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МЯСТО ЗА 
ВАШАТА 

РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ

РЕСТОРАНТ 
„МАРИНИ”

Най-доброто място за 
коледните и нового-
дишните празници!

Попово, бул.„България“ №18
0608/2 22 45, 088 7 949 232

Ани КРЪСТЕВА

Във връзка с професио-
налния празник на служи-
телите на национална служ-
ба „Полиция“, който се 
чества на 8 ноември – Деня 
на свети Архангел Михаил, 
със заповед на директора 
на службата генерал-лей-
тенант Валентин Петров 
с „обявяване на благодар-
ност“ за проявена инициа-
тивност и постигнати ви-
соки резултати при изпъл-
нение на служебните си за-
дължения е награден пол-
ковник Валери Петков, на-
чалник на сектор „Охрани-
телна полиция“ при РДВР–
Търговище.

По случай празника и 
за показани трайни поло-
жителни резултати в бор-
бата с криминалната пре-

НАГРАДИ ЗА 
ПРАЗНИКА НА 
БЪЛГАРСКАТА 
ПОЛИЦИЯ

Миналата събота, 11 ноември, в залата на Дома на кул-
турата Общинската организация на Българската социа-
листическа партия–Попово проведе своята 46-а отчетно-
изборна конференция. В работата º взеха участие 164 от 
всичките излъчени 216 делегати. Те представяха 1100 
социалисти, членуващи в над 40 местни организации в 

ОЗДРАВИТЕЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗА БСП–ПОПОВО

на стр. 2

„Вероятно по-голямо уве-
личение през следващата 
година ще има за две гру-
пи пенсии – тези до 80 и 
тези до 100 лева“, съоб-
щи директорът на Нацио-
налния осигурителен ин-
ститут (НОИ) Йордан 
Христосков. Той участва в 
дискусия, посветена на да-
нъчната, осигурителната 
и подоходната политика в 
проектобюджета за 2006 г. 
Христосков посочи, че 

средства за коледни добав-
ки към пенсиите има, но 
правителството трябва да 
вземе решение за отпуска-
нето им. Той съобщи още, че 
ако се търси увеличение на 
покупателната способност 
на хората с ниски доходи, 
то трябва да се следва по-
литика за намаляване на 
ДДС. Според него поли-
тиката за повишаване на ак-
цизите е правилна, защото 
тежестта от увеличението 

ще засегне предимно хо-
рата с високи доходи.

Христосков се съгласи 
с позицията на КНСБ, че 
е на лице дисбаланс в раз-
пределянето на осигури-
телната тежест между ра-
ботодатели и работници. 
„Този баланс трябва да се 
търси не в един конкретен 
бюджет, а да бъде дълго-
срочна политика“, завърши 
Христосков.

Агенция ФОКУС

ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОФИСА НА „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД!
Всеки ден от 8 до 18 часа и в събота от 9 до 16 часа

Попово, ул. „Сергей Румянцев“ № 1, тел. 0608/2 38 74

НАШИ 
САМОДЕЙЦИ 
В 
МАКЕДОНИЯ

на стр. 5

НИСКИТЕ ПЕНСИИ –     
      УВЕЛИЧЕНИЕ 

Пенсионерка, която, като чу с колко се увеличава пенсията 
º, вдигна бастуна.

КУЛТУРАТА В 
МАЛКИЯ ГРАД

Маруся МИЛУШЕВА 

Министерството на културата и Община–
Трявна бяха организатори на кръгла маса 
на тема „Културата в малкия град“. Сре-
щата се състоя на 9, 10 и 11 ноември, като 
в нея взе участие и главният експерт в 
отдел „Култура“ в Община–Попово Петя 
Габровска. 

Заместник-министърът на културата На-
дежда Захариева, проф.Мила Сантова, 
Антоанета Гинина и други експерти во-
деха дискусиите през трите дена. А те бя-
ха на следните теми: „Малкият град – 
култура и традиции“, „Партньорство на 
местно ниво“, „Библиотеки и читалища – 
достъп до култура и информация за все-
ки“, „Местната културна инициатива в кон-
текста на европейските практики“, „Регио-
налните експертно-консултантски и ин-
формационни центрове „Читалища“ – съ-

на стр. 2
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
18 до 24 ноември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

селата и града. 
Найден Иванов отчете 

двугодишната дейност на 
най-голямата партийна 
структура в общината, 
като не спести критичните 
оценки най-вече към ра-
ботата на ръководния º 
орган – Общинския съвет 
на БСП, и самокритични-
те – към себе си, като пред-
седател на този Съвет. Раз-
цеплението в организация-
та, породено от местни-
те избори през 2003 г., ко-
гато голяма част от члено-
вете на социалистическа-
та партия не подкрепиха 
кандидата за кмет на об-
щината, издигнат от 
БСП, а явно застанаха зад 
кандидатурата на незави-
симия кандидат-кмет, е 
довело до охлаждане в от-
ношенията в ръководст-
вото и сред редовите пар-
тийните членове и до про-
блеми в организационния 
живот.  През двете години 
след изборите е извървян 
сложен път към единение 
и тази конференция тряб-
ваше да сложи точка на раз-
нобоя в организацията. 

Анализирани бяха също 
резултатите от парламен-
тарните избори, в които 
БСП–Попово се е пред-
ставила най-добре от об-
щинските организации в 
областта, но депутатът, вля-
зъл в Народното събрание 

ОЗДРАВИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА БСП–ПОПОВО

от коалиция „За Бъл-
гария“, е от Търговище. 
От Търговище е също и но-
вият областен управител, 
дори сред тримата за-
местник-областни няма чо-
век от Попово. Тези кри-
тични въпроси бяха ди-
ректно отправени към при-
състващия на форума Ру-
мен Такоров – депутат и 
председател на Областния 
съвет на БСП–Търговище. 

Като положителен факт 
в доклада бе отчетено, че 
успешно тече кампанията 
за приемане на нови пар-
тийни членове, в това чис-
ло и повече млади хора. 
Възстановени са организа-
циите в с. Долна Кабда, 
кв. Невски и на други мес-
та,  в някои села партий-
ните членове вече наброя-
ват 60–70 души. Не така 
обаче стоят нещата в гра-
да – тук новото партийно 
ръководство ще има за-
дачата да укрепва структу-
рите си, да привлича по-
вече младежи в тях.

Социалдемократическа-
та идея е това, което ни 
обединява, каза в заключе-
ние г-н Иванов. Време е да 
загърбим обидите, да гле-
даме напред и да работим 
партийната ни организация 
да добие нов облик и заеме 
реалното място, което º се 
полага в община Попово. В 
същия дух беше и призивът 
на кмета на общината д-р 
Людмил Веселинов. Който 
не вижда развитието напред, 
а гледа само назад, дърпа и 
организацията назад, е не-
говото категорично мнение. 

Последвалите изказвания 
след доклада, част от кои-
то много емоционални, 
откроиха проблеми не са-

мо на БСП, но и на ця-
лото ни общество. Кри-
тиките бяха основно към 
управляващите на централ-
но ниво, към депутата Ру-
мен Такоров, който е загър-
бил дори срещите си с 
електората, изпратил го в 
парламента. 

„Защо управляващите не 
понасят солидарно с народа 
тежестта на този тежък 
16-годишен преход, кой-
то преживяваме“, попита 
делегатът Цветан Борисов. 
А преходът е тежък само по 
вина на управляващите – 
те просто не могат да уп-
равляват добре. На всич-
ки избори се повтаря ед-
но и също – преди тях обе-
щанията са големи, а след  

като избраните седнат 
във високите столове, оси-
гурили си добър стандарт 
на живот, забравят за теж-
кото положение на народа. 
Лидерите на БСП, които 
днес управляват страната, 
да излизат по-често пред 
хората и да обясняват какви 
са причините да не могат 
да изпълнят социалните си 
обещания, защо се налагат 
някои непопулярни мер-

от стр. 1 ки, които още повече вло-
шават положението на 
обикновения българин – 
тази препоръка прозвуча в 
много от изказванията.

В отговора си на поста-
вените въпроси г-н Тако-
ров не беше особено убе-
дителен. Такава остра кри-
тика към сегашното коали-
ционно управление, в което 
БСП  е водеща сила, той не 
бил чувал дори от десните 
си опоненти. Сега, според 
депутата, не е време за 
вътрешнопартийни битки, 
а за обща работа за връщане 
на доверието на хората в 
БСП, за възвръщане на 
нейния авторитет в об-
ществото. Налага се да се 
обединим в името на про-
сперитета на България, 
който за ръководството 
на БСП днес е свързан с 
приемането на страната 
в Европейския съюз, каза 
той. В думите му липсваше 
и нотка на самокритичност, 
те прозвучаха като заучени 
лозунги. Държанието му 
към част от участниците в 
конференцията беше неко-
ректно и дори обидно. То 
за пореден път затвърди 
ширещото се мнение, че 
Румен Такоров не е лич-
ността, която може да за-
щитава интересите на по-
повчани в Парламента, 
нито да внесе коректност 
във вътрешнопартийните 
отношения. И тук нагледно 
пролича огромната пропаст  
между партийния елит и 
редовите социалисти, по-
голяма част от които на 
пенсионна възраст и едва 
преживяващи с мизерните 
си доходи, но оставащи вер-
ни на идеята за социална 
справедливост… 

С таен избор конферен-
цията гласува новия 27-
членен състав на Общин-
ския партиен съвет. Той от 
своя страна на първото си 
заседание в понеделник из-
бра за председател на об-
щинската организация на  
социалистите отново Най-
ден Иванов. 

Цветан Борисов

ТЪРГОВИЩЕ 

ОБНОВЯВАНЕ НА 
МАРКИРОВКАТА

Светослава РУСЕВА

От Община–Търговище опресняват маркировката на 
пешеходните пътеки в града. Това е във връзка с настъп-
ването на есенно-зимния сезон. 

Вече е освежена боята на кръстовището при автогарата, 
на това при булевардите „Ал. Стамболийски“ и „Трай-
ко Китанчев“, на пешеходните пътеки по улиците „Глад-
стон“ и „Цар Симеон“, както и на ул. „Христо Ботев“.

Нова е хоризонталната маркировка пред болницата, 
между двата гробищни парка, до общинската админист-
рация. За целта Общината е отделила близо хиляда лева.

Започна активната подмяна на пътните знаци в Тър-
говище. Нова вертикална маркировка е поставена на 
кръстовището на „Първи май“ с „Антим І“ и на това с ул. 
„Паисий“. Изцяло подменен е знакът „Стоп“ в началото 
на бул. „Ал. Стамболийски“, счупен след проявата на 
вандализъм.

ОПАКА

ОБЩИНАТА Е ГОТОВА 
ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД

М.Мустафов

Община Опака е вече готова да посрещне зимните ме-
сеци. Всички училища, детски градини, домове, патро-
нажи са снабдени с горива за отопление. 

Подготвено е и зимното снегопочистване и опесъчаване 
на всички населени места и междуселищната пътна мрежа. 

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“–ПОПОВО

ви кани на 21 ноември от 17 часа 
в Клуба за естетическо възпитание

• Откриване на изложба – 
графика на Ирина Стоянова

• Представяне на книгата 
„Импресии“ 

на Станислава Ст. Митева.

• КРИТИКИ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО И КЪМ ДЕПУТАТА РУМЕН ТАКОРОВ
• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ПРЕИЗБРАН НАЙДЕН ИВАНОВ

След като отпечатахме снимка на цъфнала 
ябълка в село Славяново, в поповския квартал Сея-
чи заснехме цъфнала джанка. Дали идва тежка 
зима, ако съдим от тези белези на народната ме-
теорология?
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МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

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

На 10 ноември се проведе 
среща на учителите по про-
фесионална подготовка от 
Професионална гимназия 
по техника и лека промиш-
леност–Попово с работода-
тели и синдикалисти.

Целта на срещата беше 
да се направи анализ на 
проведените изпити за при-
добиване на степен на про-
фесионална квалификация. 
Стремежът бе да се откроят 
положителните елементи 
във всяка национална из-
питна програма, по която 
са провеждани изпити в 
ПГТЛП–Попово, да се по-
сочат слабостите според 
преподавателите и да се 
направят предложения за 
промени, които да доведат 
до по-обективно оценяване 
на знанията и уменията на 
учениците на изхода на 
професионалното образова-
ние. 

Учителите и от трите 

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗПИТНИ 
ПРОГРАМИ СА ДОБРИ

Магдалена ЖЕЧЕВА

„120 години от Съе-
динението на България 
и Сръбско-българската 
война“ е темата на го-
ляма изложба, която 
Исторически музей–
Търговище откри на 8 
ноември (вторник) от 
17 часа във фоайето на 
Славейковото учили-
ще. Тя се реализира с 
участието на разнооб-
разни оригинални екс-
понати от колекциите 
на Националния воен-
ноисторически музей 
в София. 

Търговищкото граж-
данство и гостите 
на града могат да ви-
дят знамената на 
Седми пехотен Пре-

славски полк и шуменското поборническо дружество 
„Сливница“; вещи на българския княз Александър І 
Батенберг, главнокомандващ на българската армия; вещи 
на капитан Вичо Диков – командир на Седми пехотен 
Преславски полк; снимки, документи, въоръжение и 
военни отличия на участници във войната. Своето мяс-
то в експозицията имат свидетелства за участниците 
в Сръбско-българската война от Търговище и Търго-
вищкия край.

ИЗЛОЖБА

професионални направле-
ния  – „лека промишле-
ност“, „електротехника“ и 
„машиностроене“, изрази-
ха положително станови-
ще относно изпитните про-
грами. Тяхната яснота, на-
чинът на провеждане на 
изпитите и  разработените 
критерии за оценяване на 
писмените работи и прак-
тическите задания дават 
възможност за обективно 
оценяване и подпомагат 
зрелостниците да изявят 
максимално своите зна-
ния и умения. Бе конста-
тирано, че изпитните про-
грами, разработени за 
придобиване на ІІІ степен 
на професионална квали-
фикация, са по-добри от 
тези, разработени за при-
добиване на ІІ квалифи-
кационна степен. Разбира 
се има и някои недоста-
тъци, които не са същест-
вени и не оказват влия-

ние на резултатите от 
изпитите, а по-скоро са из-
лишни затруднения в орга-
низацията на изпитите.

Директорът на „Спорт“ 
АД Софка Стоянова комен-
тира заложената в чл. 35 от 
Закона за професионалното 
образование и обучение въз-
можност работодателите 
да  участват в комисиите за 
провеждане на държавните 
квалификационни изпити. 
Няма пречки, според г-жа 
Стоянова, представители 
на работодателите да бъдат 
част от квалификационните 
комисии по теория и прак-
тика. Като ръководител 
на предприятие, в което 
ПГТЛП–Попово провежда 
част от производствената 
практика на своите уче-
ници, тя сподели впечат-
лението си, че подготов-
ката на учениците е на 
добро ниво. В диалог с 
преподавателите от про-
фесионално направление 
„лека промишленост“ бяха 
обсъдени мерки за още 
по-ефективно провеждане 

на производствената прак-
тика, за да могат учениците 
практически да се запознаят 
с изучаваното в училище. 
Г-жа Стоянова изрази на-
дежда, че в бъдеще все 
повече ученици от ПГТЛП 
ще избират за свое работно 
място „Спорт“ АД. 

Представителите на син-
дикатите инж. Магдалена 
Радева – координатор на 
Общинския синдикален съ-
вет на КНСБ, и Николай 
Димитров –  заместник-
председател на Синдикал-
ния регионален съвет на КТ 
„Подкрепа“–Търговище, 
подкрепиха заложения в 
закона трипартизъм и зая-
виха желанието си да имат 
свои представители в из-
питните комисии. 

В края на срещата ди-
ректорът на ПГТЛП Све-
тослав Минчев обобщи на-
правените препоръки, кои-
то ще бъдат представени в  
Регионалния инспекторат 
по образование– Търгови-
ще, потвърди общото впе-
чатление от полезността 

на подобни тристранни сре-
щи и изрази надежда, че 
отново ще бъде проведена 
подобна среща в процеса 
на подготовка на юнската 
изпитна сесия.

Директорът използва слу-
чая да благодаря за пис-
мената подкрепа за разкри-
ване на новата специал-
ност „икономист – мени-
джър в индустрията“ на 

г-жа Софка Стоянова и 
на поканените на срещата 
Павлин Стефанов – изпъл-
нителен директор на „Аг-
ротехремонт-61“ АД–Попо-
во, Веселин Василев – уп-
равител на „Родна индуст-
рия-91“ ЕООД–Попово, и 
на Марияна Сотирова – из-
пълнителен директор на 
„Чугунена арматура Бъл-
гария“ АД–клон Попово.

ТЪРГОВСКИ АГЕНТИ НА ОВЕРГАЗ В ПОПОВО

160 ХИЛЯДИ ДОМАКИНСТВА ОЧАКВАТ ДА ИМ 
РАЗКАЖЕТЕ ЗА ПРИРОДНИЯ ГАЗ. ИСКАТЕ ЛИ?

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Динамична работа, свързана с анкетиране и запознаване на 
потенциалните битови клиенти с начина за присъединяване към 
газоразпределителната мрежа;

2. Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите ре-
зултати, силна фирмена програма за стимулиране на продаж-
бите;

3. Работа извън офиса, пряко на пазара, като допълнително за-
нятие; работното време, което следва точно Вашите възможности 
и желание;

4. Фирмено обучение и възможности за най-добрите да про-
дължат кариерното си развитие в съвременна и социално от-
говорна компания.

ВИЕ СТЕ ИДЕАЛНИЯТ  
КАНДИДАТ, АКО

1. Сте завършили средно или висше обра-
зование;

2. Притежавате отлични комуникативни 
умения, желание и подход за работа с 
клиенти;

3. Умения за работа под напрежение и 
ориентация към постигане на резултати;

4. Упоритост и лоялност.
5. Опит в продажбите на продукт или 

услуга на крайни клиенти се смята за пре-
димство.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да приемете нашето предизвикателство, изпратете 
автобиография (с телефон за връзка), мотивационно писмо и актуална снимка 

на e-mail: hr@overgas.bg или на адрес: гр. София 1407, ул.„Филип Кутев“ № 5, ОВЕРГАЗ – 
дирекция „Човешки ресурси“, не по-късно от 25.11.2005 г.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи.
Контакт ще установим само с одобрените за участие кандидати.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 02/9603 274

стъпност и охраната на об-
ществения ред с „обявява-
не на благодарност“ със 
заповед на директора на 
РДВР–Търговище генерал 
Гецо Гецов са наградени и 

лейтенант Мариела Весе-
линова, дознател; главен 
сержант Ивайло Костади-
нов – младши районен ин-
спектор, и главен сержант 
Иван Иванов – водач на 
патрулен автомобил.

НАГРАДИ ЗА ПРАЗНИКА 
НА БЪЛГАРСКАТА 

ПОЛИЦИЯ
от стр. 1

РЕСТОРАНТ–СБА 
(срещу КАТ)

Работно време – от 8 до 23 часа

АТРАКТИВНО ОБЕДНО МЕНЮ
 088 9 883 691    

стояние, проблеми, възмож-
ности за партньорство“. 

Г-жа Петя Габровска се 
включи в кръглата маса 
със съдоклад за културата 
в малкия град. Освен че 
представи какви културни 
дейности се развиват в на-
шата община, тя акценти-
ра върху най-важните про-
блеми, които според нея 
трябва министерството да 
разреши, за да има още 
по-добри резултати от уси-
лията на читалищните и 
другите културни дейци 
по места. Материалната ба-
за на читалищата, която се 

нуждае не от козметика, а 
от основни ремонти; лип-
сата на ясни критерии за 
финансирането на читали-
щата според извършвана-
та дейност; компютриза-
ция на читалищата и обно-
вяване на книжния фонд 
на библиотеките; промени 
в Закона за народните чи-
талища – това бяха част 
от повдигнатите въпроси 
от г-жа Габровска, които 
възбудиха широка диску-
сия на форума. Тя се надя-
ва, че поне за част от тях 
Министерството на култу-
рата ще намери верните ре-
шения.

от стр. 1

КУЛТУРАТА В 
МАЛКИЯ ГРАД

Във Велико Търново се 
проведе първата междуна-
родна конференция „Вто-
рата световна война и но-
вите реалности в следвоен-
ния свят“. Организатори 
са Международната асо-
циация „Мирна и единна 
Европа“, Общините във 
Велико Търново и Попово, 
Великотърновския универ-
ситет. В нея взеха участие 
историци, общественици, 
представители на власт-
та, представители на евро-
институции и неправител-

МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ С 

ПОПОВСКО УЧАСТИЕ
ствени организации, науч-
ни работници, преподава-
тели, студенти от повече-
то европейски държави. 
С доклад на тема „Кон-
цепциите за световен ред 
и обикновеният човек“ в 
конференцията участва и 
Петя Карагяурова –уред-
ник в Исторически му-
зей–Попово. Форумът е 
първи от поредица подоб-
ни, които ще се органи-
зират в периода преди при-
съединяването на България 
към ЕС.

Сградата на Професионалната гимназия по техника и лека 
промишленост в Попово
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Родена съм през далечната 
1914 година в близкото село 
Глогинка. Учих до втори 
клас (днес VI клас). Една 
година ходих и в стопанското 
училище в Попово, ама не 
го завърших – бързах да се 
омъжа, зер ще се свършат 
ергените… По него време 
минеш ли 20 години и не се 
задомиш, минаваш за стара 
мома. 

И така, отгледах две жи-
ви деца – дъщерята Стоян-
ка и сина Димитър. Вече 
имам четирима внука и 
трима правнука, двадесе-
тинагодишни. Ако от тях 
някой се беше оженил до-
сега, щях да се радвам и 
на праправнук… Животът 
ми никак не беше лек. 37 
години бях женена, от 37 
години съм сама – мъжът 
ми почина през 1968 г. 
Времето се навъртя, оста-
рях, трудно се движа, доб-
ре че е щерката покрай ме-
не. Работила съм много те-
жък, селски труд. На къра 
посрещахме слънцето и 
блъскахме до тъмно. Ама 
не се оплаквахме – млади 
бяхме, нищо не ни се опи-
раше. По-късно две години 
бях секретар в селсъвета. 
Била съм и председател на 
женското дружество. Спо-
мням си като днес – жи-
веехме задружно, правех-
ме често седенки, събирах-
ме помощи за фронта. 
Един от братята ми е убит 
във войната през 1916 г.

Съпругът ми беше кому-
нист, ама истински, не като 
днешните. Беше честен, 
имаше си принципи и дър-
жеше на тях. Когато навър-
ши възраст, се пенсионира. 
Молиха го да остане, но 
той беше категоричен – сти-
га ми толкова, има млади 
хора без работа, нека ня-
кой си вади хляба на мое-
то място. От днешните уп-
равляващи никой не ми ха-
ресва, ядосват ме, като ги 
гледам и слушам. Нищо 
не правят за доброто на хо-
рата и България, искат само 
да си напълнят джоба. В 
началото бяха голи и боси, 
сега се охраниха. Непре-
къснато гледам телевизора, 
понякога даже споря с 
него. Всички политици са 
същите, нищо че са от раз-
ни партии. Уж сме ги из-
брали да ни водят към доб-
ро, ама като станат голем-
ци, и се забравят. Един-
ствено Пирински ми ха-
ресва, но не знам дали да 
го пишеш, ще кажат, че го-
воря тъй, щото съм към 

ПИСАНЕТО МИ Е ПРИСЪРЦЕ
Иван Банев Иванов e роден в село Захари Стояново през 1947 г. Напуска селото, 

когато завършва VIII клас. Учи професионално училище в Разград. За повече 
от година върви по стъпките на поета Пеньо Пенев. Работи в Димитровград, 
Марица-изток, все по скелите, на които Пеньо Пенев е редил своите стихове. 
Около 1964 г. се установява в град Русе. Там завършва механотехникум, след-
ва Великотърновския университет, българска филология, но поради болест не 
се дипломира. От онези години са му останали познанствата с големи драма-
турзи като Радко Радков, който пише исторически драми в мерена реч, Никола 
Георгиев, днес професор в Софийския университет.

Книгата му „Между червено и синьо“ излиза през 1999 г. В стиховете си възпя-
ва лятото, своето детство, засяга социалната тематика. 

Почти на крак, в движение се запознахме и разговорихме за нещата около нас. 
Иван Банев е интересен човек и поет, затова с лекота илюстрираше живота 
си със стихове. Вероятно ще бъде интересно да запознаем читателите на вест-
ника с него.

ОТКОГА ПИША? 

Младеж лековерен когато бях аз,
прекрасна гъркиня обикнах със страст,

е казал навремето Пушкин, а пък аз тога-
ва обикнах белия лист и молив.

На тази възраст всички се пробват, на 
мен ми казваха, че се справям. Участвал 
съм в много конкурси, печелил съм, но то-
ва не е важно. Писането ми е присърце. 
То е като едно приятно прекрачване от 
ежедневието в един по-приятен свят.

Човекът сам е цвят, 
но корена черен в ада никне.
Това научих от един мъдрец, 
но той бе ням, да бе обрал света, ха-ха-ха.

(Шандор Петьофи)
За жалост днес злобата и мизерията 

стана много в нашата демокрация. Преди 
години бях сътрудник на „Луд труд“. Там 
отпечатах едно стихче, посветено на со-
циалния министър Иван Нейков. Даваха 
13-а пенсия, и 13-а заплата, тогава парите 
бяха в хиляди и като ги обърнеш – някакви 
15–20 лева... 

Взех ги холам, взех ги двете
големи пенсии парични.
Една – на коча за мъдете,
а другата – за нужни лични,
та кога започне да мърли овцете,
да им пее Нейков реквием.
Господин министре, как ще ги похарча 
    двете?
Поне едната – на коча за кадем.

За съжаление днес политиката продъл-
жава в същия ритъм и не е време за пое-
зия. Но, колелото се върти, моите идеи не 
се променят…

ВЕРЕСИЯ В МАГАЗИНА
На Пашата

Идват всички – цяло село. 
Купуват, а не плащат,
пред Пашата чело свели,
безпарично се поклащат.
Той горкия що да стори?
В кетап за вересии
пише име, без да спори
над празните кесии.
Тъй със месеци, с години
всеки е фиксиран тип,
до Пашата за хляб ли мине,
кара стария тертип.
Колко много вересии!
Нова в старата се крие.

20.04.2004 г.

СЛАВЕЕВИ ПЕСНИ
Посвещава се на К.Ганев

Коджаендешките гори
във родното ми село
посрещат майските зори
на славеи с първите трели.
Сред озонен дъх достигат
до недостижим борунски връх –
сигурно това им стига:
песни, смесени със майски лъх.
Чуй, магията им чудна, 
карнавална буди утринта
с мелодичноста си трудна
да не си повтарят песента!
В май до тука долетели,
днес биха и Орфей надпели.

21.04.2003 г.

90-ГОДИШНАТА ЙОВКА КОЛЕВА: 

„НЕ МОГА БЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯ 
И ВЕСТНИЦИ“

Йовка Йорданова Колева е най-възрастната жителка на поповския квартал 
Сеячи. На 2 октомври т.г. е навършила почетната възраст 90 години и й остава 
само едно десетилетие да закръгли века. Къщата º е в центъра на селището, 
еднокатна, чиста, с подреден селски двор и шарена цветна градинка.

Как е живяла баба Йовка през изминалите десетилетия, с какво се занимава 
и запълва дните си сега, какви неща я вълнуват, как вижда света около себе 
си – това сподели тя специално за читателите на вестника. Дълголетницата 
се оказва сладкодумка, приказката й върви, да ти е драго да я слушаш. Реди 
приказките си като синци, скача от тема на тема и по всичко личи, че изпитва 
удоволствие от разговора.

комунистите. Надеждата 
ми сега е в Станишев, но не 
съм сигурна дали и той мо-
же да направи нещо за бед-
ните хора… Сега много е 
лошо положението в Бъл-
гария. Голяма беднотия, 
много мизерия. Отде се на-
въдиха толкова лоши хо-
ра! Едно време през ля-
тото на двора сме спали, 
сега не смееш на улицата 
да излезеш, като мръкне. 
Крадци, престъпници – на-
всякъде. Според мене ско-
ро нищо няма да се подоб-
ри. А когато това някога 
стане, аз няма да съм жива 
да го видя.

Много се възмущавам, 
като гледам какво става с 
нашите медицински сест-
ри в Либия. Отишли там 
да лекуват арабите, пък те 
ги изкарват виновни, пре-
стъпнички, може и да ги 
обесят. Лежат в затвора 
за нищо, десет години ще 
стане вече, къде е справед-
ливостта?

Нашият род е от дълго-
летници. Ние сме осем 
деца и всички са живели 
около 90 и повече години. 
Аз съм най-малката. Майка 
ми ме е родила, когато е 
била 48-годишна. Не ме 
е искала, но на – толкова 
години съм вече на този 
свят и се чувствам добре. 
Само краката нещо не ме 
слушат, иначе с ума съм 
наред, ръцете ми също дър-
жат. През последните го-
дини съм се отдала на пле-
тене. Плета много и най-
различни неща. Но нищо 
не продавам. Раздавам на 
внуците, сега плета за пра-
внуците. През другия ме-
сец кметът каза, че ще взе-
ме изработени от мен не-
ща за изложбата, която 
ще стъкнат за Деня на се-
мейството. Туй, дето виж-
даш сега да го плета, се 
казва ковано желязо – ето 
това е плочката, това са 

други елементи. Преди, ко-
гато краката ми бяха здра-
ви, вършех много други 
неща – харесваше ми да 
прекопавам градината, да 
плевя, да вързвам дома-
тито. Сега ми е останало 
само плетенето и четенето. 
Обичам да чета – вестници, 
книги. Най-често чета на-
шия, пенсионерския вест-
ник. Макар да съм на въз-
раст, очилата ми са само 
1,5 диоптъра. Добре че са 
телевизията и вестниците – 
ако ги нямаше, не знам 
какво щях да правя.

Към храната не съм ка-
призна – ям всичко, нямам 
любимо ястие. Предпо-
читам на масата да има 
месо, само че де го сега? 
През последните години 
все по-рядко се случва да 
се облажим с месо. Всеки 
обяд обичам да си пийвам 
по една малка ракийца – 
хем ми отваря апетита, хем 
след това ме приспива. То 
не че апетит ми липсва, 
ама така се казва…

Не се оплаквам от живота 
си, от нищо. Доживях до 
тези години, благодарна 
съм на Бога. Дано занапред 
всичко се промени към по-
добро. За да стане това, 
младите трябва да се хванат 
сериозно, да работят. Сти-
га вече с тези партии – 
станаха сигурно 99 и вся-
ка иска да управлява. 
Не партиите могат да по-
добрят хала на народа, 
младите люде трябва да се 
вземат в ръце и да оправят 
нещата. И колкото по-рано, 
толкоз по-добре. Ние, бъл-
гарите, сме жилави и ви-
наги сме се оправяли в 
лоши времена. Ама сега 
трудностите продължиха 
дълго и още не им се вижда 
краят… Дано се намерят 
по-скоро кадърни и честни 
млади хора, които да вкарат 
държавата ни в пътя.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

На 4 ноември в Етнографския институт с музей към БАН в 
София бяха отличени резултатите от ХІІІ национален ученичес-
ки конкурс „Идваме от миналото, живеем в настоящето, ра-
ботим за бъдещето“.

Наградите бяха връчени от г-жа Хр.Маркова – главен експерт 
по история в МОН, главния експерт по БЕЛ в МОН, г-жа Янка 
Такева – председател на СБУ, г-н Петко Колев – съпредседател 
на общобългарската фондация „Тангра–Танакра“, директора 
на Етнографския музей при БАН.

От всички разработки, допуснати до национална защита 
(реферати, есета, презентации), есето на ДАМЯН РУМЕНОВ 
ЛАЗАРОВ от VІІ-г клас на ОУ „Л.Каравелов“–Попово получи 
ІІ награда.

Есето беше на тема „Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. И нека 
роденият по-късно, като види тези писмена, да се сети за онзи, който го е направил“.

ПРИЗОВО МЯСТО ОТ НК „РОДОЛЮБИЕ” 
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ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА

Кирил ЖЕЧЕВ 

Рано сутринта на 6 ноем-
ври луксозният автобус на 
търговищката транспортна 
фирма „Пъргавина“ се от-
правя от Попово за Него-
тино. Групата в него се 
състои от 31 човека – тан-
цьори от ансамбъл „Се-
верняци“ и състав от 
формация „Чар“ при До-
ма на културата с ръково-
дители Валентина Цоне-
ва и Маринела Таушано-
ва. Предстои ни продъл-
жително пътуване по пъ-
тищата на страната и 
съседна Македония.

Скоро се разсъмва и виж-
даме, че времето е с нас. 
Денят е хубав, слънчев, 
всички в автобуса се чув-
стваме добре, водят се 
оживени разговори на 
различни теми, често из-
бухват залпове смях. Ня-
кой се провиква: „В Него-
тино много е готино!“ и 
вдига допълнително гра-
дуса на настроението. В 
автобуса музиката не спи-
ра, километрите се на-
въртат неусетно, пред по-
гледа се редят една след 
друга от хубави по-хубави 
гледки от действително 
красивото ни Отечество. 

За родната ни природа е 
писано и говорено много, 
има прекрасни картини с 
пейзажи от известни наши 
художници, но истината, 
магията е, че всякога очите 
виждат нещо ново, различ-
но, неповторимо и това до-
принася за духовното ни 
израстване.

Преминаваме границата 
при Гюешево без формал-
ности от страна на мит-
ничарите и продължава-

ПОПОВО–НЕГОТИНО

НАШИ САМОДЕЙЦИ 
НА КОНЦЕРТ В 

МАКЕДОНИЯ

ме пътуването на македон-
ска територия. На посеща-
ващия за първи път тази 
малка страна всичко е ин-
тересно – и къщите на ре-
дуващите се едно след 
друго покрай пътя малки 
селца, и хората в тях, заети 
със своите си работи, и 
всичко останало, което по-
гледът среща: малки стада 
кози и крави, обрасли с 
вековни гори върхове, 
стръмни урви, в дъното 
на които блещукат малки 
рекички… Не липсват и 
любопитни гледки. На 
едно място виждаме убит 
глиган, сложен на предния 
капак на спрян до пътя лек 

автомобил. Неделя е  – 
ловен ден и местните ловци 
са имали слука. Десетина 
километра по-нататък пе-
тима-шестима мъже дерат 
крава, провесена на една 
от вратите на футболно иг-
рище…

Скоро срещаме табела, 
на която пише СТРАЦИН – 
име, свързано със славното 
минало на българската 
армия от недалечната ни 
история и познато на всеки 

българин. Пътят ни минава 
и над река Вардар, възпята 
в не една и две народни 
песни. Срещаме и много 
други познати имена на 
селища – Крива паланка, 
Куманово, Щип и още, и 
още…

Тук е мястото да споделя 
нещо, което просто се наби-
ва в очите. На около 50-ина 
километра от границата 
природата не се различава 
съществено от българската. 
Във вътрешността на Ма-
кедония обаче картината е 
коренно различна – докъ-
дето погледът стига, ни зао-
бикалят хълмове и възви-
шения – голи, без всякаква 
растителност. Нещо като 
лунен пейзаж, както се 
изрази някой. Причината за 
това обезлесяване остана 
загадка за всички нас.

...В Неготино пристигаме 
около 17 часа – след 12-ча-
сово пътуване. Първото 
нещо, което виждаме в по-

крайнините на града, е го-
ляма, сравнително нова 
спортна зала и до нея спор-
тен комплекс с четири те-
нис корта. По-късно ще 
науча, че тук се развиват 
спортовете хандбал, тенис, 
източни бойни изкуства, 
баскетбол, волейбол, шах-
мат, футбол и други. Пред-
ставителният футболен от-
бор на Неготино се състе-
зава в III дивизия (ниво 
на „В“ група в България) 
на държавното първенст-
во. Домакините ни посре-
щат в репетиционната за-
ла на местните самодейни 
състави, където престоя-
ваме повече от час, отдъх-
вайки от дългото пътува-
не. След това малките тан-

цьорки от формация „Чар“ 
са разпределени по до-
мовете на свои македон-
ски връстници, а „северня-
ците“ и останалите хора 
от групата са настанени в 
хотел в края на града.

Самият град е от мащаба 
на Попово. Населението 
му е около 13 хил. жители, 
но по площ изглежда по-
голям. Ако има някаква 
разлика по броя на населе-
нието в двата града, то тя е, 
че преди десетина години 
Неготино е имал пак 13 
хил. жители, а в Попово то-
гава живееха повече от 20 
хил. души… Иначе двете 
побратимени населени мес-
та си приличат по някои 
неща – доста странични 

улици не са ремонтирани 
от години и са осеяни с 
дупки, не малко сгради са 
с олющени фасади и из-
попадали мазилки, бедно-
тията просто не може да се 
скрие. Бездомните кучета 
и тук са неизменна част от 
градския пейзаж.

Годишният бюджет на 
община Неготино е 500 000 
евро – това научавам от се-
кретаря на общината г-н 
Ерол Мустафов (единст-
вения представител на об-
щинското ръководство, 
с когото имах възмож-
ност да контактувам). От 
него научих още, че безра-
ботицата е доста висока, 
надхвърляща 20%. Средна-
та работна заплата е около 

200 евро. В състава на об-
щината са включени об-
що 13 селища. Градът е 
в географския център на 
страната, намира се на 100 
километра от столицата 
Скопие, с която всекиднев-
но се поддържат две ав-
тобусни линии. Община 
Неготино е известна като 
център на винопроизвод-
ството, което е основен по-
минък на населението от 
региона. В добрите вкусо-
ви качества на местните 
вина имахме възможност 
да се убедим лично по вре-
ме на престоя си тук. В 
града функционират две 
предприятия за преработка 
на плодове и зеленчуци, 
фабрика за елкабели, фаб-
рика за резервни части на 
електродомакински уреди. 
Има няколко детски гради-
ни, две основни училища, 
гимназия, основно музи-
кално училище, както и ра-
ботнически университет. В 
областта на културата дей-
ност развиват културно-
художественото дружество 
„Яне Сандански“, дом на 
културата „Ацо Горчев“, об-
щинският музей, градската 
библиотека. 

Продължава в 
следващия брой

На 8 ноември побратименият с Попово град Него-
тино в Република Македония празнува 61 години 
от освобождението си от хитлерофашистка оку-
пация. Тази дата е обявена за Ден на града и се 
отбелязва по тържествен начин всяка година. По 
този повод поповски самодейни състави бяха пока-
нени да участват в тазгодишния тържествен 
концерт в Неготино.

Към Македония

Неготино

Г-н Ерол Мустафов – секретар на община Неготино
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АНТИКВАРИАТ. Про-
изведен 30-те години на ми-
налия век. Много добре за-
пазен. Разглобяем. Цена 350 
лева. GSM 088 6 265 532.

• СПРАВОЧНИК•

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕНИС НА МАСА

МАЛКИ ОБЯВИ
• КУПУВАМ селска 

къща  в Поповска общи-
на. Плащане веднага. За 
справка: 082 235 063, ве-
чер; 088 9 840 373. 7-8

• ПРОДАВАМ  фризер, 
марка „Gorenje“ в гаран-
ция, неупотребяван. Тел. 
27 312, GSM 089 7 742 300. 
4-5

• ПРОДАВАМ дворно 
място в Попово, 340 кв.м 
на ул.„Александър Стамбо-
лийски“, срещу Летния теа-
тър. Тел. 052 635 572. 2-3

• ПРОДАВАМ тяло за 
светеща реклама с размери 
70/40 см. Тел. 0608 23 531. 
2-3

ПРОДАВАМ Subaru 
Leone 1800 – перфектен 
двигател и ходова част, 
5/5/ врати, 4х4, бордови 
компютър, ел.съткла, ком-
би, серво управление. 
Спешно, договаряне. Тел. 
088 9 880 499.

Димитър СТЕФАНОВ

След доброто представяне на мъжкия отбор по тенис 
на маса на „Роса 1“ успех постигнаха и юношите старша 
възраст, извоювайки си правото да участват в борбата 
за разпределение на медалите от държавното отборно 
първенство.

Това стана на проведения от 11 до 13 ноември в Русе 
турнир с участието на 18 отбора от Северна България. 
Те бяха разпределени в четири групи и се състезаваха за 
първото място. Спечелилите добиваха правото да участ-
ват заедно с първите отбори от южната зона в борбата за 
медалите във финалната група.

Треньорът Иван Димитров за пореден път поведе 
своите възпитаници, поповските юноши Димитър Ди-
митров, Цветан Димитров и Денис Билял, в трудните 
двубои. И отново стигна до успеха – след победи над 
отборите от Видин, Габрово, софийския „Надежда“ и 
миналогодишния държавен първенец „Корабострои-
тел“–Варна поповските юноши оглавиха класирането в 
групата.

В срещите от финалната четворка тенисистите от 
клуб „Роса 1“ победиха русенския „Дунав“ и загубиха 
от съставите на Плевен и София. Така те извоюваха в 
трудната надпревара правото да участват в срещите за 
разпределяне на медалите от държавното отборно пър-
венство по тенис на маса. Вече два отбора от утвърдилата 
се през последните години поповска школа по тенис на 
маса ще мерят сили с най-добрите състави от страната 
през годината.

От 25 до 27 ноември в Плевен предстои участие на 
представителния мъжки отбор на клуб „Роса 1“ във фи-
нален турнир между шестте най-добре представили се 
отбора в България.

УСПЕХ НА ЮНОШИТЕ 
СТАРША ВЪЗРАСТ

Ганчо КИРИЛОВ

На 12 ноември представителният отбор по волейбол-
мъже на ВК „Попово“ гостува на състава на Силистра.

Четири гейма трябваше да изиграят поповчани, за да 
наложат волята си над коравия отбор на домакините. 
Изморени от продължителното пътуване да Силистра 
със собствени автомобили, поповските волейболисти 
загубиха първия гейм с 18:25. Състезателите от Силистра 
се опитаха да изнервят своите гости и обстановката в 
залата, оспорвайки съдийски решения и постоянно 
влизайки в пререкания с волейболистите от гостуващия 
отбор. Поповчани обаче не се поддадоха на техните 
провокации, мобилизираха максимално силите си и 
спечелиха три последователни гейма с резултат 25:22, 
25:23 и 25:22.

В следващия кръг на първенството поповският пред-
ставителен отбор по волейбол-мъже ще домакинства на 
състава от Русе.

УСПЕХ НА МЪЖКИЯ ОТБОР

НЕ ЗАБРАВЯЙ
На 30 ноември изтича срокът за плащане на по-

следните четвърти вноски от данъка върху недви-
жимите имоти и такса „Битови отпадъци“ за 2005 
година.

Актуална информация за данъчните си задълже-
ния можете да получите на данъчните каси в Об-
щината, намиращи се в Центъра за информационно 
и административно обслужване.

Несвоевременото плащане на данъци води до на-
числяване на лихви, затова в интерес на данъко-
платците е спазването на определените със закон 
срокове.

40 години
без

СЛАВИ 
СЛАВЕВ 
СЪБЕВ

Не сме те забравили!
Живееш си в сърцата ни!

От семейството

АРХАНГЕЛОВДЕН 
(8/21 НОЕМВРИ)

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА 
Исторически музей–Попово

Един от най-големите есенни черковни празници е 
Архангеловден, наричан още Аралангеловден, Аранге-
ловден, Рангеловден. Той винаги е дванадесет дни след 
Димитровден. 

След тържествената служба в църква започват госту-
ванията у именниците. В много къщи се коли курбан за 
светеца. Правят се обредни хлябове, чиято пластика е 
почти еднаква с тези на хлябовете за погребение и поми-
нални обреди. 

На много места се организират селски сборове, правят 
се служби за здраве. Църквите в много от поповските села 
носят името „Св. Архангел Михаил“ и затова селският 
сбор там е на храмовия им празник – Архангеловден (по 
стар или нов стил). Това са селата Зараево, Ковачевец, 
Конак, Ломци, Помощица, Цар Асен. В тях именно се 
правят последните за годината сборове в Поповско. 

КАЛЕНДАР
Църквата в с. Бракница, както и старата поповска църк-

ва носят същото име. 
На душна събота, наречена по името на празника Ран-

геловска задушница, жените приготвят и раздават за 
мъртвите същите неща, както на останалите задушници. 
Това е една от най-големите задушници през годината. 
Наричат я още Мъжка задушница, тъй като на този ден 
се отдава специална почит на загиналите във войните 
офицери и войници.

Според християнската представа свети Рангел вади ду-
шите на хората. Затова, когато някой тежко болен е в 
агония, не стоят близо до него и казват: „Дръпнете се да 
наближи св. Рангел“, тоест агонизиращият да почине.

В днешно време Архáнгеловден се отбелязва на 8 
ноември, а на 21 ноември е празникът Въведение Богоро-
дично (Ден на християнското семейство). 

СВ. КАТЕРИНА 
(24 НОЕМВРИ) 

е следващият календарен празник. 
Освен честването му като Мишкин ден в Източна Тра-

кия, на други места той е известен с някои обичаи за 
предпазване от шарка. Жените приготвят и раздават на-
мазана с мед пита. От същата пита дават и на кучетата – 
против бяс. 

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

23 ноември
Александ(ъ)р/а, Сашо, 
Алеко (или на 30.VIII.)

24 ноември
Кат/я/ерина, Екатерина

22 ноември
Тихомир Трифонов – 
секретар на община 
Попово

Дарин САГЕВ
водач на скаутски клуб 
„Антола“

През следващата година в 
Попово ще се проведе меж-
дународен скаутски лагер 
(джамборе), а през 2007 г. 
се навършва един век от 
създаването на скаутското 
движение от англичанина 
лорд Рейдън Пауел.

По този повод членовете 
на младия поповски скаут-
ски клуб „Антола“ взеха ре-
шение да засадят на тери-
торията на града четири 
секвои. Те бяха купени от 
софийската фирма „Флори-
мекс“ с финансови средства, 
осигурени от Общината и 
фирма „Разяреният лъв“.

Едното от споменатите 
екзотични дървета бе заса-
дено в градската градина 

СЕКВОИ ЗА 
СТОГОДИШНИНАТА 
НА СКАУТИТЕ

на Попово, другото – в гра-
динката пред хотел „Ан-
тола“, а останалите две – в 
района на скаутския лагер 
край село Паламарца.

Изборът на секвоите не е 
случаен. Те са предпочетени 
като символ на скаутството 
и са най-високите на нашата 
планета, достигащи до 112 
метра (червената секвоя). Ос-
вен това дърветата живеят 
най-дълго. Най-старото отсе-
чено дърво – американски 
мъхест бор, е било на 5100 
години! Секвоите също са 
хилядолетни дървета. Мини-
малната възраст, до която 
могат да достигнат засаде-
ните в Попово дръвчета, е 
600 години (според произ-
водителя на посадъчния ма-
териал).

Остава само да чакаме и 
наблюдаваме растежа им.

3 ноември, засаждане на секвоята в градинката пред хотел „Антола“.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЛЕНИЕ

Община–Попово съоб-
щава на ползватели-

те, че планът на ново-
образуваните имоти 
по § 4 от ЗСПЗЗ (лозя-

та) е влязъл в сила.
В срок до 10.12.2005 г. 

лицата, подали заявле-
ние през 1997 г. с при-
знато право за придо-
биване на собственост, 
могат да подадат молба 
за изготвяне на оценка 
в Центъра за админист-
ративно обслужване на 
населението в общината. 

Кмет на 
община Попово

ОБЩИНА–ПОПОВО

СЪОБЩЕНИЕ
Община–Попово на основание чл.6, ал.2 от 

ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът по 
чл.5, ал.1 от ППЗУЖВГМЖСВ е изложен в сградата на 
Общината. На основание на чл.6, ал.3 от Правилника, 
списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 
14-дневен срок от обнародването му в Държавен 
вестник.
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„ШЕМЕТНА СДЕЛКА“
(САЩ, 2000)

Нова ТВ 20.00
„ЗВЕЗДНИ 
КАУБОИ“
екшън

Би Ти Ви 22.30

„ТОЧКА НА 
ПРЕЧУПВАНЕ“
(САЩ)

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Умно село: „Ромео, 
 Жулиета и Маргарита“ 
 (Маргарита 
 Дупаринова)
14.15 Футбол: 
 „Локомотив“ (Пд)–Литекс
16.30 Непозната земя
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на Би Би Си:
 „Кой уби Сталин?“
19.30  „Тънката синя линия“,
 14-сериен тв филм 
 (Англия, 1995), 1 еп.
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Анализирай това“
  (САЩ, 1999)
22.25 Елит
22.55 По света и у нас
23.05 Мрежата
23.35 „Втора кожа“ (САЩ, 2000)
   1.00 „Тънката синя линия“
   1.30 Видеоклипове
   2.00 Непозната земя (п)
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 18 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 (п)
   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 Детските сериали 
 на Джетикс
 
СЪБОТА, 19 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 Бригада „Наш дом“ 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „В невидение“  (САЩ)
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 bTV новините
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.30 „Брониран монах“
22.00 bTV новините 
22.30 „Точка на 
 пречупване“ (САЩ)
   0.30 Бързи пари
   1.30 „В невидение“ 
   3.00 БГ ТОП 100
   3.40 bTV новините 
   4.15 Сеизмограф (п)
   5.00 Глобусът
   5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 20 октомври

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Детските сериали 
 на Джетикс
   8.30 „Бон-бон“
   9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Луд съм по теб“
13.00 „Празни обещания“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

   9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Шарън Стоун“
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 Концерт на Графа
   5.00 Хотел „България“ (п)
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 20 ноември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Любовта е всичко“
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 „Звездни коубои“, 
 екшън
21.30 Биг брадър 2
22.00 „Джо и вулкана“, 
 комедия
   0.00 Календар
   1.15 Лъки 6
   0.20 „ФБР инструктор“ 
   1.30 Почит за Франк 
 Синатра – концерт
   2.30 „Хотел „България“ (п)
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Хора на честта“ (п)

10.00 Улица „Сезам“
11.00 Памет българска: 
 Тракийската археоло-
 гия през 2005 година
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 XII международен 
 цирков фестивал в 
 Маси
14.25 Документален филм: 
 „Възможни диалози“
14.55 Суматоха
15.25 Атлас: „Самотните 
 гении – Мексико“
15.55 Всички пред екрана
16.25 Къщата на музиката
17.15 Вижте кой...
18.05 „Победоносната ни, 
 братоубийствена“, 
 документален филм за 
 Сръбско-българската 
 война
19.00 Тържествена заря-
 проверка по случай 
 120 години от 
 Сръбско-българската 
 война и в чест на по-
 бедата при Сливница – 
 пряко предаване от 
 Сливница
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: 
 „Шеметна сделка“ 
 (САЩ, 2000)
22.20 Трето полувреме
23.10 По света и у нас
23.20 Нощни птици
   0.20 „Аполония 2005“
   1.25 „Ярост“  (САЩ, 1997)
   3.00 Видеоклипове
   3.30 Суматоха (п)
   4.00 Памет българска (п)
   5.00 Вижте кой... (п)
   5.50 Здраве (п)
   6.10 Документален филм (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 20 ноември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 Анимация
   7.40 Национален календар: 
 Свети Дасий 
 Доростолски
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 „Под дъгата – различ-
 ните наши деца“
   9.30 „Тайните на океана“
10.00 Чай

ПЕТЪК, 18 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
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Годишни награди 
 за върхови постиже-
 ния в музикалното и 
 танцовото изкуство 
 „Кристалната лира“
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 „Конниците от 
 легендите“, тв филм 
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
20.40 Панорама
21.40 „План „Б“ (САЩ, 2001)
23.20 По света и у нас
23.35 „Аполония 2005“
   0.30 „Мълчание от 
 страх“ (САЩ, 2002)
   2.05 Денят започва – 
 интервютата
   3.35 Панорама (п)
   4.35 Документален филм
   5.20 „Конници от 
 легендите“ (п)
   6.15 Частен случай (п)
   6.45 „За животните – 
 с любов“
 
  СЪБОТА, 19 ноември

   7.15 Телепазарен прозорец
   7.30 Анимация
   7.55 Здраве
   8.15 Дисни!
   9.00 Спукано гърне
   9.30 „Тайните на океана“

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 „Джурасик парк“
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 Кабината
   0.00 Бързи пари
   1.00 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, 18 ноември

   7.00 Здравей, България
   9.00 Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Отдаденост
12.00 Календар
12.15 „От местопрестъп-
 лението: Маями“
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Карабинери
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
23.45 „Лъки 6“
   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 Цветът на греха (п)
   5.00 Карабинери (п)
   6.00 Хора на честта (п)

СЪБОТА, 19 ноември

   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
   9.00 Животните представят

На 7 ноември около 9 
часа на ул. „Поп Сава Ка-
трафилов“ в Търговище 
неизвестно лице, с цел да 
набави за себе си имотна 
облага, е въвело в заблуж-
дение гражданин, като с то-
ва му е причинил вреда в 
размер на сумата от 100 лв. 

•••
На 7 ноември в с. Кар-

дам, община Попово, 51-
годишният И.Д. от Попо-
во е осъществил неправо-
мерно присъединяване 
към уредите за търговско 
потребление на еленергия 
(посредством шунтов про-
водник), с което е създал 
условия за непълното º 
отчитане. 

•••
На 8 ноември около 

18,30 часа на улица в с. 
Дриново, община Попово, 
непълнолетният Н.М. 
(17 г.) от същото село 
чрез използване на сила 

и заплаха е отнел ланец от 
жълт метал от 55-годишна 
жителка на селото. 

•••
За времето от 1 до 9 но-

ември в местността Фо-
тулата в Попово неизвест-
но лице чрез взлом на вра-
та прониква в помеще-
ние – собственост на жи-
тел на града, и извършва 
кражба на водна помпа с 
елдвигател, 40 м гумиран 
кабел във вид на удължител 
и пусково устройство. 

•••
На 9 ноември в с. Апри-

лово, община Попово, 
при извършена проверка 
в дома на 28-годишната 
А.А. е установено, че съ-
щата е осъществила непра-
вомерно въздействие върху 
уред за търговско отчитане 

на потребената еленергия, 
с което е създала условия 
за непълното º отчитане.

•••
На 10 ноември около 16 

часа в с. Лиляк, община 
Търговище, неизвестни из-
вършители са нанесли по-
бой на 27-годишен жител 
на същото село. В резул-
тат на побоя същият е 
приет в МБАЛ–Търговище 
за лечение с фрактура на 
черепа и с опасност за 
живота. След проведените 
в РПУ–Търговище опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия са установени и 
задържани извършителите 
на деянието. Това са: О.А. 
(25 г.), Р.А. (19 г.), и Х.А. 
(19 г.) – всички от с. Лиляк. 
Тримата са задържани за 24 
часа в РПУ–Търговище на 

основание чл.70, ал.1, т.1 от 
Закона за МВР.

•••
На 10 ноември около 20 

часа в Попово 42-годишната 
В.П. от с. Садовец, община 
Долни Дъбник, е въвела в 
заблуждение с цел да на-
бави за себе си облага, 60-
годишна жителка на Варна, 
като º е предложила за про-
дан маслени филтри. В.П. 
е задържана за 24 часа в 
РПУ–Попово на основание 
чл.70, ал.1, т.1 от Закона за 
МВР. Работата по случая 
продължава.

•••
На 10 ноември между 

13,30 и 13,50 часа на бул. 
„Митрополит Андрей“ в 
Търговище, от незаключе-
на стая, ползвана от фирма, 
неизвестно лице извършва 

кражба на портмоне със 
сумата 250 лв., собственост 
на жителка на града.

•••
На 12 ноември в РПУ–

Търговище се е явил 42-
годишен жител на Търго-
вище и е заявил, че от пи-
тейно заведение в центъ-
ра на с. Разбойна, община 
Търговище, е бил отвлечен 
от две неизвестни лица, 
които със сила и заплаха 
го качили в автомобил 
с неизвестна марка и ре-
гистрационен номер и са 
го закарали в частен дом 
в квартал „Бряг“ на Тър-
говище. Там двамата му 
нанесли побой и го при-
нудили да поеме иму-
ществено задължение.

•••
След проведените в 

РПУ–Търговище опера-
тивно-издирвателни меро-
приятия е установено, че 
потърпевшият е бил от-
влечен от лицата И.М. 
(35 г.) и К.Х. (29 г.) – и 
двамата от Търговище, с 
лек автомобил „BMW“, 
собственост на жител на 
Търговище, по поръче-
ние на Д.П. (48 г.) и на 46-
годишната И.П. В дома 
им И.М. и К.Х. са нанес-
ли побой над 42-годиш-
ния гражданин и са го 
принудили да поеме иму-
ществена отговорност, а 
именно – да внесе сумата 
от 100 лв. в лизингова къ-
ща на шуменска фирма, на-
мираща се в Търговище. 
По случая е образувано до-
знание. Д.П., И.П. и К.Х. 
са задържани за 24 часа в 
РПУ–Търговище на осно-
вание чл.70, ал.1,т.1 от За-
кона за МВР. Работата по 
случая продължава.
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ПЛАНИНА“
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СЕАТ–ПОПОВО
089 9 777 417 

Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Темата за селския тури-
зъм е актуална от 1994 г. 
в региона ни, но едва през 
последните година-две се 
забелязва раздвижване и 
започна шетане по селата 
и из селските къщи в ре-
гиона ни. Ентусиасти пър-
воначално бяха стопаните 
на къщи от Славяново и 
Помощица, но този енту-
сиазъм бързо замря, дока-
то не се видя опитът на 
други региони в страна-
та, които се оказаха по-
предприемчиви и роман-
тични и вече развиват не 
само селски, но и още 7–
8 вида туризъм, какъвто е 

примера във Врачанския 
Балкан, Централен Балкан, 
Родопите, Благоевградско, 
Предбалкана, Странджа, 
по Русенски Лом, Черномо-
рието – или, където и да за-
бодете пръст на картата, 
ще видите, че се прави ту-
ризъм с неговите алтер-
нативни форми. Сега ня-
ма да ви занимаваме с тео-
рията на алтернативния 
туризъм, а искаме да ви 
посочим някои обекти от 
селски къщи, които може 
да се каже, че са готови за 
посрещане на гости, и вие 
можете да им гостувате, 
стига да спазите едно от 
важните условия за сел-
ския туризъм – да се обади-
те предварително на стопа-

ните, където ви се иска да 
гостувате! Защото селската 
къща не е гранд хотел, къ-
дето пред лъскавия вход с 
неонови светлини ви очак-
ва пиколото с една ръка 
опъната за багажа ви, и с 
друга – за бакшиш, а тук 
с евентуалния ваш дома-
кин на село трябва да се 
уговорите – за местата за 
нощувка и условията, как-
ви специалитети приготвя 
и какво вие бихте желали, 
какви атракции ще ви пре-
достави и какво вие бихте 
искали да видите, опитате 
и преживеете, разбира се –
и как да достигнете до къ-
щата. Не на последно мяс-
то е и цената за всичко 
поотделно – или туристи-
ческия пакет. Ето ви сега 
и някои обекти, които вие, 
почитателите на естестве-
ното, на непринуденото и 
носещо всякакви вкусови, 
приключенски и какви ли 
не изненади и романтика 

на село, можете да посе-
тите:

 КЪЩА ЗА ГОСТИ 
„СЪНЧО ОТ ГОРИЦА“

от самото наименование 
става ясно, че къщата е в 
с.Горица на 19 км от По-
пово. Вилата е в стил въз-
рожденски, отвън и отвът-
ре обкована с дърво и ор-
наменти. Такава къща не 
можете да видите от тук до 
Жеравна, но и там нямат 
басейн в градините си. На 
два етажа е, с вътрешни 
стълби, с капандур и две 
стаи за нощувка и голям 
чардак. Стопанката Павли-
на (089 9 657 463) има 
добър опит в посрещането 

НА СЕЛСКИ 
ТУРИЗЪМ 
В ПОПОВСКО

на гости, включително и 
чужденци. Ще ви приготви 
специалитета „петел под 
връшник“, ще ви поднесе 
рибата, приготвена на клеч-
ка, или ще отвори капака на 
големия димящ гювеч пред 
вас със задушени вкусотии 
вътре. А може заедно с нея 
да преминете под дъгата 
или да отидете на риболов 
на Ястребино.

„МЕХАНАТА  
ПОД КЕРЧАНА“

къщата за гости е в с. Апри-
лово със стопанин Петър 
Георгиев (060377/257, 089 
9 401 070). Къщата също е 
облицована отвън с дърво, 
на втория етаж има две стаи 
за нощувка, а на първия – 
нова механа и всичко то-
ва е на десет метра от 
р.Черни Лом. Механата е 
във възрожденски стил с 
голяма камина, с етногра-
фски експонати, сателит 
и е с 10–12 места. Стопа-
нинът предлага прясно 
свинско, агнешко и телеш-
ко, приготвени пред вас 
в камината или в голям 
гювеч, също така домаш-
но кисело мляко, сирене, 
вити баници, боб в гър-
не, питиета – всичко е на-
турално и екологично от 
неговия двор и градина. 
Още места (4–6) са под-
сигурени за нощувка в съ-
седна къща в стар стил с 
атрактивна градинка от-
пред. Предлага се и раз-
ходка с каруца, изкачване 
до Керчана с пикник, от-
където покрай боровата 
гора, пълна с гъби, се от-
крива чудна гледка към се-
лата в региона и Стара пла-
нина.

„МОНИТОРИНГ  
ОТ ГЪРБА НА КОНЯ“ 

ако желаете да пояздите и 

да се разходите из капан-
ския регион, това е в с.Са-
дина при Стоян Пецев 
(088 5 157 628, 0608/2 82 
26) – по-добър инструктор 
по езда едва ли можете 
да откриете на запад от 
Шумен и на изток от 
Арбанаси. Ще ви заведе 
на неговото ранчо с голям 
навес и малка дървена 
къщичка до реката. Дори и 
да е сняг, ще можете да се 

Механата под Керчана

Селски вкуснотии

Мониторинг от кон

Ранчото на Пецев

посгреете с греяна ракия и 
вино, да си опечете големи 
шишове и да продължите 
разходката на кон или с ка-
руца, а в самото село мо-
жете да опитате и капан-
ската кухня на основата на 
сухите червени пиперки – 
като „раки“ и „пиленца“, 
заимстваното от украинци-
те „шчи“ и от ориента 

„гюзлеме на сач“. Хората 
в селото са доказали, че мо-
гат да се организират за по-
срещането на туристи.

Къщите за гости в Иван-
ча ще представим в в друг 
брой – там върви надпре-
варата в закупуването на 
къщи и ремонтирането им, 
но конкуренцията е залог 
за по-доброто качество! 
Само че в селото трябва 
да знаят, че не всичко е 

храна, пиене, нощувка и 
прочие, защото това го има 
навсякъде по цял свят, а са 
важни и атракциите, зара-
ди които ще дойдат турис-
тите. А да знаят само какъв 
водопад има до Иванча...

Снимки – авторите

Къща за гости „Сънчо от Горица“


