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ЧИТАЛИЩЕТО И ЦЪРКВАТА – 
СТЪЛБОВЕ НА ДУХОВНОСТТА 

В ДРИНОВО

Около Деня на будители-
те 1 ноември винаги се съ-
средоточават знакови съби-
тия, организирани, за да 
ни припомнят дати и име-
на, свързани с духовния 
живот на нацията ни.

Едно от тези събития бе-
ше честването на 80 годи-
ни просветно и културно 
дело в с. Долна Кабда и 
25-годишнината на цело-
дневната детска градина 
там. Кметът на селото и 
директорката на детското 
заведение се бяха постара-
ли да съберат всички педа-
гози, чийто професиона-
лен път е минал през учи-
лището и детската гради-
на, и срещата беше изклю-
чително вълнуваща. Тан-
цова формация „Чар“ и 
вокална група „Антола“ 
от Дома на културата–
Попово се погрижиха за 

ДА СЪХРАНИМ 
БЪЛГАРСКОТО!

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ 
ПО ПРОГРАМА 

ФАР

Момент от тържествената служба в обновения храм „Свети Иван Рилски“

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ!
По повод големия мюсюлмански празник 

поздравявам мюсюлманите в община Попово, като 
им желая по-добри дни.  Желая на всички жители 

на общината заедно, без разлика на религии, 
да споделим настроението на празника, както в 

ежедневието си споделяме трудности и радости.
Д-р Людмил Веселинов

кмет на община Попово

Част от участниците в срещата

При полицейска акция 
в Попово и претърсване 
на две частни жилища, на 
27 октомври, са открити и 
иззети наркотични вещест-
ва. От дома на 17-годишна 
са намерени и иззети 35 г 
наркотично вещество и 1,4 
г семена. В дома на 20-го-
дишен от Попово са наме-
рени и иззети 3,4 г нарко-
тично вещество, 5,6 г се-
мена, хартия и филтри за 
цигари и машинка за сви-
ване на цигари. С полеви 

тест е установено, че откри-
тите наркотици и семена са 
марихуана. 

По случаите са образува-
ни съответно следствено 
дело и дознание. Младежът 
е задържан за 24 часа в 
РПУ–Попово.

МВ

МАРИХУАНА В ПОПОВО
Пламен СЪБЕВ

Със запомнящо се тър-
жество в село Дриново от-
белязаха годишнини от съз-
даването на читалището 
и построяването на хрис-
тиянския храм. То започна 
на 29 октомври в Дома на 
културата–Попово, къде-
то бяха посрещнати госту-
ващите колективи от учи-

лищата, носещи името на 
проф. Марин Дринов, от 
градовете София, Кюстен-
дил, Панагюрище, Варна. 
В словото си при посре-
щането им зам.-кметът на 
община Попово Владимир 
Иванов ги запозна с харак-
теристиките на община По-
пово и им пожела прият-
но прекарване на нейна те-
ритория. Гостите посети-
ха Историческия музей и 
разгледаха града.

На следващия ден с тър-
жествена литургия и водо-
свет беше осветен изцяло 
обновеният и ремонтиран 
християнски храм. Служба-
та ръководи Негово прео-
свещенство русенският 
епископ Яков. Малко по-
късно заедно християни 
и мюсюлмани, живеещи 
в селото, изпълниха чита-
лищния салон. Сред гости-

ЧЕСТИТ 
РАМАЗАН БАЙРАМ!

Поздравявам всички мюсюлмани,  
жители и гости на община Опака със 

свещения празник!
Пожелавам ви да носите духа и упованието на 

добродетелта в сърцата и в делата си!
Лютфи Реянов

кмет на община Опака

Маруся МИЛУШЕВА

Общинската жилищна 
стратегия на Община–По-
пово е разработена в из-

ПРИЕТА Е ОБЩИНСКА 
ЖИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ПОПОВО

пълнение на приоритети-
те за провеждане на нова 
жилищна политика, зало-
жени в Националната жи-
лищна стратегия на Репуб-

лика България и в съот-
ветствие с общинския 
план за развитие на общи-
ната. Тя беше подкрепена 
единодушно от общинските 

съветници на последното 
заседание на Общинския 
съвет на 28 октомври.

Стратегията си поставя 
на стр. 2
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 
4 до 10 ноември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване

МАЛКИ ОБЯВИ
• КУПУВАМ селска къща  

в Поповска община. Плаща-
не веднага. За справка: 082 
235 063, вечер; 088 9 840 
373. 5-8

• ПРОДАВАМ двуетажна 
къща в центъра на Попово с 
допълнителни жилищни по-
стройки, масивен гараж и ма-
зе. Тел. 089 9 816 508. 5-5

• ПРОДАВАМ магаре, 
каруца и амуниции. Тел. 
9380 208 (с.Дриново). 4-5

• ПРОДАВАМ  фризер, 
марка „Gorenje“ в гаранция, 
неупотребяван. Тел. 27 312, 
GSM 089 7 742 300. 2-5

• ПРОДАВАМ или заме-
ням за трактор или камион 
имот в с.Кардам. Тел. 934 
303, с.Славяново. 1-1

• ЕТ „Саня“ извършва 
всякакъв вид строителни 
услуги – теракот, фаянс, 
ламперия, гипскартон, ма-
зилки, шпакловки и др. За 
връзка: 088 6 564 093. 1-2 

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998

На 27 октомври се състоя заключителна пресконфе-
ренция за успешно приключилия проект „Осигуряване 
на заетост за продължително безработни младежи 
чрез активно включване в консервацията на късноан-
тичната крепост „Ковачевско кале“. Магдалена Радева, 
ръководител на проекта, отчете постигнатото пред пред-
ставителите на медиите и партньорските организации.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 
програма ФАР на Европейския съюз. Страни в него са 
Министерството на труда и социалната политика, Об-
щина–Попово и фирмата изпълнител „Лимо–Сашо Съ-
бев“. Петнадесет продължително безработни млади хо-
ра на възраст от 18 до 29 години усвоиха строителни 
умения, ангажирани да участват в консервационните 
работи  на археологическия обект „Ковачевско кале“. 

Те вече са по-конкурентоспособни на трудовия пазар, 
петима от тях имат осигурена работа поне за още 6 ме-
сеца. Другият безспорен резултат от проекта е, че се 
допринесе за опазването и по-пълноценното използване 
на културно-историческото наследство, както и за разви-
тието на интегриран културно-туристически продукт.  

Изпълнението на този проект ще послужи като база 
за бъдещо разработване на други  идеи, свързани с гене-
риране на заетост и изпълнение на местни приоритети.

 Изготвеният тригодишен план за действие по опаз-
ване на културно-историческото наследство на община 
Попово дава възможност за продължаването на дейнос-
тите по този проект и след неговото приключване, анга-
жирайки местните власти, бизнес средите, нестопанския 
сектор и местната общественост. 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ФАР“

К. СВЕТОСЛАВОВ

На 28 октомври охрани-
телната фирма „Телепол“ 
се настани в нов офис в 

„ТЕЛЕПОЛ“ – С НОВ ОФИС
централната част на По-
пово (ул. „Любен Караве-
лов“ № 4). На състояло-
то се тържество по повод 
официалното му откри-

ване присъстваха замест-
ник-кметът на община По-
пово Тодор Ненов, упра-
вителят на „Телепол“ 
ЕООД–Шумен Валентин 
Върбанов, охранители и 
бизнесмени от града, гос-
ти. Отец Недко отслужи 
водосвет за здраве, благо-
получие и успехи в бъдеща-
та дейност на фирмата.

– Ние искаме да напра-
вим две неща – каза в по-
здравителното си слово 
г-н Върбанов: – да предла-
гаме максимално качест-
вени услуги и те да бъдат 
достъпни за всички, нуж-
даещи се от подобни ус-
луги. „Телепол“ работи за 
бизнеса на този град и на-
шата основна цел е тук да 
може да се инвестира и 
живее спокойно.

Агенцията за сигурност 
„Телепол“, чиито основни 
задължения са свързани с 
физическа охрана и сигнал-
но-охранителна дейност, 
има свои представителства 

(засега) в градовете Шумен, 
Попово, Нови пазар, Кас-
пичан, Димитровград, Хар-
манли и Чирпан. В Попово 
тази охранителна фирма 
„влезе“ преди малко повече 
от година и вече нейни 
клиенти тук са сто обекта, 
между които транспортна-
та фирма „Метеор“ ЕООД, 
СБА, фирма „Марини“ 
и други. Персоналът º в 
града е девет души под ръ-
ководството на регионал-
ния представител Пламен 
Павлов. 

„Телепол“ извършва след-
ните специализирани услу-
ги: сигнално-охранителна 
дейност – радио и телефо-
нен СОТ, физическа охра-
на, инкасо, персонална ох-
рана, видеонаблюдение, по-
жароизвестяване, видео- 
и аудиодомофони, консул-
тантски услуги в сферата на 
корпоративната сигурност. 
Девизът на фирмата е: 
„Днес правим това, което 
другите ще правят утре!“

Светослава РУСЕВА

Със своя заповед кметът на община Търговище д-р 
Красимир Мирев разпорежда да бъде прекратено свобод-
ното отглеждане на домашни птици извън собствените 
дворове и ферми във връзка с констатираните огнища 
на птичи грип на територията на съседните на България 
Румъния, Турция и Гърция. 

Целта е ограничаване на контактите с прелетни птици. 
По този повод абсолютно се забранява и свободният 

достъп на домашни водоплаващи птици до язовири и во-
доеми.

Всички кметове и кметски наместници в общината ще 
трябва срещу подпис да запознаят със заповедта жите-
лите на населените места.

ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА 
С ПТИЧИЯ ГРИП

Мария КАРАГЯУРОВА

На 3 и 4 ноември в град София се 
проведе Четвъртата национална конфе-
ренция „Енергийна ефективност и възоб-
новяеми енергийни източници“, в която 
взеха участие областният управител на 
Търговище инж. Петър Карагеоргиев и 
заместник областният управител инж. 
Панайот Абаджимаринов. Организатор 
на проявата бе Агенцията по енергийна 
ефективност. 

Интерес към провеждането на конференцията са проя-
вили европейски енергийни агенции, наши и чуждест-
ранни фирми, Министерството на икономиката и енер-
гетиката, финансови организации, общини и други.

Сред акцентите, на които се наблегна по време на на-
ционалния форум, се открояват европейската политика 
в областта на енергийната ефективност, финансиране 
на проекти по енергийна ефективност, презентации на 
фирми и други.

Във втория ден на националната конференция лекция 
„Постиженията на Областна администрация–Търговище 
в областта на енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници“ изнесе заместник областният уп-
равител инж. Панайот Абаджимаринов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Панайот 
Абаджимаринов

Фирма търси 
да назначи 

ПРОДАВАЧ-
КОНСУЛТАНТ НА 

КОМПЮТЪРНА 
ТЕХНИКА И 

КОНСУМАТИВИ
Изисквания

- техническа и ком-
пютърна грамотност;

- инициативност;
- комуникативност;
- организираност.

Възнаграждението 
е обвързано 

с постигнатите 
резултати.

ТЕЛЕФОНИ  
ЗА КОНТАКТИ: 
088 8 528 238; 
089 7 891 591

Фирма, специализи-
рана в дистрибуция на 

стоки, търси да назначи
СПЕЦИАЛИСТИ 
ПО ПРОДАЖБИ

Задължения

Организиране и реали-
зиране продажбите на 
бързооборотни стоки в 

търговската мрежа.
Очакваме

- комуникативност;
- мотивация за ефек-

тивна работа;
- активност за увелича-
ване на обема и осигу-

ряване на нови клиенти;
- шофьорска книжка е 

предимство.
Ние ще ви обучим за 
бъдещата ви работа.

Предлагаме атрактивно 
възнаграждение, об-

вързано с постигнатите 
резултати.

Телефони за контакти: 
088 8 528 238; 
089 7 891 591

няколко основни цели – 
да идентифицира и ана-
лизира проблемите в об-
ластта на жилищната по-
литика на територията на 
общината, да установи 
причините и да предложи 
решения и действия за 
тяхното преодоляване; да 
открои приоритетите в 
разглежданата област; да 
обедини усилията на об-
щинските органи, държав-
ните институции, населе-
нието, неправителствените 
организации и предприя-
тията за решаване на про-
блемите; да аргументира 
проектите на Общината, 
които тя ще предложи за 
финансиране; да използ-
ва оптимално ограничени-
те финансови и човешки 
ресурси, като ги съсредо-
точи за решаване на най-
приоритетните проблеми.

Броят на жилищата в 
община Попово в края на 
2004 г. е 19 496. От тях 44,6% 
са в града, останалите – в 
селата. Основната част от 
тях са частни, само 608 – 
държавни или общински, 
като общинските са 434. На 
1000 лица от населението 
се падат 571 жилища, като 
в селата има повече свобод-

средства за жилищно 
строителство. Всичко това 
характеризира в не особе-
но благоприятна светли-
на жилищния сектор в об-
щина Попово.

Спиране процесите на 
влошаване на състоянието 
на съществуващия сграден 
жилищен фонд – това е 
първата стратегическа 
цел в приетия документ. 
Набелязано е също да се 
създаде работещ механи-
зъм за осигуряване на но-
ви достъпни жилища за 
покупка и отдаване под 
наем. 

Един от приоритетите е 
да се подобри управлението 
и поддържането на същест-
вуващия жилищен фонд. 
Това изисква по-прецизна 
нормативна уредба за етаж-
ната собственост, завише-
ни изисквания към строе-
жите, въвеждане техничес-
ки паспорти на сградите, 
система за енергийната 

им маркировка и т.н. На 
общинско ниво предстои 
да се създават и реализи-
рат конкретни инвести-
ционни проекти по пре-
структуриране и обновя-
ване на жилищните ком-
плекси и квартали. Нало-
жително е санирането на 
панелните сгради, което 
обаче не може да стане без 
участието на централната 
власт и собствениците 
на апартаменти. Ще се 
търсят и възможности 
за семействата с ниски 
доходи да се настанят в 
самостоятелно жилище – 
собствено или наемно. По-
добряване на жилищни-
те условия на ромите и со-
циално слабите жители на 
общината е друг приори-
тет, залегнал в документа.

Общинската жилищна 
стратегия има отворен ха-
рактер и за нейното реа-
лизиране ще се разработи 
конкретен график, като 
водеща и координираща 
роля при реализацията на 
набелязаните дейности ще 
има Общината.

ПРИЕТА Е ОБЩИНСКА...
ни, необитаеми къщи.

Благоустройството на 
жилищата не отговаря на 
съвременните изисквания, 
като изключим, че почти 
на 100% са осигурени с 
вода и електричество. С 
поскъпването на еленер-
гията и горивата за отоп-
ление особено остър ста-
ва проблемът с енергий-
ната ефективност на жи-
лищата. Налице е тенден-
ция за намаляване на об-
ществените жилища за от-
даване под наем и това е 
в противоречие с увелича-
ващото се социално раз-
слоение и уязвимост.

Влошена е също достъп-
ността на семействата до 
жилище – не повече от 10% 
от потенциалните потре-
бители могат да се включат 
в жилищния пазар. Към 
това може да се прибави, 
че все повече собственици 
не могат да поддържат жи-
лищата си, че се увели-
чава концентрацията на 
маргинални групи в пери-
ферните жилищни ком-
плекси, че липсва шанс за 
повечето млади семейства 
да се сдобият със собствено 
или общинско жилище, 
че са изключително малко 
държавните бюджетни 

от стр. 1
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доброто настроение на всички участници в нея.
Учители от училища, носещи името на Марин Дри-

нов от четири български града, се срещнаха по тради-
ция по повод Деня на будителите, като този път дома-
кин беше Община–Попово чрез училището в с. Дрино-
во. Гостите бяха посрещнати на 29 октомври в залата 
на Дома на културата и приветствани от заместник-кме-
та Владимир Иванов. След това те имаха възможност 
да разгледат Историческия музей, като не скриха възхи-
щението си от богатите му експозиции. На официална-
та вечеря, която беше дадена в чест на гостите, присъст-
ва и г-жа Дарина Георгиева, началник на Регионалния 
инспекторат.

ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО!
от стр. 1 На следващия ден учителите посетиха училището в 

с. Дриново и присъстваха на организираното тържест-
во по повод освещаване на обновения селски храм и ве-
ковния юбилей на читалище „Развитие“. Те останаха 
очаровани и от празничната концертна програма, в коя-
то спонтанно се включиха с изпълнение на песен за Ма-
рин Дринов. 

Третото събитие е с национален характер – това е на-
ционалният събор „Съхрани българското, бъди бълга-
рин!“, който се организира по инициатива на президен-
та на България Георги Първанов на 1 и 2 ноември в 
София. Общината ни там се представи от малка група 
ученици и учители, които взеха участие в дискусиите 
на тема „Родолюбие“.

Вече стана традиция в навечерието на селския събор 
в с. Берковски да се организира земляческа среща с кон-
цертна програма. Третата такава среща се състоя мина-
лата седмица на 28 октомври. Уважи я с присъствието 
си и кметът на общината д-р Людмил Веселинов. 

Преди тържеството гостите видяха обновеният със соб-
ствени сили и средства селски геран недалеч от центъра. 
В първата извадена кофа студена вода имаше изненада – 
бутилка шампанско за здраве и благоденствие на всички 
тези, които ще ползват новата придобивка.

Пред събралите се земляци, част от които живеещи да-
леч от родния край, но съхранили в душите си голямата 
си любов към него, и за гостите кметския наместник 
Мариян Стоянов припомни историята на Берковски от 
създаването му до днес. Д-р Веселинов поздрави всич-
ки, за които родното село си остава най-хубавото на 
света, и им пожела повече млади хора да се задържат 
тук и най-вече здраве. 

Поздравителният концерт беше изнесен от състави на 
Дома на културата–Попово и от читалище с. Априлово.

ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА 
В БЕРКОВСКИ

Председателят на читалищното настоятелство Пенка Великова 
при произнасяне на тържественото слово

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 
и кметският наместник на селото Мариян Стоянов 
първи извадиха вода от обновения селски кладенец.

ГОЛЯМ ДУХОВЕН 
ПРАЗНИК В ГАГОВО
Маруся МИЛУШЕВА

Както каза в словото си по случай 100-годишнината 
на читалище „Светлина“ в с. Гагово председателят на 
настоятелството Пенка Великова, всеки читалищен юби-
лей се превръща в голям духовен празник за цялото на-
селение. Така стана и на 28 октомври, когато бивши и 
настоящи читалищни и просветни дейци от селото, тех-
ни колеги и други гости от общината се събраха да отбе-
лежат тържествено годишнината на това духовно сре-
дище. Събитието уважиха и кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов, много кметове и кметски наместни-
ци на други села от общината, главният експерт в отдел 
„Култура“ Петя Габровска.

Изключително богата дейност е кипяла през годините 
в гаговското читалище. Във вековната му история са 
вплетени стотици имена на стотици ентусиасти, себераз-
даващи се ръководители на състави и талантливи само-
дейци. Бояна Велчева, Бисер Иванов и всички тези от 
тях, които не са между живите, бяха почетени с едноми-
нутно мълчание.

За активна читалищна дейност кметът на селото Пе-
тя Петрова връчи юбилейни грамоти. Д-р Веселинов 
поднесе сърдечните си поздрави към всички гаговчани, 
свързани с читалището, като подчерта, че то е център на 
духовност и в днешните трудни времена и трябва да бъ-
де съхранено и занапред.

В продължителната и богата концертна програма взе-
ха участие местни самодейни състави от училището и 
читалището, състав от читалището на с.Априлово, ан-
самбъл „Сидер Войвода“–Горна Оряховица и певецът 
Тони Стораро.

Община–Попово съвместно с международна асоциа-
ция „Мирна и единна Европа“, Община–Велико Тър-
ново и Великотърновският университет са организато-
ри на първата международна конференция „Втората све-
товна война и новите реалности в следвоенния свят“. 
Конференцията ще се проведе във Велико Търново от 
9 до 11 ноември. За участие в нея са поканени истори-
ци, общественици, представители на властта, предста-
вители на евроинституции и неправителствени органи-
зации, научни работници, преподаватели, студенти от 
повечето европейски държави. Конференцията е под 
патронажа на президента Георги Първанов. Тя е първа-
та от поредица подобни, които ще се организират в пе-
риода преди присъединяването на България към ЕС.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамките на конферен-
цията, освен лекциите на 
представители на парла-
мента на Унгария, работи-
ли преди това в общин-
ски администрации и по 
адаптиране на законодател-
ството с това на ЕС, групата 
е имала посещения в две 
общини на Будапеща – на 
VІІІ и ХV район, в които 
живеят най-много българи. 
Осми район е централният 
за унгарската столица, там 
се намират почти всич-
ки ведомства, там са и 
българското посолство, 
Българският културно-
информационен център, 
българското училище. През 
цялото време придружа-
ващ групата е била г-жа 
Гизела Калицова, предсе-
дател на българското са-
моуправление там. За по-
повчани тази фамилия не е 
неизвестна – нейният брат 
г-н Калицов години наред 
е посрещал самодейци от 
читалището на Попово, 
от градския хор, мъжкия 
вокален октет и други в 
Българския културен цен-
тър в Будапеща, чиито ди-
ректор е бил.

Какво най-силно е 
впечатлило българите и 
лично г-н Трифонов при 

посещението.

Първо, като представител 
на българската админист-
рация той със задоволство 
е констатирал, че унгар-
ците в никакъв случай 
не са по-напред от нас по 
отношение на обслужва-
нето на населението. Об-
служването на едно гише 

„УНГАРИЯ Е СЛЕД НАС ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ“

в новите информационни 
центрове на общините, 
които при нас вече са факт, 
при тях тепърва започва да 
се внедрява, и то засега само 
в столицата. Домакините 
са споделили, че е много 
силна съпротивата на ад-
министрацията срещу то-
ва решение, защото се пре-
късва връзката между чи-
новника и гражданите. 
Вижда се, че корупцията 
не е, както се мъчат да ни 
внушат, само българско 
явление. Между другото 
с влизането на Унгария в 
ЕС администрацията не 
само не е намаляла, а се е 
увеличила почти три пъти. 
Например, ако в нашата 
община заедно с кметствата 
по селата администрацията 
е 117 души, при същото на-
селение в тамошна общи-
на чиновниците са 360. 
По отношение на компютъ-
ризацията, колкото и да е 
учудващо, също сме по-на-
преднали. 

Това, което унгарците 
са направили при приема-
нето си в ЕС, е, че всички 
работещи в администра-
цията са положили изпити. 
Основното изискване е би-
ло начално ниво на вла-
деене на английски език, 
за да може да се работи с 
документацията на Съю-
за. Като изключим това, 
определено нещата при 
нас стоят по-добре. За не-
ща, през което вече сме ми-
нали или в момента рабо-
тим, като получаване на 
кредитен рейтинг на об-
щината, на сертификат по 
ИСО и т.н., в Унгария те-

първа започва да се гово-
ри. 

Изводът на г-н Трифонов 
е, че ако през 2007 г. 
България влезе в ЕС, ще е 
по-добре подготвена в ад-
министративно отношение 
от Унгария. Друг е въпросът 
за нивото на икономическо 
развитие на двете страни 
и оттам за стандарта на 
живот. Например размерът 
на средната заплата в ад-
министрациите е около 
1500–1600 лева. На фона 
на почти същите цени на 
стоките, каквито са и у нас, 
може да се направи изводът 
как живеят унгарците. Тук 
трябва да се отбележи, че с 
влизането в ЕС не е имало 
никаква промяна в ръста 
на заплатите, те са били 
такива и преди това. Ръст 
е имало обаче при цените 
на стоките и се очаква 
втори ценови шок при въ-
веждането на еврото. Това 
неминуемо увеличава ев-
роскептицизмът на част 
от унгарското общество. 
Недоволството идва и от 
други посоки. Един от 
примерите, който е бил 
даден от домакините, е, 
че те вече не могат да при-
готвят едно от най-люби-
мите си традиционни яс-
тия с извара, тъй като мест-

ното производство е тотал-
но ликвидирано, а холанд-
ската извара, която се пред-
лага по магазините, няма 
необходимите качества и 
вкус. Липсва и следа от 
някогашната силно раз-
вита фармацевтична про-
мишленост на Унгария, от 
козметичната – също. Впе-
чатляващ факт е също, че 
80% от магазините по цен-
тралната столична улица 
са празни и прашасали, 
дребните търговци явно са 
фалирали при влизането 
в ЕС. В същото време се 
е подменил изцяло авто-
мобилният парк на града, 
пътищата също са обно-
вени. Както и при нас, ЕС 
е отпуснал средства за път-
ната инфраструктура, но 
не и за сградите, особено 
обществените, които са за-
немарени и Будапеща из-
глежда сива и овехтяла 
както никога досега. За раз-
лика от нас обаче там никой 
не си позволява да хвърли 
и една хартийка по земята, 
въпреки проблемите никой 
не говори срещу държа-
вата си. Унгарският нацио-
нализъм, в хубавия сми-
съл на тази дума, е все още 
жив. 

Следва продължение
в бр. 35

Секретарят на Общи-
на–Попово Тихомир Три-
фонов беше един от участ-
ниците във Втората науч-
но-практическа конферен-
ция, организирана от Асо-
циацията на секретари-
те на общини в Република 
България. Форумът е посве-
тен на евроинтеграцията 
и предизвикателствата 
пред общинските админи-
страции, които се пораж-
дат от този процес. Той 
се проведе в Унгария – ед-
на от новите страни, членки на ЕС, от 17 до 23 ок-
томври.

Тихомир Трифонов



• САЛОН • 4 брой 34 • 7 ноември 2005 година

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

8 ноември
Ангел/ина, Гаврил, 
Михаела, Михаил, 
Рангел, Райчо, Райна, 
Радк/а/о

4 ноември
Петър Петров  – 
кмет на с. Осиково

5 ноември
Невзат Османов – общин-
ски съветник в Опака

6 ноември
Светослав Минчев – ди-
ректор на Професионал-
ната гимназия по техни-
ка и лека промишленост

8 ноември
Георги Йовчев  – 
кмет на с. Кардам

Иван Атанасов – дирек-
тор на Исторически 
музей–Попово

Деян Йорданов – художник

С пиесата „Един Джаксън в повече“ 
по Артър Нюфийлд Музикално-драма-
тичен театър „Константин Кисимов“–
Велико Търново гостува на 1 ноември в 
Попово. Постановката беше подарък 
по повод Деня на народните будите-
ли на просветните и културни дейци в 
общината. Преди постановката замест-
ник-кметът Милена Божанова отправи 
към тях поздравление и пожелание 
делата им да бъдат признавани днес, а 
не след години.

Петя КАРАГЯУРОВА

Днес за мнозина датата 
7 ноември не означава ни-
що. Не защото не искат да 
означава, а защото са твър-
де малки, за да я знаят. Дру-
ги я знаят, но не искат да 
си я спомнят. Мнозина я 
знаят и искат да си я спом-
нят. Има и такива, които я 
знаят, но за тях няма значе-
ние, защото дните в кален-
дара им се сливат. Същест-
вуват и групи, които могат 
да се формират от гореспо-
менатите, включвайки в 
себе си и силен емоциона-
лен момент (няма значение 
в коя крайност на скалата – 
„плюс“ или „минус“). Мно-
гообразието е пълно. Общо 
взето това е обликът на на-
цията ни като цяло. 

Говорим за същата тази 
дата, която обърна живота 
на милиони хора. Датата 
7.11.1917 – Великата ок-
томврийска революция, 
повлякла след себе си ред 
събития, като разделение-
то на света на две – кому-
низъм и капитализъм, на 
„добър“ и „лош“. Същата 
тази революция, която бе-
ше издигана в култ и пос-
ле премина на бунището 
на историята. 

 Това е историята – мина-
ло, факт, а тях не можем 
да променим. Защо тогава 
се опитваме да отричаме 
или отминаваме неща, кои-
то вече са се случили, кои-
то са част от нас? Ние сме 
част от историята, защото 
я създаваме. Ние – хората. 
Вследствие на нея идват 
нови събития, които пък 
определят живота ни по-
нататък. И нека поне с чо-
вешкия живот не подра-
жаваме на моди! Защото 
колелото на живота се вър-
ти, дано и нашият живот 
след време да не бъде оце-
няван по поредната мода! 

ПОЗИЦИЯ

7 НОЕМВРИ

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА

П о 
повод 
п р ед -
с т о я -
щ а т а 
90-го-
д и ш -
н и н а 
от ге-
роич-
н а т а 

Тутраканска епопея, про-
славила българското воен-
но изкуство и героизма на 
българския войник в цяла 
Европа, Община–Тутракан 
изгражда Националният 
инициативен комитет за 
подготовка и провеждане 
на тържествата, оглавен от 
проф. д-р на историческите 
науки Георги Марков – ди-
ректор на Института по 
история при БАН. Общи-
на–Попово е приела пока-
ната да стане член на На-
ционалния комитет и участ-
ва в подготовката на тър-
жествата. 

ПОДГОТВЯТ СЕ 
ТЪРЖЕСТВА 
ПО ПОВОД 
90 ГОДИНИ  
ОТ ТУТРАКАН-
СКАТА ЕПОПЕЯ

ЧИТАЛИЩЕТО 
И ЦЪРКВАТА – 
СТЪЛБОВЕ НА 
ДУХОВНОСТТА В 
СЕЛО ДРИНОВО

те бяха кметът на община 
Попово д-р Людмил Весе-
линов, русенският епископ 
Яков, отец Недко, Дарина 
Паршкевова – директор на 
„Дирекция хуманитарни 
дейности“ при Община–
Попово, Христо Манев – 
началник на РПУ–Попово, 
преподавателите от госту-
ващите училища и други.

Кметът на селото Игнат 
Игнатов в словото си опи-
са духовния летопис на се-
лото. Благодари за патрио-
тичното съзнание на своите 
съселяни, взели дейно учас-
тие за обновлението на 
читалището и храма. 

Тържеството, което се про-
веде в навечерието на Деня 
на народните будители бе-
ше истинско тържество 
на духа. Тези, които мо-
жаха да надникнат и зад ку-
лисите, да разговарят с ор-
ганизаторите, сигурно усе-
тиха как бяха изпълнени 
с вярата, че изпълняват ду-
ховното завещание на ро-
долюбците от миналото. И 
по категоричен начин защи-
таваха името на големия 

Пламен СЪБЕВ

На 29 октомври вечерта 
с поднасяне на венци и цве-

тя пред паметника на заги-
налите във войните започна 
празненството в селото 
по повод събора и пред-
стоящия мюсюлмански 
празник Рамазан байрам. 
Гости на тържеството 
бяха заместник-кметът 
на община Попово г-жа 
Милена Божанова, начал-
никът на РПУ–Попово 

ПРАЗНИК В 
ЗАХАРИ СТОЯНОВО

капитан Христо Манев 
и главен експерт в отдел 
„Култура“ при Община–
Попово Петя Габровска. В 

Самодейци от читалището в Дриново представиха традиционната селска седянка.

НОВО: 
КОНКУРС НА НАЦИОНАЛЕН 

ФОНД „КУЛТУРА“ 
ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 

КРАЕН СРОК: 21 НОЕМВРИ 2005 Г. 

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за фи-
нансиране на проучването, опазването и популяри-

зирането на традиционната българска култура и фол-
клор. Приоритетно ще се разглеждат проекти, пред-
ставени от читалища и други местни културни орга-
низации, чиято дейност е обвързана с читалищната.

Документите за участие в конкурса се подават 
в три екземпляра, лично, в „Евро-български 

културен център“ до 21.11.2005 г. (понеделник). 
Не се приемат документи за участие в конкурса, 

изпратени по пощата, факс или e-mail.
За допълнителна информация: 

Национален фонд „Култура“, тел.: 988 58 26, 988 00 84 
office.ncf@eubcc.bg – 

формуляр за кандидатстване 

български книжовник и 
държавник Марин Дринов, 
чието име носи селото.

Обновяването на читали-
щето и храма, както и орга-
низирането на тържеството 
не биха били възможни без 
техническата помощ, ока-
зана от общинското ръко-
водство в Попово и спон-
сорите:

Тото Тошев – главен ре-
дактор на в. „Труд“, Вален-
тин Русчев – управител на 
„Тандем“, Цвятко Иванов 
Георгиев – бизнесмен от 
Попово, Стефко Георгиев 
Димитров от Дриново с 
бизнес в София, Георги 
Петров Господинов – 
арендатор в Дриново, 
Иван Колев – директор на 
„Водно стопанство“–По-
пово, Димитър Острев – 
управител на птицефер-
мата в Дриново, худож-
ничката Витка Филипова 
Генчева – внучка на дъл-
гогодишния свещеник в 
селото Георги Стоичков, 
Веселин Грозев от Дриново 
с бизнес в София, Никола 
Колев от Дриново с бизнес 
в Търговище.

от стр. 1

ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

кратко слово кметът на се-
лото Исмет Кюллю поздра-
ви своите съселяни. С разно-
образна и богата програма 
художествени състави 
от Попово и Априлово 
създадоха много настрое-
ние на хората, препълнили 
читалищния салон. Много 
овациите събра и роденият 
в селото поет Иван Банев, 
който чете свои стихове. 
По-късно тържеството се 
пренесе с дълго хоро на 
площада пред читалището. 
Фойерверки осветяваха 
площада, допълвайки праз-
ничната атмосфера.
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Радослав,  
как се озова в цирка?

Мой приятел от цирка 
ме повика и аз се съгласих. 
Там видяха, че се справям, 
и така започнах с джиги-
товка на коне, после да 
правя баланс с едни ци-
линдри. Шефът ме видя и 
ми предложи да ме научи 
на неговия номер. Така за-
почнахме по малко. Не се 
учи лесно, но с постоянст-
во за година и половина го 
овладях. Това стана през 
1998 г., учих и други но-
мера, гледах максимално 
да запълвам времето си. 

Не са много хората, които 
владеят баланса върху 

увиснала тел. 

В България сега сме са-
мо двама – Петър Кондов 
и аз. Това е отпуснато сто-
манено въже, върху което 
ходя и правя разни номе-
ра. Например ходене с 
преплитане на краката, не-
що като сиртаки, жонгли-
ране с три палки върху въ-
жето, минаване през сто-
манен обръч. Сеансът трае 
около 10–15 минути. Труд-
но е. Балансът е такъв, че 
краката трябва постоянно 
да движат въжето, а горна-
та част на тялото трябва да 
е в покой, за да може да се 
жонглира.

Падал ли си?

Веднъж, когато минавах 
през метален обръч.

Занимаваш се и с клоунада?

Обичам да разговарям с 
децата. Имало е случай деца 
да не искат да си тръгнат 
след представление.

Клоунадата е трудно 
изкуство. Не всеки става 

за клоун.

Шефът така ми каза: 
Ако изпълняваш някакъв 
номер, караш хората да ти 
ръкопляскат, а при клоуна-
дата караш 300–500 човека 
да се смеят. 

Сценарии ли е клоунадата 
или е импровизация? 

Има сценарии в на-
чалото, но често се налага 
да се импровизира и после 
ден с ден не е еднакъв. Има 
доста импровизации.

С кой цирк започна? 

С „Оазис“ – първия час-
тен цирк в България на Йор-

дан Йорданов (Данчо Джи-
лерата) от Сливен. Започ-
нах с клоунада, после – с 
баланса на тел. В България 
работих и с още един цирк, 

БАЛАНС ВЪРХУ 
ОТПУСНАТА ТЕЛ

• Единият от двамата българи, които изпълняват този цирков 
номер, споделя пред читателите на „Местен местник“

РАДОСЛАВ ИВАНОВ e роден в Плевен през 1979, 
зодия Водолей. Женен е, има син. Още като ученик 
започва да спортува конна езда – скачане с препят-
ствия. Притежател е на доста награди, от които 
преобладават първите места – на скачане с препят-
ствие и на баражи. Баща му също е жокей, което в 
някаква степен е предопределило пътя му. Сега жи-
вее в Попово, работи в Търговище. Съдбата ни срещ-
на случайно и още по-случайно разбрах, че е профе-
сионален цирков артист. Един от двамата българи, 
които днес изпълняват баланс върху увиснала тел. 

но основно в този. Наеха 
ме с договор за сезона. До-
паднахме си с шефа и рабо-
тихме дълго време.

Ти като цирков артист 
нямаш ли усещането, че 
българинът напоследък 

не ходи на цирк?

Да, вярно е. Трябва мно-
го реклама и да е постоян-
на. Има интерес, когато 
има екзотични животни в 
цирка. Тогава майките во-
дят децата си, иначе заради 

самия цирк хората не хо-
дят. В другите държави не 
е така. 

Как е?

Бил съм една година в 
Англия. Цирковете се пра-
вят извън градовете. Хо-
рата си купуват билети по 
телефон, по интернет. Ако 
представлението е в пет 
часа, до четири няма ни-
кой и изведнъж започват 
да идват с коли и циркът се 
изпълва. И така е на всяко 
представление.

Как попадна в Англия?

Дъщерята на моя шеф е 
импресарио и ми помогна 
да замина. Работих в „Тей-
лър Моор Циркус“. Там 
програмата е с добре под-
брани номера, винаги има 
международна програма. 
Те наемат хора да изпъл-
няват сложните номера. 
Техните циркови актьори 
не ме впечатлиха. Иначе 
цирковете им са много, 
много красиви. Вътре са 
като приказка, едни водо-
пади…

Българите търсени ли са?

Търсени сме, защото се 
продаваме евтино. Прину-
дени сме. Ние си искаме 
нашето, но румънците и 
монголците, които се про-
дават много евтино, подби-
ват цената. И собственикът 
на цирка ти казва: Ще взе-
ма тях, защо да вземам 
тебе, като искаш повече?

Добре ли се печели като 
цирков артист?

Навън – да. За седмица 
там вземаш, колкото тук за 
5–6 месеца, че може и по-
вече. Ако и жена ми е с мен 
като асистентка, заплащане-
то става много по-голямо.

Защо тогава сега не сте в 
Англия, а в Попово?

Уредих всичко и тя да 
дойде, но като излязоха ви-
зите, затвориха границите. 
После се роди детето и та-
ка останахме тук.

Каква е тръпката да си 
цирков артист, да живееш 
на каравана, да се местиш 

постоянно?

Нямаш грижа за нищо, 
живееш си живота. Цял 
ден нищо не правиш, само 
малко репетиции. Ходиш 
си по заведения, ергенски 
живот с две думи…

Но ти вече си женен, 
имаш и дете?!

Ако си женен, е малко 
по-друго. Но караваните 
вече са на такова ниво, че 
някои къщи бледнеят пред 
тях. Ще ти опиша моята, 
която си докарах до Бъл-
гария. Това е една гарсо-
ниера без климатик и пар-

но. Иначе е централно гази-
фицирана, има диван, който 
става на спалня, баня, тоа-
летна, скара, фурна, котло-
ни, мивка, хладилник, биб-
лиотека, бар-плот, телеви-
зор, отделно сепаре, което 
става спалня. Електричест-
вото в нея е 12 волта. Дъл-
га е 5 метра и струва 5–6 
хиляди лева. Заслужава си 
парите.

Съпругата как се отнася 
към професията ти?

Техните имат люлка и са 
също по панаирите. Тя е 

Момент от изпълнение на баланс върху отпусната тел

Със съпругата и сина

Като клоун

тръгнала с тях от 11-годиш-
на. Запознахме се в Тър-
ново, където имахме пред-
ставление. Там бяха и пър-
вите свалки. После се оже-
нихме. Таман бях започнал 
да усвоявам забиването на 
ножове, исках да ми стане 
асистент, но тя не иска да 
стои на дъската… 

Малкият ще поеме ли по 
твоя път?

Намислил съм го, но мал-
ко да порасне, да започне 
да възприема нещата. Днес 
в България няма школи за 
цирково изкуство. Ако аз 

успея да го науча и ако въз-
приема.

Ние вече два часа 
разговаряме и виждам, 
че говориш за цирка с 

голяма любов.

Трябва да имаш любов 
за тази работа, аз много си 
я харесвам. Вече година не 
съм се качвал на въжето и то 
ми липсва, не съм го забра-
вил, наистина липсва ми.

Харесва ли ти в Попово?

Живях в София 7–8 годи-
ни и трябва да ти кажа, 
че тук по ми харесва – ти-
хичко, спокойно…

Пожелавам ти успех.
Разговор на 

Пламен СЪБЕВ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СРЕЩУ 

КОНВЕНЦИОНАЛНАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ

Статистическите данни 
сочат тенденция към на-
маляване броя на извърш-
ваните конвенционални 
престъпления на терито-
рията на региона. Към 30 
септември са регистрирани 
1242 криминални прес-
тъпления, докато за съ-
щия период на 2004 годи-
на техният брой е 1361. 
Налице е намаление на 
криминалната престъп-
ност с 8,74%. За деветме-
сечието в РДВР–Търгови-
ще са установени 1040 из-
вършители на престъпле-
ния, срещу 1095 за същия 
период на 2004 г.

Престъпленията против 
личността през настоящата 
година бележат известен 
ръст, най-вече при нанася-
нето на телесни повреди 
и при случаите, свърза-
ни с разврат. Относител-
ният дял на тези престъп-
ления е 7,97% от общо ре-
гистрираната в област Тър-
говище криминална пре-
стъпност, а разкриваемост-
та им е 91,02%.

Престъпленията против 
собствеността съставляват 
половината от общо ре-
гистрираните престъп-
ления на територията на 
региона (относителен дял 
55,15%). През настоящата 
година те бележат нама-

ление с 16,53% спрямо съ-
щия период на миналата 
(разкриваемост – 70,51%). 

ТЕЖКИ УМИШЛЕНИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

За деветте месеца на 2004 
г. в областта са извършени 
две убийства, като и двете 
са разкрити. Същите са 
данните за извършените 
и разкрити убийства и за 
деветмесечието на 2005 г. 
Докато през настоящата 
година регистрирани опи-
ти за убийства в РДВР–
Търговище няма, то за 
деветмесечието на 2004 г. 
те са два. Повреждания 
чрез взрив не са регист-
рирани и през двете го-
дини. Намаление бележат 
взломните кражби – за 
деветте месеца на 2004 го-
дина са регистрирани 177 
случая, от които са раз-
крити 86, а през 2005 г. 
регистрираните взломни 
кражби са 116, от които 
разкрити – 66. Еднакъв е 
броят на регистрираните 
за сравняваните периоди 
грабежи – по 15. През 
2004 г. са разкрити 12 от 
тях, а през настоящата го-
дина – 13. Известен ръст 
бележат престъпленията, 
свързани с разврат – докато 
за 2004 г. броят им е 8, то 
през настоящата той е 10. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ 

ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ

Най-съществената ус-
пешно реализирана разра-
ботка за деветмесечието 
на 2005 г. е разбиването 
(на 9 юли) на лаборатория 
за синтетична дрога край 
Търговище. При нея бяха 
открити 190 кг суровина и 
40 кг готова продукция, от 
която биха могли да бъдат 
произведени около 250 000 
хапчета с цена на черния 
пазар около 6 милиона 
долара. Специализираната 
полицейска операция бе 
осъществена със съдейст-
вието на служители от 
НС „БОП“. В хода й бяха 
задържани Недко Пенков 
(32 г.) и Илиян Илиев 
(31 г.), а съучастникът им 
Ярослав Атанасов (37 г.) е 
обявен за общодържавно 
издирване. Разследването 
продължава. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА ПРЕСТЪПНИТЕ 
ПОСЕГАТЕЛСТВА 

ВЪРХУ МПС

И през двата разглеждани 
периода са регистрирани 
по 23 такива престъпления, 
като за настоящата година е 
постигната разкриваемост 
от 47,45%, срещу 56,52% 
за миналата година. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СРЕЩУ 

ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ

През разглеждания пе-
риод са регистрирани 121 
престъпления от подобен 
характер, срещу 177 за де-
ветмесечието на миналата 
година. Щетите, нанесени 
от тези икономически 
престъпления за 2005 г., са 
в размер на 2,482  млн. лв., 
срещу 3,226 млн. лв. за 
предходната година. Уста-
новени са за деветте ме-
сеца 103-ма извършители 
на престъпления от то-
зи род, срещу 153-ма за 
деветмесечието на м.г. 
През 2005 г. са разкрити 
96 икономически престъп-
ления при общ процент 
на разкриваемост 79,34%. 
Разкрити са и 21 иконо-
мически престъпления, 
регистрирани през минал 
период, срещу 18 такива 
за разглеждания период на 
2004 г. 

ПОЛИЦЕЙСКО 
ПРОИЗВОДСТВО

За деветмесечието на 
2005 г. по криминална ли-
ния в поделенията на РДВР–
Търговище са заведени 
290 бързи производства и 
636 дознания, което пред-
ставлява общо 926 по-
лицейски производства. 
С мнение за съд за този 
период на прокуратурата 
са изпратени 279 бързи 
полицейски производства 
и 249 дознания. 

ОСИГУРЯВАНЕ 
БЕЗОПАСНОСТ  

НА ДВИЖЕНИЕТО

До края на септември 
2005 г. на територията, об-
служвана от РДВР–Тър-
говище, са регистрирани 
51 ПТП с 4 убити и 59 ра-
нени граждани. За същия 
период на миналата година 
данните са: 49 ПТП, 7 убити 
и 53 ранени граждани. 

За деветмесечието са кон-
статирани от органите на 
пътната полиция 10 866 
нарушения, а на съответ-

ните водачи на МПС са съ-
ставени 4900 акта и 5966 
известия за глоби по фиш. 
В сравнение със същия 
период на 2004 г. актовете 
са се увеличили с 2127, а 
фишовете – с 2230.

ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ПОЖАРНА 
И АВАРИЙНА 

БЕЗОПАСНОСТ

До края на септември 
2005 г. служителите от 
оперативния състав на РЗ 
„ПАБ“ са осъществили 
615 излизания, от които за 
посещения на пожари – 202, 
за даване на дежурства – 
14, за извършване на по-
мощни и аварийно-спаси-
телни операции – 379, 
за реагиране на лъжли-
ви повиквания – 20. През 
периода пожарите в сухи 
треви са били 123. При 
възникналите пожари е 
загинал един и са постра-
дали двама граждани. Ак-
тивната помощ и съдей-
ствие служителите на 
РЗС „ПАБ“ при РДВР–
Търговище са оказали на 
пострадалите от наводне-
нията в региона през то-
ва лято. Благодарение на 
своевременната им на-
меса и проявената от тях 
самоотверженост бяха спа-
сени жители на областта, 
добитък, бяха отводнени 
много обекти. Техният 
професионализъм, проявен 
в критична ситуация, бе 
оценен по достойнство от 
ръководството на МВР и 
трима огнеборци от РЗС 
„ПАБ“–Търговище бяха 
наградени на специална 
церемония от министъра 
на вътрешните работи.

СЪВМЕСТНА РАБОТА  
С ИНСТИТУЦИИТЕ 

В изпълнение на страте-
гията „Полицията в бли-
зост до обществото“, коя-
то се реализира вече три 
години в МВР и е един 
от приоритетите на ми-
нистерството, за разглеж-
дания период в РДВР–
Търговище бе работено 
съвместно с различни об-

ществени организации по 
няколко проекта. Продъл-
жава реализацията на 
проекта „Изграждане на 
интеграционен модел за 
партньорство между де-
ца роми и полицаи“ на 
сдружение „Мисионис“ 
(Търговище), който се фи-
нансира по Програма ФАР. 
Основните цели на този 
проект, по който РДВР–
Търговище е асоцииран 
партньор, са: създаване на 
трайно партньорство меж-
ду полицията и децата от 
ромски произход от на-
чална училищна възраст и 
популяризиране ролята на 
районните инспектори за 
справяне с рисковете при 
работа с малцинствените 
групи. Търговище бе един 
от четирите региона в стра-
ната (наред със София, Русе 
и Плевен), в които през 
тази година бе реализиран 
и проектът „За по-добро 
съвместно реагиране на не-
правителствените органи-
зации към трафика на хо-
ра: превантивни действия 
в четири български регио-
на“. 

През настоящата година 
районните инспектори от 
трите районни полицейски 
управления в състава на 
РДВР–Търговище участва-
ха в обучителен семинар 
на тема: „Базови умения за 
медиация при решаване на 
конфликти“. 

И в бъдеще ръководство-
то и служителите на 
РДВР–Търговище ще съ-
средоточат усилията си и 
ще работят в тясно сътруд-
ничество и за осъщест-
вяване на позитивен 
диалог с представителите 
на институциите, мест-
ната власт и неправи-
телствените организа-
ции. Крайната цел на по-
лицейските органи ще 
продължава да бъде под-
държането на добър об-
ществен ред и гаранти-
ране сигурността и спо-
койствието на гражда-
ните от областта.

Подготви за печат
Кирил ЖЕЧЕВ

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ПРОДАЖБА НА

1.Урегулиран поземлен имот V, кад.№ 2304 от кв.143, 
ул.„Генерал Баранов“ № 45 по регулационния план на 
Попово, площ 589 кв.м. Начална тръжна цена – 5695 лв.

2. 263/443 идеални части от урегулиран поземлен 
имот V, кад. №1454 от кв.99, бул.„България“ № 116 по 
регулационния план на Попово заедно със застроената 
в него сграда, освидетелствана за събаряне и оценена 
като материали. Начална тръжна цена – 1500 лв. 

3. Урегулиран поземлен имот І, кад.№ 2 „За дъско-
резница“ от кв.22 по регулационния план на с.Садина, 
площ 3275 кв.м, заедно със застроените в него масивни 
гаражи, площ 210,70 кв.м и масивна сграда с площ 
90,60 кв.м. Начална тръжна цена – 5400 лв. без ДДС. 

4. Масивен гараж № 2 с площ 19,04 кв.м, находящ 
се в кад.№ 3224 на кв.96, бул.„България“ № 182 по 
регулационния план на Попово. Начална тръжна цена – 
3200 лева без ДДС. За закупуване на имота могат да 
кандидатстват само собственици и наематели на жили-
ща, находящи се на бул.„България“ № 178, 180, 182 и 

184, непритежаващи гаражи на горепосочените адреси.
5. В УПИ IV, кад.№3633, 2624, 2623 от кв.103, ул.„Рай-

ко Даскалов“ по регулационния план на Попово на сгра-
ди, освидетелствани за събаряне, оценени като строи-
телни материали. Начална тръжна цена – 1741 лв. без 
ДДС.

 6. Къща от олекотени панели № 4 от кв.174, кв.„Надежда“ 
по регулационния план на Попово оценена като материали. 
Начална тръжна цена – 545 лева без ДДС.

7. Къща от олекотени панели № 32 от кв.174, кв.„На-
дежда“ по регулационния план на Попово, оценена като 
материали. Начална тръжна цена – 450 лева без ДДС.

8. Къща от олекотени панели № 78 от кв.174, кв.„На-
дежда“ по регулационния план на Попово, оценена като 
материали. Начална тръжна цена – 455 лева без ДДС.

9. Къща от олекотени панели № 89 от кв.174, кв.„На-
дежда“ по регулационния план на Попово, оценена като 
материали. Начална тръжна цена – 860 лева без ДДС.

10. Къща от олекотени панели № 98 от кв.174, кв.„На-
дежда“ по регулационния план на Попово, оценена като 
материали. Начална тръжна цена – 830 лева без ДДС.

11. Къща от олекотени панели № 101 от кв.174, кв.„На-
дежда“ по регулационния план на  Попово, оценена като 
материали. Начална тръжна цена – 960 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.11.2005 г. (вторник) в 

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

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16,30 
часа на 21.11.2005 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръжната коми-
сия по време на провеждане на търга.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса 
от 20 лева от касата на Центъра за административно 
обслужване на населението.

Купувачите на къщи от олекотени панели и сгради, 
освидетелствани за събаряне, се задължават да изчистят 
от строителни отпадъци прилежащите терени след съ-
барянето на сградите.

Купувачите на къщи от олекотени панели, находящи 
се в кв.„Надежда“ по плана на Попово, са длъжни да ги 
демонтират в едномесечен срок от закупуването им.

Внесените депозити по точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се 
задържат като гаранция до изпълнение на гореописаните 
условия. При неизпълнение сумите, внесени като де-
позит, остават в полза на Община–Попово.

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки 
работен ден от 9 до 17 часа до 21.11.2005 г. 

За информация относно търга – тел.40 210 или стая 
210 на Общината. 

НАМАЛЯВА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
• РАЗКРИТА Е ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СИНТЕТИЧНА ДРОГА 

• ЩЕТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЗА НАД 2,400 МИЛИОНА ЛЕВА

На 26 октомври ръководството на РДВР–Търго-
вище даде пресконференция, на която представи-
телите на медиите в областта бяха запознати с 
резултатите от дейността на полицейските ор-
гани през деветмесечието на настоящата година. 
Отчетено бе, че през този период на територията 
на област Търговище не са регистрирани анти-
конституционни прояви, крупни аварии и произ-
шествия, както и терористични действия. Ня-
мало е и случаи на противопоставяне на нацио-
налистическа, етническа или верска основа. Нивото 
на разкриваемост на престъпленията е 78,66%, кое-
то е сред най-високите в страната.

Ето някои от по-значимите резултати, отчетени 
от ръководството на дирекцията. Генерал Гецо Гецов – директор 

на РДВР–Търговище

ОБЩИНА–ПОПОВО
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КИНОПАРАД:
„АЗ СЮМ ВЛЮБЕН 
В ЛЮСИ“

Нова ТВ 12.02
„ЗАПАЗИ 
ПОСЛЕДНИЯ ТАНЦ“, 
драма

Би Ти Ви 22.30

„МЕСЕЦ ЛЮБОВ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.00 По света и у нас
18.25 Концерт по случай 
 30-годишнината на 
 РТВЦ-Благоевград
19.30  „Абсолютна власт“
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Парола „Риба меч“
  (САЩ, 2001)
22.20 Елит
22.50 По света и у нас
23.00 Мрежата
23.30 „Клуб „Хайлайф“ 
 (САЩ, 1995)
   1.15 „Абсолютна власт“
   1.45 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 4 ноември

   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 Опасни улици
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, 5 ноември

   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 „Ловци на духове“ 
 (САЩ)
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 bTV новините
17.30 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 Церемония по 
 връчване на годиш-
 ните награди на 
 каскадьорите „Торос“
22.00 bTV новините 
22.30 „Месец любов“
   0.30 Бързи пари
   1.15 „Канибалите“ 
   3.00 БГ ТОП 100
   3.40 bTV новините 
   4.15 Сеизмограф (п)
   5.00 Глобусът
   5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 30 октомври

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Кой е по-по-най (п)
   7.30 „Децата от стая 402“, 
 детски сериали 
 на Джетикс
   8.30 „Бон-бон“
   9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
13.00 „Ловци на духове“
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА: 
 Обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Елиза

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

   9.30 „Уинкс“, анимация
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Мелани Грифит“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом
15.00 Имаш поща (п)
17.00 Никита
18.00 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Кафе пауза“
20.30 Биг брадър 2
21.30 Клъцни-срежи
22.00 Календар
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Лъки 6
   0.00 „Туийн Пийкс“
   0.45 „Клъцни-срежи“
   1.45 „Никита“ (п)
   3.00 Календар
   3.45 Васко Василев в 
 Пловдив, концерт
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 6 ноември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 „Тайният живот 
 на Сабрина“ 
   9.00 Анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Запази последния 
 танц“, драма
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 „Всички страхове“
22.15 Биг брадър 2
22.45 „Супернова“, трилър
   0.15 Календар
   0.30 Лъки 6
   0.35 „ФБР инструктор“ 
   1.30 „Дон Кихот“, 
 балетен спектакъл
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Мъжкари“ (п)

12.00 По света и у нас
12.30 От дума на дума
13.00 Минута е много
14.00 „Някой те обича“ - 
 благотворителен 
 концерт по случай 10-
 годишния юбилей на 
 SOS-детско селище в 
 с.  Дрен
15.00 Атлас: Самотните гении
15.30 „Прочути двойки и 
 дуети: Хал Уолис и 
 Елвис Пресли“
16.00 Думите на танца
16.30 Суматоха
17.00 Документален филм: 
 „Модна къща „Шанел“
18.00 Документален филм: 
 „Манастирските  ко-
 нюшни в Швейцария“
18.30 „Влюбени“ 
 (Франция,  2003)
20.00 По света и у нас
20.30 Кинопарад: „Аз съм 
 влюбен в Люси“ 
 (САЩ, 2002)
22.00 Закриване на ХХХ МТФ 
 „Златната ракла“
22.15 Нощни птици
23.15 По света и у нас
23.25 Празници на изкуст-
 вата „Аполония 2005“
   0.25 Трето полувреме
   1.05 Игрален филм (п)
   2.30 Документална поредица
   2.55 Видеоклипове
   3.10 Документален филм
   4.50 Здраве (п)
   5.10 За животните – с любов
   5.40 Игрален филм (п) 
 
 НЕДЕЛЯ, 6 ноември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 Анимация
   7.50 Бразди
   8.20 Дисни!
   9.05 Анимация
   9.30 „Под дъгата – различ-
 ните наши деца“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Документален филм: 
 „Монако, състезание 
 за принцове“
14.15 Футбол: 
 „Локомотив“ (Сф)–ЦСКА
16.30 Непозната земя
17.00 Теглене тиражите 

ПЕТЪК, 4 ноември

   6.00 Телепазарен прозорец
   6.15 Дързост и красота
   7.00 Денят започва
   9.30 Телепазарен прозорец
   9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
11.00 Парламентарен 
 контрол
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Обеден концерт
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Улица „Сезам“
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 Здравно осигуряване
17.05 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
20.45 ХХХ МТФ „Златната 
 ракла 2005“
21.00 Панорама
22.00 „План Б“ (САЩ, 2001)
23.40 По света и у нас
23.50 Рок в Рила, 1 част
   0.50 „Митът за Леонид“  
 (Русия, 1991)
   2.20 Денят започва – 
 интервютата
   3.20 Панорама (п)
   4.20 Видеоклипове
   5.00 Частен случай (п)
   5.30 Игрален филм (п)
 
  СЪБОТА, 5 ноември

   7.15 Телепазарен прозорец
   7.30 Анимация
   7.55 Здраве
   8.15 Дисни!
   9.00 Спукано гърне
   9.30 „Кавалер УЕФА 2005“ 
10.00 „Късметлията Лъки“, 
 детска тв новела
10.15 „Уличните котки 
 нанасят удар“ 
 (САЩ, 2000)

18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Хрониките на 
 Ридик“ (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 „Джо Милионерът“, 
 реалити шоу, 1 еп.
   0.30 Бързи пари
   1.15 Сблъсък (п)
   2.30 bTV репортерите
   3.00 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, 4 ноември

   7.00 Здравей, България
   9.05 Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Хотел „България“
12.00 Календар
12.15 „От местопрестъп-
 лението: Маями“
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Полицейско управление
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
23.30 Календар
23.45 „Лъки 6“ – тв игра
   0.00 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 Концерт

СЪБОТА, 5 ноември

   7.30 Иконостас
   8.00 „Шерлок Холмс през 
 XXII век“, анимация
   8.30 „Ягодов сладкиш“,   
 анимация
   9.00 Животните 
 представят

За времето от 10 до 24 ок-
томври в с. Помощица, об-
щина Попово, неизвестно 
лице прониква през не-
укрепена врата в стопан-
ска постройка – собстве-
ност на жител на Русе, и 
извършва кражба на вело-
сипед, 50-литров казан за 
изваряване на ракия и 20-
литрова газова бутилка. 

•••
За времето от 21 до 24 

октомври в землището на 
с. Гагово, община Попово, 
в местността Блатото неиз-
вестно лице е убило, без 
да  има разрешение, едър 
дивеч – благороден елен, 
собственост на ловно сто-
панство „Черни Лом“–По-
пово.

•••
На 25 октомври след 

проведените в РПУ–По-
пово оперативно-издирва-
телни мероприятия, бе ус-
тановен извършителят на 

кражба на 1400 лв. от дома 
на жител на с. Горица, об-
щина Попово. Това е А.Й. 
(24 г.) от същото село.

•••
За времето от 14 до 25 

октомври в Попово неиз-
вестно лице прониква през 
незаключена врата в склад 
на фирма в ликвидация и 
извършва кражба на алуми-
ниеви и медни намотки от 
електрожен. 

•••
На 25 октомври в 13,30 

часа в момент на кражба 
на метали от фирма в По-
пово са задържани три ли-
ца – С.А. (37 г.), Н.И. (26 г.) 
и Г.Й. (29 г.) – всички от 
Попово. Двама от тях са за-
държани за 24 часа в РПУ–
Попово на основание чл. 
70, ал.1, т.1 от Закона за 

МВР.
•••

На 25 октомври около 14 
часа в с. Ломци, община 
Попово 37-годишният 
Д.В., 37-годишният В.В. и 
27-годишният Т.Т. – и три-
мата от  Попово, са извър-
шили незаконна сеч с мо-
торен трион на два ореха, 
собственост на община 
Попово. Същите са задър-
жани за 24 часа в РПУ–
Попово на основание 
чл.70, ал.1, т.1 от Закона за 
МВР.

•••
На 26 октомври в 14,40 

часа в с. Гагово, община 
Попово, при претърсване 
в дома на Д.Д. (54 г.) от 
София са намерени неза-
конно притежавани една 
гладкоцевна пушка „ТОЗ“, 

12-и калибър, един револ-
вер „Монтенеро“ и пет бой-
ни патрона, които за из-
зети. По време на претърс-
ването е установено още, 
че същият е осъществил 
неправомерно въздейст-
вие върху електроразпре-
делителната мрежа, като е 
създал условия за непълно 
отчитане на използваната 
еленергия. По случаите 
е образувано бързо поли-
цейско производство.

•••
На 27 октомври около 

0,30 часа в с. Горско Абла-
ново, община Опака, при 
извършена полицейска про-
верка е установено, че 37-
годишният Х.Д. от гр. Бо-
бовдол управлявал лек ав-
томобил „Фолксваген дже-
та“ след употреба на алко-

хол с концентрация в кръв-
та му 1,80 промила, уста-
новено по надлежния ред.

•••
На 27 октомври около 

2,25 часа по второкласен 
път II-51, посока Попово–с. 
Ковачевец, 31-годишният 
правоспособен водач Б.Н. 
от Попово управлявал лек 
автомобил „Алфа Ромео“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,38 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
За времето от 19 ча-

са на 28 октомври до 10 
часа на следващия ден не-
известно лице прониква 
през неукрепен прозорец  
в частен дом в кв. „На-
дежда“ в  Попово и извърш-

ва кражба на цветен теле-
визор. 

•••
На 29 октомври око-

ло 1,40 часа в заведение 
в централната част на 
Попово 20-годишният 
П.П. от същия град е из-
вършил непристойни дей-
ствия, грубо нарушава-
щи обществения ред и из-
разяващи явно неуваже-
ние към обществото. 
Деянието е съпроводено 
със съпротива на орган 
на властта, изпълняващ 
задължения по опазване 
на обществения ред 
(отправил е закани и 
заплахи към служители 
от автопатрул при РПУ–
Попово). П.П. е задържан 
в РПУ–Попово за 24 часа 
на основание чл.70, ал.1, 
т.1 от Закона за МВР 
(за извършване на хули-
гански действия).
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„ОТ ДУНАВ 
ДО СТАРА 

ПЛАНИНА“
издаден от 

СЕАТ–ПОПОВО
089 9 777 417 

Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Тузлукът е заключен с 
Антоновския и Омурташ-
кия край между Преслав-
ско-Драгоевската и Котлен-
ската планина и е скрил в 
пазвите си потайности, не-
разгадани от археолози и 
природолюбители. Това 
е един неизследван край, 
останал в нашето съвре-
мие някъде там като терито-
рия, през която бързаме да 
преминем за Котел и Же-
равна, за Търговище или 
В. Търново.

За Антоново продължа-
ваме от Иванча, като след 
селото се изкачваме по ас-
фалтовия път на височина-
та, преминаваме покрай во-
допада, който е на пет метра 
от пътя, и се отправяме към 
Антоновския край, срав-
няван от Феликс Каниц с 
красотите на Северна Ита-
лия. Самият град е старо се-
лище, разположено върху 
плоското едноименно било 
(496 м), обградено от река 
Голяма река с нейния при-
ток Розова река и Стара ре-
ка с нейния приток Черна 
река. Особена прелест му 
придава близостта с Пред-
балкана, който започва от 
Антоновските височини, а 
наблизо е и яз. Ястребино 
и плдородните земи около 
него. През последните го-
дини се обръща внимание 
на лозарството и малинар-
ството, както и на туризма.

Навлизаме в Тузлука и 
можем да изберем две ос-
новни направления – към 
Стара речка или към Ста-
ра река. Към Стара речка 
пътят е добър и атрактивен 
и след много завои се сти-
га до нивото на реката. Пре-
ди селото има находища 
на див рожков, а веднага 
след селото преди камен-
ния мост над реката се от-
бивате вдясно и следвайки 
маркировката, стигате до 
природния феномен Гър-
батата чешма на 50 метра 
по черния път. Това е варо-

ПОТАЙНОСТИТЕ 
НА ТУЗЛУКА
виково образувание, висо-
ко към 4 метра, по което 
тече вода и пада като ма-
лък водопад само на 3–4 
метра от реката, която точ-
но тук има големи виро-
ве и красиви наддадени 
над водата скали. След ви-
сочините е Златарица, а 
югоизточно е Сланник, с 
кота 902 метра. Мястото е 
предпочитано за отдих и 
риболов. А в горите на це-
лия Тузлук се крият много 
гъби с царицата на гъбеното 
царство – манатарката, а ос-
вен гъбите се крият и остан-
ките на крепости, които не 
са проучвани.

Към Стара река пътят е 
много хубав, с изключение 
на един участък от около 
10 км към разклона за 
Таймище. Целта ни е ту-
ристическата емблема на 
Търговищка област – Рим-
ският мост. Всъщност има 
спор за емблемата – според 
Търговище това е тяхната 
възрожденска къща на 
Хаджи Ангел, но може би 

защото е в центъра на града 
и не са виждали моста, до 
който трудно се достига, а 
в дъждовен период и през 
студените месеци направо 
си е невъзможно заради не-
изградената туристическа 
инфраструктура. Има мно-
го подходи към моста, но 
нито един не ви дава сигур-
ността, че поне ще го зър-
нете. Стигаме с.Стеврек, 
което е много старо селище 
и носи още гръцкото си 
име – Кръст (от ставрос). 
Селото е специално посете-
но от Феликс Каниц и Кон-
стантин Иречек. Тук е има-
ло духовно селище с църкви 
и манастири, изработвали 
са се кръстове и икони, на-
мерени са каменни брадви 
и кремъчни върхове на 
копия, открита е и злат-
на монета на римския им-
ператор Лъв (451–470 г.) и 
не случайно тук е минавал 

главен римски път и е по-
строен мост над Стара 
река (името º също не е 
случайно). Сегашният из-
вестен мост обаче е дати-
ран отпреди 4–5 века, но 
си е строен по римската 
технология с хоросан!? До 
него се достига от Стеврек 
по каменист път западно 
от центъра на селото и се 
изминават над 8 км до мос-
та, който е прострял 60-
метрова сводеста снага 
над старата река. Мостът е 
висок 10 метра и е с 6 сво-
да, като между сводовете 
има отвори, заради сто-
годишната вълна, за която 
явно още тогава се е знае-
ло. Това уникално съоръ-
жение е изцяло запазено 
със своята архитектурна 
изящност, но и за което 
трябва да се положат гри-
жи и да се включи в турис-
тическата стратегия на об-
ластта. Тук е невероятно 
красиво и чисто, подхо-
дящо за пешеходен и исто-
рически туризъм, екотури-
зъм и велотуризъм, с кра-
сиви места за разпъване на 
палатки.

На 5 км от Антоново, бли-
зо до язовир „Ястребино“ 
има и къща за гости Ере-
виш (089 9 878 799, 0601/64 
567), собственост на семей-
ство Янакиеви. Тук можете 
да пояздите обучен за целта 
кон, да отидете на пик-
ник, предлага се и органи-
зиран лов и риболов. Къ-
щата има на разположе-
ние уютни стаи и механа с 
20 места и голяма камина 
и е предпочитано място, 
включително и през зима-
та, от варненски групи ту-
ристи. За романтично и не-
стандартно настроените се 
предлага спане в сено или 
в хамак под звездите и пес-
ните на щурците.

Къщата за гости в с.Еревиш на семейство Янакиеви Облеклото на сервитьора в къщата за гости

Стара река

Гърбатата чешма

Стара река


