекла, об-
носки и поведение. За то-
ва големи са заслугите на 
Петър Тодоров Занков, 
който увлича младежите 
след себе си.

В навечерието на Вто-
рата световна война чи-
талището се снабдява с 
първия обществен радио-
апарат „Телефункен“. 
Монтиран в салона му, 
впоследствие в библиоте-
ката, той привлича много 
от жителите на селото. 

След обществено-
икономическите проме-
ни, започнали на 9 сеп-
тември 1944 г., читалищ-
ната дейност се засилва. 
Провеждат се утра, ве-
черинки, сформиран е 
естрадно-сатиричен съ-

став, битов хор. През 
1949 г. е инсталиран тес-
нолентов киноапарат и за-
почват прожекции на фил-
ми. Засилва се театралната 
самодейност. В нея се 
изявяват Пенчо Тасков, 
Мария Илиева, Радка 
Димова, Йонка Цанева, 
Панчо Панайотов, Дон-
ка Стефанова и др. За-
почва организирането на 
прегледи на художестве-
ната самодейност, в кои-
то освен читалищни ко-
лективи участват и колек-
тиви на ТКЗС. Малкият 
салон на читалището се 
оказва тесен, за да поби-
ра желаещите да гледат 
театралните представле-
ния и изпълненията на 
хора.

Този въпрос намира 
своето разрешение с по-
строяването и използ-

ването на новата читалищ-
на сграда. Тя е по проект 

на архитект Николай Ди-
митров Ненов, внук на 
първия председател на 
читалището. Строежът 
започва през 1958 г. и е за-
вършен през 1960 г. На но-
вата сцена са поставени 
пиесите „Боряна“, „Бло-

када“, „Щастие“, „Трево-
га“ и много други. Под 
ръководството на Йордан 
Чанков, Тенко Кунев – 
актьор, Пенчо Пеев – ак-
тьор, театралният състав 
става носител на отли-
чия от окръжни и репуб-
ликански фестивали на 
художествената самодей-
ност. В това отношение 
го следва и хоровият 

състав. Традиции, които 
са поети от учениците в 
селото. Изградени са тан-
цов и драматичен състав, 
които също се представят 
достойно на републикан-
ските фестивали на худо-
жествената самодейност. 
За кратко съществуват и 
детски струнен оркестър 
и школа по акордеон. 
Читалището подпомага 
възраждането на народ-
ните обичаи и традиции. 
Издига се и работата на 
библиотеката. От 1965 
в продължение на почти 
30 години тя се поддържа 
от Бояна Велчева. Книж-
ният фонд се увеличава 

Сградата на читалището

Управителният съвет на читалището днес

Страниците 4–5 са подготвени от Пламен Събев. Използвани са материали от 
книгите: Дончо Цанев, Тома Григоров. Село Дриново, 1987; Трифон Иванов. 
Гагово. Исторически и фотодокументален обзор, 1997; Жечка Стоянова, Галя 
Василева и Пламен Събев. Храмове и свещеници в поповска духовна околия през 
ХІХ век и първата половина на ХХ век, Попово в миналото, т.ІV, 2004.

Участници в пионерския танцов състав с ръководител Бисер Иванов

Участници в пионерския танцов състав с ръководител Бисер Иванов

над 7800 тома. Под ней-
но ръководство се про-
веждат читателски кон-
ференции, тематични ве-
чери, поетични рецитали, 
викторини, обсъждане на 
книги и други. Библио-
теката се превръща в ба-
зова към дирекция „Биб-
лиотеки“–Търговище. 

Дългогодишни предсе-
датели със заслуги за из-
дигане на читалищната 
дейност са Добри Пи-
сарев, Георги Т.Илиев, 
Кръстьо Пеев, Пенчо 
Тасков, Руси Янков, Вла-
димир Денев и др. Днес 
председател е Пенка Ве-
ликова.
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ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ ТЕНИС НА МАСА

Георги ДЕНЕВ

На 23 октомври „Черно-
ломец“–Попово гостува 
на отбора на Суворово в 
мач от Х кръг от футбол-
ното първенство на Се-
вероизточна „В“ група. 

В началните минути 
поповските футболисти 
отразиха успешно натис-
ка на домакините, но 
спортният шанс не бе на 
тяхна страна. Това, което 
не успяха да направят на-
падателите на Суворово, 
го сториха гостите. Без 
да са сериозно застраше-
ни, в 15 минута те си отбе-
лязаха автогол (Димитър 
Димитров) и сами услож-
ниха положението си.

След автогола играчите 
на „Черноломец“ тръгна-
ха на щурм за промяна 
на резултата. Настойчи-
востта им даде резултат. 
В 27-ата минута Тихомир 
Кънев направи хубав са-
мостоятелен пробив и опъ-
на мрежата зад вратаря 
на домакините – 1:1.  Де-
сетина минути след израв-

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“ ВЗЕ ТОЧКА НА ЧУЖД ТЕРЕН
нителния гол отново съ-
щият футболист „навър-
за“ бранителите на дома-
кините, остана пак очи в 
очи с вратаря, стреля от ма-
лък ъгъл, но този път по-
следният отрази удара му.

Второто полувреме за-
почна пак със силен до-
макински натиск. Суво-
ровските футболисти тър-
сеха победата, но ударите 
им към вратата на гостите 
бяха хаотични, неточни и 
не създадоха нито едно 
стопроцентово голово по-
ложение (само веднъж, в 
60 минута, Веселин Цвет-
ков, след изпълнение на 
ъглов удар, изби топката 
от голлинията). Малко 
шанс им трябваше на по-
повчани, за да си тръг-
нат с три точки от Суво-
рово. Двадесетина  ми-
нути преди края на ма-
ча Градимир Тодоров би 
силен удар в противни-
ковата врата, вратарят 
изби, притичалият Тихо-
мир Кънев  влезе с топ-
ката във вратата, но съ-
дията отмени гола. В 77 

минута Серхан Хасанов 
остана сам срещу врата-
ря, който спаси удара му. 
Пак той в 86 минута стре-
ля с глава, но топката 
срещна напречната греда. 
Мачът завърши при ре-
зултат 1:1.

Заслужава да се отбеле-
жи подобрената игра, коя-
то демонстрира „Черно-
ломец“ в последните сре-
щи. Остава да се надява-
ме, че поповските футбо-
листи ще продължат да 
се представят добре и 
до края на есенния полу-
сезон ще увеличат макси-
мално точковия си актив.

Следващата среща на 
„Черноломец“ е на 30 ок-
томври, когато ще по-

срещне на своя стадион 
представящият се много 
добре  отбор на „Черно-
морец“–Балчик.

Съставът на „Черно-
ломец“: Живко Желев – 
вратар, Веселин Цвет-
ков, Атанас Стоянов, 
Дауд Себайтинов, Дими-
тър Димитров, Никола 
Рафаилов, Свилен Колев, 
Градимир Тодоров (80 
минута – Стефан Тодо-
ров), Димитър Пемпер-
ски, Мехмед Рюстемов 
(46 минута – Серхан Ха-
санов), Тихомир Кънев.

Жълт картон – Атанас 
Стоянов, 34 минута.

Съдийска бригада от 
Разград, дежурен секре-
тар от Варна.

Димитър СТЕФАНОВ

Мъжкият отбор на „Роса 1“–Попово, който е дву-
кратен шампион на страната по тенис на маса и брон-
зов медалист от миналогодишното държавно пър-
венство, отново се включи в битките за медали.  От 
19 до 23 октомври в Русе се проведе турнир по тенис 
на маса с участието на 12 елитни отбора от страната, 
които се срещнаха в преки двубои за разпределяне 
на местата според класирането в две групи.

След много оспорвани срещи поповските тенисис-
ти записаха осем победи, загубиха три мача и заеха 
четвъртото място във временното класиране. Така те 
се наредиха в първата шестица на съставите, участ-
ващи в разпределянето на медалите от новото дър-
жавно първенство на „А“ група (мъже).

Заслужава да се отбележи, че треньорът на „Роса 1“ 
Иван Димитров представи най-младият отбор в но-
вото държавно първенство по тенис на маса в състав: 
Стефан Лъвчиев, Веселин Илиев, Димитър Димит-
ров, Росен Недялков, Цветан Димитров и Денис Би-
лял. Председател на клуба и спонсор на отбора е 
Иван Иванов.

Предстои включване в отборното първенство и на 
юношите старша възраст. Младите поповски тенисис-
ти  играят на турнир в Русе от 28 до 30 октомври.

Клуб „Роса 1“ участва в държавните първенства с 
отбори от всички възрастови групи. Според специа-
листите това е най-проспериращият клуб в страната 
ни от гледна точка на мащабите на града и условията 
за тренировки. И в същото време засега е най-до-
стойният представител на поповския спорт.

В БИТКА ЗА МЕДАЛИТЕ

Ганчо КИРИЛОВ

Състезателите от во-
лейболен клуб „Попово“ 
водят усилена подготовка 
за предстоящото първен-
ство при мъжете и юно-
шите старша възраст.

На 29 октомври, от 16 
часа, ще се играе първата 
среща между мъжкия 
отбор на ВК „Попово“ и 
състава на Добрич.

На 5 ноември, пак от 16 
часа, мъжкият отбор на 
Попово домакинства на 
представителния тим на  
Сливен. На следващия 
ден, 6 ноември, в 14 часа 
поповският състав на 
юношите старша възраст 
посреща отбора на вар-
ненския „Спартак“.

Поповските отбори 
на мъжете и юношите 
старша възраст са съ-
ставени само от местни 
състезатели. И в двата 
тима са включени по два-
ма играчи от ВК „Чер-
ноломец“–Попово. В мъж-
кия състав се дава въз-
можност и шанс за изява 
на петима състезатели от 
състава на юношите стар-
ша възраст.

Ръководството на ВК 
„Попово“ приканва лю-
бителите на волейболна-
та игра от града да посе-
щават мачовете на мест-
ните отбори и подкрепят 
състезателите, като им 
пожелава добро предста-
вяне.

Срещите се играят във 
волейболна зала „Тодор 
Янев“.

ЗАПОЧВА 
ПЪРВЕН-
СТВОТО

Всеки ловец, който от-
стреля екземпляр от за-
щитен животински вид 
(белоглав лешояд, къд-
роглав пеликан, орел, со-
кол, ястреб и др.), ще бъ-
де санкциониран с ли-
шаване от право да ло-
вува за срок от една до 
две години. Това пред-
виждат приетите на 19 
октомври т.г. в народно-
то събрание на второ че-
тене текстове от Закона 
за биологичното разно-

образие. Ако убитото жи-
вотно е от световен или 
европейски защитен вид, 
наказанието за лишаване 
от право на лов ще е до 
три години.

Глобата за нарушаване 
на изискванията за опаз-
ване на застрашените жи-
вотни или растения ще е 
от 100 до 500 лева за граж-
дани и до 10 000 лева за 
фирми. За нарушение в 
резерват санкцията ще е 
в двоен размер.

ДО ТРИ ГОДИНИ 
БЕЗ ЛОВ ЗА ОТСТРЕЛ 
НА ЗАЩИТЕН ДИВЕЧ

ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ

Западна група

„Ломци“–„Ковачевец“ 3:3
„Опака“–„Люблен“ 9:2
„Голямо Градище“–„Крепча“ 1:4
Класирането се оглавява от отбора на Крепча с 

12 точки, следван от Ковачевец – 10 т., Опака – 9 т., 
Ломци – 7 т., Голямо Градище – 6 т. и Люблен – 0 т.

В приетия наскоро в 
парламента Закон за ве-
теринарномедицинската 
дейност е записано, че 
гражданин, който разхож-
да куче без каишка, а за 
агресивните породи – и 
без намордник, ще пла-
ти 100 лева глоба. Соб-
ствениците, които не по-
чистват мръсотията, оста-
вена след облекчаване на 
кучетата им по улици, 
алеи и градинки, ще бъ-
дат санкционирани с 50 
лева. 100 лева ще плати 
онзи, който разхожда до-
машния си любимец по 
детски площадки и на 

места, обозначени като 
зона, забранена за кучета. 
Стопанинът на домаш-
но куче, пропуснал да го 
ваксинира със задължи-
телните внаксинации, ще 
бъде глобен 20 лева, а ако 
животното е на фирма, 
санкцията е 40 лева.

От 10 000 до 20 000 лева 
глоба ще бъде налагана 
на едноличен търговец 
или фирма, които не из-
пълняват предписаните 
мерки за профилактика, 
ограничаване и ликвиди-
ране на заразна болест по 
животните и с това пре-
дизвикват загуби или за-

страшават здравето на 
хората. При повторно 
нарушение глобата е до 
40 000 лв. Но за физи-
чески лица санкцията за 
същото нарушение е зна-
чително по-малка – от 50 
до 200 лева.

За организирани бое-
ве между животни на-
казанието е от 500 до 
1000 лева, а при повторно 
нарушение ще се плаща от 
1000 до 2000 лв. Законът 
предвижда конфискация 
на „състезателите“, които 
се изпращат в приюти за 
животни.

100 ЛЕВА ГЛОБА 
ЗА КУЧЕ БЕЗ КАИШКА

Кирил ЖЕЧЕВ  

Поповското Сдружение 
на ловците и риболовци-
те съвместно с  Държав-
но дивечовъдно стопан-
ство „Черни Лом“ охра-
нява дивеча на терито-
рия от 1 030 000 декара. 
Тя включва общините 
Попово, Опака и част от 
Търговищка община – 
землищата на селата 
Дралфа, Росина, Кош-
ничари, Голямо Ново, 
Кръшно, Маково и Ми-
ладиновци. На тази тери-
тория има общо 41 лов-
но-рибарски дружинки. 
Охраната на дивеча и 
рибата се осъществява 
непрекъснато, по всяко 
време на денонощието. 
През настоящата година 
досега груби бракониер-
ски нарушения не са ре-
гистрирани.

– Получавали сме сиг-
нали за нощни набези 

„СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ“–ПОПОВО

ОПАЗВАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДИВЕЧА – 
ОСНОВНА ЗАДАЧА

на бракониери – казва ръ-
ководителят по лова към 
сдружението г-н Юри Ни-
колов. – Но истина е, че 
бракониерите са добре 
организирани и екипира-
ни, притежават мощни ав-
томобили и засега няма 
заловен нарушител.

Освен охранителните 
функции, които изпълня-
ва, Сдружението на лов-
ците и риболовците се 
занимава и с отглеждане 
и разселване на пернат 
дивеч. Само през настоя-
щата година са отгледа-
ни и разселени на тери-
торията на различни лов-
ни дружинки в района 
4000 фазана, 400 патици 
и 300 яребици.

Заслужава да се отбеле-
жи, че в региона има до-
статъчни количества ди-
веч. През тази година, по 

линия на ловния туризъм, 
тук са гостували ловци 
от Западна Европа (Гер-
мания и Люксембург), 
които са отстреляли три 
трофейни благородни еле-
на. Единият от трофеи-
те, най-добрият на тери-
торията на сдружението, 
тежи 11,750 кг. Може да 
се каже, че в последните 
години нашият район е 
един от малкото останали 
в страната, където все 
още се ловува успешно 
на този вид дивеч.

Сдружението разполага 
с добре обзаведен спорт-
но-стрелкови комплекс 
в поповския квартал Сея-
чи. В него могат да се 
провеждат състезания по 
стрелба по силует на бя-
гащ заек и фазан, както и 

стрелба по панички в дис-
циплината скийт. През 
миналата година бяха 
купени и монтирани две 
нови машини за скийт. 
Всяка седмица в дните 
сряда и петък стрелби-
щето е на разположение 
на ловците, които могат 
да се упражняват в стрел-
ба (срещу заплащане) по 
различни дисциплини. 
През тази година в ком-
плекса беше проведено 
състезание по ловна 
стрелба с участието на от-
бори от ловните дружи-
ни в региона. То бе спе-
челено от отбора но ЛРД–
с. Водица.

На 1 октомври бе открит 
тазгодишният ловен се-
зон на дива свиня. Вече 
са проведени няколко 

ловни излета, на които 
са отстреляни над 50 пра-
сета. На откриването на 
„свинския“ лов най-доб-
ра слука са имали лов-
ците от дружинката в с. 
Медовина, гръмнали три 
диви прасета.

Във връзка с опасността 
от проникване на птичия 
грип и в нашата стра-
на министърът на земе-
делието и горите Ни-
хат Кабил е издал две за-
поведи. С първата от тях 
се прекратява ловът на 
всички видове пернат и 
водоплаващ дивеч с из-
ключение на местния – 
фазани и яребици. Втора-
та възлага на ловците и 
риболовците: „Да орга-
низират усилено претър-
сване за откриване на тру-
пове на прелетни диви и 
водоплаващи птици.“
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.30

НЕДЕЛНА КИНОВЕЧЕР:
„КОНТРОЛНА КУЛА“
(САЩ, 1999)

Нова ТВ 20.00
„МЕЖДУЗВЕЗДНИ 
ВОЙНИ: епизод 
VI – завръщането 
на джедаите“

Би Ти Ви 23.00

„ИСТОРИЯТА 
НА МАРКИЗ 
ДЬО САД“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

14.10 Непозната земя
14.40 „Мъмфорд“ 
 (САЩ, 1999)
16.30 Прочути двойки и 
 дуети: „Уилям Уайлър 
 и Бет Дейвис“
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Частични местни 
 избори 2005
18.00 По света и у нас
18.30 Документален филм: 
 „Кой уби Иван 
 Грозни?“
19.30  „Абсолютна власт“
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Контролна кула“
  (САЩ, 1999)
22.45 Елит
23.15 По света и у нас
23.25 „Танцът на кинжала“
 (САЩ, 2001)
   1.00 „Абсолютна власт“ (п)
   1.30 Видеоклипове
   2.00 Непозната земя (п)
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 28 октомври

  6.00 „Тутенщайн“
  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 Десетте най
20.30 Всички обичат Реймънд
21.00 Аламинут
21.30 Смях в залата
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)
  5.30 „Звездни рейнджъри“

СЪБОТА, 29 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 bTV новините
12.30 Бригада „Наш дом“ 
13.00 „Легендата за Слийпи 
 Холоу“ (САЩ)
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 bTV новините
17.15 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Треска за злато 
18.45 Изборно студио
19.30 bTV новините 
20.00 Изборно студио
22.00 bTV новините 
22.30 Изборно студио
23.00 „Историята на 
 Маркиз дьо Сад“
  1.00 Бързи пари
  2.00 „Легенда за Слийпи 
 Холоу“ (САЩ)
  3.30 БГ ТОП 100
  4.30 Луд съм по теб
  5.30 Глобусът
  6.00 Бригада „Наш дом“
  6.30 Детски сериали
 
НЕДЕЛЯ, 30 октомври

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 „Бон-бон“
  9.00 bTV новините
  9.10 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 bTV новините
12.30 Другата България 
13.00 „Отново на 17“

  7.30 Анимация
  7.55 Здраве
  8.15 Дисни!
  9.00 Ала-бала
  9.30 „Тайните на океана“ 
10.00 По света и у нас
12.30 Откриване на ХХХ
 международен 
 телевизионен фести-
 вал „Златната ракла“
13.20 От дума на дума
13.50 Минута е много
14.40 Документален филм: 
 „Джаз плюс 2005“
15.30 Атлас: Кохом 
 (Гватемала)
16.00 По света и у нас
16.15 Суматоха
16.45 „Прочути двойки и 
 дуети: Гари Купър и 
 Патриша Нийл“
17.10 Като лъвовете
18.00 По света и у нас
18.30 Частични местни 
 избори-2005
20.00 По света и у нас
20.30 Частични местни 
 избори-2005
22.30 „Добри момичета, 
 недейте“
 (САЩ, 1998)
   0.10 Нощни птици
   1.10 Трето полувреме
   1.15 Джазалея
   2.40 Документална 
 поредица (п)
   3.05 На фокус (п)
   3.35 Видеоклипове
   4.00 СМЯНА НА 
 ЛЯТНОТО  СЪС 
 ЗИМНОТО ЧАСОВО 
 ВРЕМЕ
  4.00 Документален филм (п)
  4.35 Суматоха (п)
  5.05 Игрален филм (п) 
  6.35 Здраве (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 30 октомври

   7.00 Телепазарен   
 прозорец
   7.15 Анимация
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 „За животните – 
 с любов“
   9.30 Документален филм
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Умно село:  „Пътят 
 на виното (Досьо Досев)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

  8.00 „Шерлок Холмс през 
 XXII век“
  8.30 Животните 
 представят
  9.00 За кмет – 
 изборно студио
11.00 „Кръгът на Доусън“
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
18.00 Стани богат
18.55 За кмет – 
 изборно студио
22.00 Биг брадър 2
23.00 Лъки 6
23.05 Горещо
   1.15 Никита (п)
   2.15 „Шафери“
   3.45 „Иди и виж“
   3.00 Календар
   4.15 Музика
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 30 октомври

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 „Ягодов сладкиш“
   9.00 „Сейлър Муун“
   9.30 „Уинкс“
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „По носа“, комедия
14.00 Gillette супер спорт
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.00 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Междузвездни 
 войни: Епизод VI – 
 завръщането на 
 джедаите“
22.30 Биг брадър 2
23.00 „Без изход“, трилър
  1.00 Календар
  1.15 Лъки 6
  1.20 „ФБР инструктор“ 
  2.20 Концерт: 
 Аржентинско танго
  3.00 Календар
  3.30 Спортен свят (п)
  6.00 „Мъжкари“ (п)

На 19 октомври в 
РПУ–Омуртаг, след про-
ведените оперативно-
издирвателни мероприя-
тия, са разкрити извър-
шителите на домовата 
кражба на вещи на стой-
ност около 250 лв. (сате-
литен тунер, конвертор, 
кафе-машина), извърше-
на за времето от 14 до 
17 октомври от частен 
дом в града. В жилището 
е проникнато чрез счуп-
ване на стъкло. Това са 
две малолетни 11-годиш-
ни момчета от Омуртаг.

•••
На 20 октомври в с. 

Кралево, община Търго-
вище, в дома си жителка 
на селото е установила 
смъртта на двумесеч-
ната си дъщеря. При на-
правения оглед следи от 
насилие по трупа не са ус-
тановени. Той е откаран 
в МБАЛ–Търговище за 
аутопсия.

•••

На 20 октомври в 19 часа 
в РПУ–Попово е получен 
сигнал от Центъра за спеш-
на медицинска помощ в 
града, че при сеч на дър-
весина в участък село Па-
ламарца, община Попово, 
е починал 58-годишен жи-
тел на Опака. Установено 
е, че причина за смъртта 
му е масивен инфаркт.

•••
На 16 октомври в 1,05 

часа по бул. „Тр. Китан-
чев“ в Търговище 24-го-
дишният Т. Б. от същия 
град е управлявал лек авто-
мобил „Фолксваген пасат“ 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,29 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 20 октомври около 10 

часа в с. Илийно, община 
Омуртаг, 63-годишният 

Н.Д. осъществил неправо-
мерно присъединяване 
към  електроразпредели-
телната мрежа, с което е 
създал условия за непълно 
отчитане на потребената 
еленергия.

•••
На 21 октомври в с. Кар-

дам, община Попово, не-
известно лице извършва 
кражба на сумата 70 лв. от 
хранителен магазин, соб-
ственост на жителка на 
града. По случая е образу-
вано дознание. 

•••
На 21 октомври между 

1,40 и 7,30 часа на бул. 
„Ал. Стамболийски“ в Тър-
говище неизвестно лице 
извършва чрез демонтаж 
кражба на две гуми с джан-
ти и 300 л дизелово гориво 
от резервоар на паркиран 
товарен автомобил „Мер-

цедес актрос“ с полуремар-
ке – фирмена собственост. 

•••
На 21 октомври около 

19,10 часа в община Тър-
говище, по пътя между се-
лата Разбойна и Стража, 
правоспособният водач 
Е.И. (41 г.) от Търговище, 
управлявайки собствения 
си лек автомобил „Моск-
вич“, блъснал движещия 
се пред него велосипедист 
В.С. (46 г.) от същия град. 
В резултат велосипедистът 
е откаран в МБАЛ–Тър-
говище с фрактура на под-
бедрица на ляв крак за ле-
чение без опасност за жи-
вота. 

•••
На 18 октомври в Търго-

вище 33-годишният 
Ш.М. управлявал по бул. 
„А.Стамболийски“ лек ав-
томобил „Опел вектра“ с 

търговищка регистрация, 
без да притежава свиде-
телство за управление на 
МПС, след като в едногоди-
шен срок е наказван по ад-
министративен ред за из-
вършване на същото дея-
ние. 

•••
На 21 октомври около 20 

часа в търговищкия квартал 
„Въбел“, 33-годишен жи-
тел на квартала след нерв-
на криза предизвикал се-
меен скандал, заплашил 
близките си и нанесъл 
побой на три лица, след 
което около 20,30 часа се 
качил на покрива на дома 
си. Впоследствие същият 
се подхлъзнал и паднал, 
като наранил ръката си. 
Настанен е в МБАЛ–Тър-
говище за хирургическа 
намеса без опасност за 
живота.

•••
На 22 октомври около 

0,10 часа в с. Горско Аб-
ланово, община Опака, 
31-годишният И.И. от съ-
щото село управлявал лек 
автомобил „Трабант“ с 
търговищка регистрация 
след употреба на ал-
кохол с концентрация в 
кръвта му 1,52 промила, 
установено по надлежния 
ред. 

•••
На 23 октомври в По-

пово по ул. „Драва“ не-
правоспособният водач 
М.С. (26 г.) от същия град 
управлявал мотоциклет 
„ЧЗ“ с търговищка регист-
рация. При извършена от 
полицейските органи про-
верка е установено, че ре-
гистрационната табела на 
мотоциклета се води на 
друго МПС – мотоциклет 
„ИЖ“, собственост на жи-
тел на Русе. 

ПЕТЪК, 28 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 Камерен кон-
 церт с участието на 
 преподаватели от 
 АМТИИ–Пловдив
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 Здравно осигуряване
17.10 Телепазарен 
 прозорец
17.25 Бързо, лесно, вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Частен случай
19.30 10/64
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.50 „Растиняк или ам-
 бициозните“, 4 еп.
23.15 По света и у нас
23.25 Фестивал 
 „Джаз плюс 2005“
  0.10 Игрален филм
  1.45 Денят започва – 
 интервютата
  2.45 Видеоклипове
  3.00 Панорама (п)
  4.00 Документален филм
  5.15 Под дъгата – 
 различните наши 
 деца (п)
  5.45 „Растиняк или 
 амбициозните“ (п)
 
  СЪБОТА, 29 октомври

  7.15 Телепазарен 
 прозорец

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 „Роднини под 
 прикритие “
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, 28 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 Полицейско управление
17.15 Цветът на греха
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
23.00 Биг брадър 2
23.30 Календар
23.45 „Лъки 6“ – тв игра
23.50 Ало, Къщата?
  0.45 Сделка или не (п)
  1.30 „Късни новини“
  2.15 Господари на ефира (п)
  2.45 Моят дом (п)
  3.15 Блясък (п)
  3.45 Календар
  4.15 Блясък (п)
  4.45 Цветът на греха (п)
  5.45 Полицейско управление
  6.45 Тангисимо - концерт

СЪБОТА, 29 октомври

  7.30 Иконостас
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Селото пази още атмосферата на миналото с характерната тревненска архитектура.

Гробът на безименния местен пророк в Заклетата кория, 
в която могат да се видят дъбове на възраст 

от 100 до 400 години 

ИВАНЧА – 
ТУРИСТИЧЕСКАТА 
ЕМБЛЕМА НА РЕГИОНА

Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Иванча с реката и 
околността съдър-

жат елементи, способст-
ващи развитието на раз-
лични алтернативни 
форми на туризъм – като 
селски туризъм, екотури-
зъм, поклонически тури-
зъм, етнографски и мар-
шрутен туризъм. Селото 
се намира на 20 км юж-
но от Попово, на 56 км 
от Търговище, на 13 км 
от Антоново и населе-
нието му е българско. 
Има си всичко за разви-
тието на туризъм – къ-
щите са изградени по 
тревненския стар стил, 
свързващи се с виещи 
се калдъръми, има си го-
ра с вековни дървета, ре-
ка, водопад, пещера, ле-
генда, гостоприемство, 
има си и написана исто-
рия с автор Петър Не-
нов (изд. 2002 г.), но оча-
рованието на селото е 
сякаш в чистия и някак 
си благоуханен въздух. 
Това благоухание започва 
северно от селото, от 
границата на гората и мо-

же би това си има своето 
обяснение...

 Някъде отпреди повече 
от три века в тази гора се 
е появила наяве св. Бо-
городица на свят мъж, 
местен пророк, дори е 
имало и доказателство 
за това – нейните чехли, 
които тогава пророкът е 
показал на съселяните си. 
Единият е бил в тази гора, 
а другият – на поляната, 
където е изградено сега 
селото. Какъв е бил ди-
зайнът на тези чехли и 
каква е съдбата им, никой 
не знае, но има свидетели 
на това чудо, които и 
до днес са запазени, въ-
преки превратностите 
на времето – вековните 
дървета на повече от трис-
та и петдесет години, с 
дебели стволове, които 
трудно се обхващат от три-
ма човека. На колко места 
по света се е явявала Бо-
городица – само на ня-
колко, като навсякъде хо-
рата са обградили със 
святост тези места и са 
ги направили известни за 
света, докато в Иванча ос-
тава неизвестно, нещо по-
вече – сегашният статут 

на гората над селото не 
позволява тя да бъде обя-
вена за защитена мест-
ност?! А трябва да се на-
прави табела за откло-
нението към гората, да 
речем с Богородица от 
едната страна и вековно 
дърво от другата и с над-
пис, да се направи пътят 
проходим (в никакъв слу-
чай асфалтов) до гората 
и да се изградят беседка, 
пейки и малък параклис 
на това място, където се 
прави курбанът всяка го-
дина на 21 май, на Деня 

на равноапостолите св.св. 
Константин и Елена.

Пак във връзка с микро-
климата на Иванча е раз-
витието на пчеларството, 
за което се споменава 
през цялата история на 
селото и това не е слу-
чайно, може би трябва да 
се обърне внимание и на 
овцевъдството, защото 
тези продукти биха има-
ли качества, различни 
от другите региони, и 
не би трябвало медът и 
млякото да се смесват 
с подобни продукти от 
други региони, т. е. край-
ният продукт трябва да 

се произвежда в селото 
и да се продава на турис-
тите със запазена мар-
ка. Друго, което трябва 
да се запази, са калдъръ-
мите – в съчетание с ар-
хитектурата на къщите 
те ще предадат автентич-
ност и оригиналност на 
емблемата на Иванча, 
а по тези калдъръми на-
ходчивите нови стопани 
на къщи в селото, за кои-
то се предполага, че ще 
развиват туризъм, ще пре-
доставят файтони през 
лятото за разходка на 

гостите, а през зимата – 
шейни, теглени от коне.

 До лятото на следваща-
та година ще бъде изгра-
дена екопътека от хижата 
край с. Долец до Иванча! 
Самата новина изкупи къ-
щите в Иванча и там вече 
трудно може да се намери 
не само свободна къща, 
а дори и дворно място. 
Към селата Иванча и 
Бракница проявиха инте-
рес агенции за недвижи-
ми имоти чак от Варна 
и Бургас. И наистина в 
близко време в този ре-
гион ще има хижа със 
съвременен облик и еко-

пътека с мостове, парапе-
ти, осветени скали, с ве-
лопътека, възстановена 
тепавица, заведение и 
басейн, която ще дости-
га до водопада над Иван-
ча, който – нищо че е три 
пъти по-нисък от Рай-
ското пръскало е един-
ствена такава атракция в 
региона ни, за която мал-

ко хора знаят, въпреки 
че десетки пъти са пре-
минавали покрай него 
по пътя от Иванча за Ан-
тоново. Всичко това, 
съчетано с автентичната 
атмосфера на къщите, и 
през четирите сезона ще 
направи Иванча и поре-
чието на р. Голяма река 
известна туристическа 
дестинация в страната ни 
и ще оживи южната част 
на общината.
http:/seat.atspace.com 

из каталога 

„ОТ ДУНАВ 
ДО СТАРА 

ПЛАНИНА“
издаден от 

СЕАТ–ПОПОВО
089 9 777 417 

РСПАБ–ПОПОВО ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА 
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ
Районна служба „Пожарна и аварийна безопас-

ност“–Попово напомня на всички граждани, че с на-
стъпване на есенно-зимния отоплителен сезон рязко 
се повишава опасността от възникване на пожари 
в сгради на фирми, предприятия и частни домове. 
Дали ще има пожари през следващите месеци – то-
ва до голяма степен зависи от хората, от тяхната про-
тивопожарна подготовка и култура.

При евентуално възникване на пожар трябва да се 
знае с какво ще се гаси, съществува ли опасност от 
натравяне на човешкия организъм и къде се намират 
подръчните уреди и средства за пожарогасене. Нуж-
но е също и да се търси съдействието на специа-
лизираните органи за борба с пожарите на телефон 
160 на територията на обслужвания от РСПАБ район 
(общините Попово и Опака).

През зимния сезон много граждани не се съобра-
зяват с предписанията на производителите на отоп-
лителни уреди и поставят различни горими мате-
риали в непосредствена близост до тях. Ето някои 
препоръки за пожарна безопасност при боравене с 
отоплителни уреди през есенно-зимния сезон:

• Не използвайте нестандартни отоплителни и на-
гревателни уреди;

• Не оставяйте отоплителни и нагревателни уреди 
без наблюдение;

• Не се препоръчва сушенето и поставянето на го-
рими предмети и материали върху уреди и на раз-
стояние, по-малко от определеното в инструкциите 
на производителите;

• Пазете малките деца от печките, не ги оставяйте 
сами вкъщи, защото невинната им игра може да до-

веде до непоправимото;
• Отоплителните уреди на твърдо гориво в офиси 

на фирми, кантори, търговски обекти и предприятия 
се почистват в края на работното време и се зареждат 
непосредствено преди запалването им;

• Не разпалвайте огън с лесно запалими течности;
• Преди началото на отоплителния сезон не забра-

вяйте да почистите саждите от комините;
• Не използвайте вентилационните канали като 

димоотводи;
• Да не се допуска неквалифицирани лица да работят 

с отоплителни тела на пропан-бутан и природен газ и 
се спазват всички изисквания за пожарна и аварийна 
безопасност.

Ако отрано помислим как да обезопасим отопля-
ваните помещения, преди да е настъпила истинската 
зима, можем да бъдем сигурни, че ще ни бъде не само 
топло и уютно, но и ще бъдем спокойни за живота и 
имуществото си.


