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МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ

РЕСТОРАНТ „МАРИНИ”
Най-доброто място за  

коледните и новогодишните празници!
Попово, бул.„България“ №18, 0608/2 22 45, 088 7 949 232

на стр. 2

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ПОПОВО

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО  
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

• Съвременна апаратура
• Обслужване по 42 клинични пътеки 

• ВИП стаи във вътрешното и АГ отделение
• Избор на екипи в АГ отделение

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org
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„КОЛЕДНА ФИЕСТА“ 
до 26 декември

НЕВЕРОЯТНО НИСКИ ЦЕНИ
НАДЦЕНКИ САМО 1 СТОТИНКА 

НАД ДОСТАВНИТЕ

ПАЗАРУВАЙ ИЗГОДНО В ЕВРОМАРКЕТ!
НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ С ЕВРОМАРКЕТ!

ЕВРО
 МАРКЕТ

ПОЗИЦИЯ

УЧИТЕЛИТЕ – 
МЪЧЕНИЦИ 
НА ПРЕХОДА!

НОВО РАЗПИСАНИЕ 
НА ВЛАКОВЕТЕ

на стр.4

ПОПОВО, 29 НОЕМВРИ
На свое заседание ОбКС 

на Съюза на български-
те учители и ОбСО „Под-
крепа“ са взели решение в 
учебните заведения на те-
риторията на община Попо-
во да се открие процедура 
по Закона за уреждане на 
колективните трудови спо-
рове, което означава, че 
при неизпълнение на пре-
дявените стачни искания 
ще се предприемат ефек-

СТАЧКАТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ СЕ 
РАЗШИРЯВА И 
КЪМ ПОПОВО

НЕПО-
ТЪРСЕНИ 
НАГРАДИ 
ОТ ИЗБОР-
НАТА ТОМ-
БОЛА на стр. 4

На 30 ноември в Попово 
се проведе публична диску-
сия, на която се обсъди-
ха основни аспекти на съ-
дебната реформа и ефек-
тивността на правителст-
вото в нейното осъществя-
ване. При откриването º 
кметът на община Попово 
д-р Людмил Веселинов ак-
центира върху актуалните 
проблеми, възникващи при 
досега на администрацията 
и обикновените граждани 

ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

„СЪДЕБНАТА РЕФОРМА: 
СТОТЕ ДНИ НА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО“

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО

ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ, 
РЕМОНТЪТ НА ПЪТИЩАТА 
И ЛИКВИДАЦИЯТА НА БКС

Тези въпроси основно за-
нимаваха съветниците на 
29 ноември, когато Общин-
ският съвет–Попово про-
веде 26-ото си редовно за-
седание. 

Първите две решения, 
които съветниците гласу-
ваха, касаят търговците на 
общинските пазари. Про-
мяна претърпя Наредбата 
за определяне и админист-
риране. От 15 на 10 лева 
на ден се намалява таксата 
за продажба с товарен авто-
мобил или ремарке на про-
мишления пазар. На коо-
перативния пазар всяка 
маса има обща търговска 
площ 1,5 кв.м, подлежаща 
на таксуване. Тук при про-
дажба с кола, впрегната с 
добитък, таксата става 3 лв. 
на ден; с лек автомобил – 

на стр. 3

Пламен СЪБЕВ

Вече втора седмица днев-
ният ред на обществения 
живот е доминиран от 
стачката на учителите. 
Коментарите по този по-
вод са разнопосочни, част 
от тях взаимно отричащи 
се. Едно е сигурно – образо-
вателната система се раз-
пада. Нещо повече – бъл-
гарското семейство се 
разпада и с това задълже-
нията му за възпитание 
на децата със страшна 
сила се стоварва върху учи-
телите. Днес те са оста-
вени като последната пре-
града пред грубостта, 
простотията и арогант-
ността, завладяващи об-
ществото. Какво им стру-
ва това? Този въпрос не е 
риторичен. Отговорът е 
един – психически стрес, 
влошено здраве, ниско са-
мочувствие, за мнозина – 
разбити идеали и съсипани 
възможности за изграж-
дане на кариера.

Стачката на учителите 
е само поредно усилие да 
се каже на българските 
държавници, че без учили-
щето обществото е обре-
чено, без значение в ЕС или 
извън него е. 

Дали цената е 15-про-
центно увеличение на за-
платите им? Едва ли ще 
ни се размине толкова ев-
тино. 
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
2 до 8 декември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

от стр. 1

от стр. 1

тивни стачни действия. 
Ако това стане, приключ-
ването на първия учебен 
срок ще бъде отложено.

ОТЧЕТНО-
ИЗБОРНА 
КОНФЕ-
РЕНЦИЯ 
НА ДПС–
ПОПОВО

Участници в конференцията

Общинската организа-
ция на Движението за пра-
ва и свободи–Попово про-
веде на 25 ноември редов-
ната си отчетно-изборна 
конференция. От всички-
те 157 делегати от населе-
ните места в общината, на 
форума бяха 146. 

И тримата народни пред-
ставители от 28 Търго-
вищки избирателен район 
от листата на ДПС при-
състваха на конференция-
та – Касим Дал и Росен 
Владимиров, които са и за-
местник-председатели на 
партията, и Ердоан Ахме-
дов. Сред гостите бяха 
още областният лидер на 
движението Хамди Илия-
зов, заместник областният 
управител Сервет Мехме-
дов, кметовете на Антоно-
во и Опака, крупни безнес-
мени. Внимание към коа-
лиционния партньор засви-
детелстваха председателят 
на ОбС на БСП Найден 
Иванов и координаторът 
на НДСВ в общината и за-
местник-общински кмет 
Владимир Иванов. 

Анализ на дейността на 
общинската организация 
през последните три годи-
ни направи председателят 
º Емел Расимова. Като 
сравнително добри бяха от-
четени резултатите от мест-
ните избори през 2003 г. и 
като много добри при по-
следните парламентарни 
избори, когато ДПС–Попо-
во надмина по резултат до-
ри община Антоново. 

В приветствията си към 
конференцията и тримата 
народни представители 
подчертаха решаващата ро-
ля на Е.Расимова за добра-
та организация и пълна 
мобилизация на електора-
та на партията през по-
следната изборна кампа-
ния. Депутатите деклари-
раха, че работят за иконо-
мическия просперитет на 
региона и за подобряването 
на социалното положение 
не само на своя електорат, 
но и на всички граждани на 
общините в областта.

С пълно единодушие де-
легатите преизбраха за ли-
дер на ДПС–Попово Емел 
Расимова.

с променящото се съдеб-
но законодателство. В по-
следвалата тясно специали-
зирана дискусия се обсъж-
даха приемането на новия 
Наказателно-процесуа-
лен кодекс, завършване-
то на промените в Наказа-
телния кодекс, приемане-
то на първо четене в На-
родното събрание на Адми-
нистративно-процесуал-
ния кодекс, прилагането 
на медиацията като алтер-
нативен способ за разреша-
ване на спорове извън съ-
дебната зала. В дискусия-
та взеха участие юристи 
от Североизточна Бълга-

„СЪДЕБНАТА РЕФОРМА...“

СТАЧКАТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ СЕ 
РАЗШИРЯВА И 
КЪМ ПОПОВО

Бойко МИХАЙЛОВ

София, 26 ноември
В конферентната зала на 

хотел „Св. София“ се състоя 
среща по програма „Мест-
ни екоинициативи“ към 
фондация „ЕкоОбщност“, 
в която участваха екологич-
ни неправителствени орга-
низации от цялата стра-
на, реализирали най-доб-
рите проекти през послед-
ните две години към Фон-
дацията: София, Варна, Ру-
се, Видин, Габрово, Кало-
фер, Бургас, Свиленград, 
Златоград, Велинград и др. 
На срещата бяха поканени 
и Бойко Михайлов и Дима 
Великова от Сдружението 
за екология и алтернативен 
туризъм–Попово, реализи-
рали през тази година 
проекта „Заедно да въз-
родим родния край“. 

Срещата се ръководи от 
програмния директор на 
фондация „ЕкоОбщност“ 
г-н Ст.Попов, лекторите 
бяха представители на 
партньорски екологични 
организации от България, 
както и гости от междуна-
родния консорциум „Парт-
ньорство за околна среда“, 
в който членуват органи-

ПОПОВСКИЯТ РЕГИОН E ПРЕДСТАВЕН 
НА СРЕЩА ЗА ЕКОТУРИЗМА

зации от Полша, Унгария, 
Чехия, Словакия и Румъ-
ния. 

На срещата се разискваха 
новите идеи и перспективи 
в развитието на екотуризма 
и привличането на турис-
ти. Бяха представени турис-
тически маршрути и атрак-
ции в Чехия, Унгария, Ав-
стрия, Германия, Белгия, 
Франция, Испания и Ита-
лия. На организираното из-
ложение на рекламно-ин-
формационни продукти бя-
ха разпространени над 50 
бройки от каталога на по-
повското сдружение „От 
Дунав до Стара планина“, 
както и плакатите, рекла-
миращи същия маршрут, 
и дипляната за горски дом 
„Маринкалъка“, към които 
се прояви нескрит интерес. 
На срещата специално вре-
ме се отдели за прожекти-
ране на снимков материал 
от с.Иванча, рекламиращ 
Сяровата къща, вековната 
гора и водопада над село-
то. Поповските представи-
тели информираха участ-
ниците в срещата, че до сре-
дата на лятото на идната 
година ще бъде изградена 
екопътека по р.Голяма река 
и осъвременена хижата в 

нейното начало до с.Долец. 
На организаторите бе пода-
рен и диск, рекламиращ 
село Иванча, както и броеве 
на „Местен вестник“ със 
статии за екотуризма в на-
шия регион.

След направеното пред-
ставяне на туристически 
маршрут „От Дунав до Ста-
ра планина“ с неговите ат-
ракции и обекти за наста-
няване от Бойко Михайлов 
и Дима Великова пред 
представители на между-
народния консорциум, мар-
шрутът от Русе до Попово 
и възможностите за тури-

зъм в Поповския край ста-
наха един от хитовете на 
срещата. Проявено бе жела-
ние нашият край да бъде 
посетен и получихме увере-
ние, че информацията за 
ентусиазма за развитието 
на екотуризма в Попов-
ско ще достигне до чужде-
странните агенции. Но до 
момента, когато ще започне 
посрещането на туристи от 
страната и чужбина, остава 
още много време и работа 
за достигане на необходи-
мото ниво на представяне 
на различните видове ту-
ризъм и услуги...

Част от участниците в срещата

До 7 декември в Район-
ната инспекция за опазва-
не и контрол на обществе-
ното здраве в Търговище 
(бившата ХЕИ) желаещи 
граждани могат да се из-
следват анонимно и без-
платно за СПИН. Лабора-
торията, единствена в об-
ластта, е акредитирана и 
подлежи на ежегоден кон-
трол относно качеството 
на изследванията. Тя раз-
полага с обучени специа-
листи и електронна апара-
тура за прецизно отчитане 
на тестовете. 

Кампанията се обявява 
във връзка с 1 декември – 
Световен ден за борба със 
СПИН, който тази година 
протича под мотото „Из-
следвай се за НІV/СПИН 
анонимно и безплатно“. 

Към 15 октомври 2005 г. в 
България са регистрирани 
общо 582 НІV позитивни. 
Най-младият е на 17 годи-
ни, а най-възрастният – 
на 62 години. Новооткри-
тите са 67 заразени, от 
които 44 мъже и 23 жени. 
91% са заразени по полов 
път, 8% – по кръвен и 1% 
са новородени, заразени 
от бременната си май-
ка. В Търговищка област 
има регистрирани 6 серо-
позитивни: 5 – от Търгови-
ще и 1 – от Попово.

Вирусът, причиняващ 
СПИН, атакува имунната 
система на човека и той ста-
ва податлив на различни 
банални инфекции, които 
трудно се повлияват с тра-
диционното лечение. Бо-
лестта може да се предаде 
по полов път (практикуване 
на секс без презерватив, 
кръвен път) венозни нар-
комани, ползване на общи 
самобръсначки, стоматоло-
гични манипулации, татуи-
ровки и през плацентата на 
бременната заразена жена 
към детето º.

Бъдете влюбени, но и ра-
зумни! Възползвайте се от 
възможността да направите 
нещо за здравето си! Из-
следвайте се за СПИН!

Районната инспекция 
за опазване и контрол на 

общественото здраве–
Търговище, отдел „ООЗ“

ВАЖНО! 
СПИН!

ТЪРГОВИЩЕ

БСП КОНФЕРЕНЦИЯ
На 25 ноември БСП–Търговище проведе своята об-

щинска отчетно-изборна конференция. Отчетено е, 
че партията е преодоляла политическата криза и е 
върнала доверието на своите избиратели. Избран е 
35-членен общински партиен съвет. За председател 
е преизбран Свилен Василев. 

След проведени разгово-
ри между представители 
на общинската админист-
рация с търговци и произ-
водители на земеделска 
продукция, ползващи паза-
рите на територията на  По-
пово, се констатираха ре-
дица проблеми. С оглед тях-
ното решаване и по-добрата 
организация на местата, 
отредени за търговия на 
общински терени, бе изгот-
вен Правилник за дейност-
та и вътрешния ред на зве-
но „Общински пазари–По-
пово“, който на последно-
то си заседание Общин-
ският съвет утвърди.

В структурата на звеното 

влизат кооперативен пазар, 
пазар за живи животни, про-
мишлен пазар – постоянен, 
временен петъчен пазар за 
промишлени стоки и вре-
менен пазар „Поповски ру-
салски панаир“. 

В Раздел ІV от Правилни-
ка е уреден един от най-
спорните въпроси, създа-
ващи проблеми с търгов-
ците на открито на коопе-
ративния пазар. Предос-
тавянето на маси от №1 до 
№20 ще се осъществява 
ежегодно чрез теглене на 
жребий. От 1 до 7 януари 
в началото на всяка нова 
година кандидатите ще 
подават молби до управи-
теля на „Общински па-
зари“. До жребия се допус-
кат тези търговци, които 
през предходната година 
са ползвали открити тър-
говски площи на същия па-
зар не по-малко от три ме-
сеца. Тегленето на жребия 
става от 25 до 31 януари на 
предварително фиксирани 
дата и час. Масите се полз-

ЖРЕБИЙ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ 
НАЕМАТЕЛИТЕ НА МАСИ  

НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР

рия, служители на регио-
налната дирекция на вът-
решните работи, кметове, 
представители на неправи-
телствени организации. Ка-
то гости в нея участваха Ата-
нас Семов – директор на 
Института по европейско 
право, Анелия Коцева и 
Юлия Митева – експерти 
в Министерството на пра-
восъдието, Соня Момчи-
лова – директор на дирек-
ция „Връзки с обществе-
ността“ при Министерст-
вото на правосъдието.

Дискусията беше органи-
зирана от Министерството 
на правосъдието и кръг 
„Европейски диалог“.

ват в срок от 1 година, счи-
тано от 1 февруари. Такси-
те са съгласно Наредбата 
за определянето и адми-
нистрирането на местните 
такси и цени на услуги. От-
даването на всички остан-
али търговски маси на коо-
перативния пазар става за 
един ден или за месец сре-
щу заплащане съответно на 
дневна или месечна такса.

Според Правилника тър-
говците със селскостопан-
ска продукция имат право 
да ползват 3 кв. м общински 
терен пред масата и 3 кв. м 
зад нея. Те са задължени да 
поддържат хигиена около 
наетата от тях търговска 
площ, да имат изискващите 
се от закона документи за 
произход на стоките, които 
предлагат, да пазят инвен-
тара, предоставен им от 
„Общински пазари“, и т.н.

На територията на коо-
перативния пазар е забра-
нено влизането с всякакъв 
вид моторни превозни сред-
ства и ремаркета.  
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също 3 лв. на ден; с лек 
автомобил с ремарке и ми-
кробус – 5 лв. на ден; с 
товарен автомобил и ре-
марке – 10 лв. на ден; за 
ползване на свободни шка-
фове – 0,50 лв. на деноно-
щие. С гласовете на 24-
ма съветници се прие Пра-
вилник за дейността и 
вътрешния ред на звено 
„Общински пазари–Попо-
во“. В отговор на въпрос 
на съветника Г. Георгиев от 
администрацията поясни-
ха, че в закритите обекти 
на кооперативния пазар ня-
ма пречка да се продават 
хранителни и промишлени 
стоки. Годишната печалба 
за общината от общинските 
пазари е около 80 хил. 
лева.

През настоящата годи-
на със средства от Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството в размер на 
230 000 лв. и от „Публич-
ни инвестиционни проек-
ти“ ЕАД–София в размер 
на 110 000 лв. на терито-
рията на общината бяха 
ремонтирани отклонение-
то за с.Звезда, пътят Ме-
довина–Посабина и част 
от пътя до Баба Тонка. 
За следващата 2006 годи-
на ОбС прие списък-
предложение за разпреде-
ление на средства за из-
граждане и ремонт на 
други пътни отсечки от 
четвъртокласната мрежа, 
които са в най-лошо съ-

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО

ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ, 
РЕМОНТЪТ НА ПЪТИЩАТА 
И ЛИКВИДАЦИЯТА НА БКС

стояние. Това са останалата 
част от пътя за Баба 
Тонка, ІІ–51 Ковачевец, 
Ломци–Садина–Люблен–
Гърчиново, Глогинка–Кош-
ничари, Еленово–Дриново, 
Горица–Манастирца–Асе-
ново, Гагово–Паламарца, 
ІІ–51 Кардам, Бракница, 
Берковски, Водица–Цар 
Асен, отклонението за Мар-
чино и отклонението за 
Заветно. Общата сума, не-
обходима за тези текущи ре-
монти, е 1 5 089 267 лв. Как-
ва част ще бъде отпусната 
от държавата, ще е ясно в 
края на 2006-а.

По предложение на съ-
ветника Пл.Пенчев бе 
поискана по-подробна ин-
формация по отношение 
на баланса на общинското 
дружество „БКС–Попово“, 
което е в ликвидация. Вно-
сителят оттегли точката за 
приемане на този баланс и 
за освобождаването на уп-
равителя на дружеството 
Цоньо Черкезов за следва-
щото заседание на Съвета, 
което ще бъде в края на де-
кември.

По предложение на Т. То-
доров от местните приходи 
на общината бяха отпусна-
ти допълнителни средства 
за двата волейболни клу-
ба – 1200 лв. за Волейбо-
лен клуб–Попово и 600 лв. 
за „Черноломец 96“. Субси-
дията е за покриване раз-
ходите за участия в дър-
жавните първенства, къ-
дето нашите волейболисти 
имат безспорни успехи.

Стоян Пенчев Стоянов – абонат 250 на „Газоснабдяване–Попово“ АД

М.МУСТАФОВ

От 1 декември 2005 г. в сградата на новата здравна 
служба в Опака започна записване за избор на личен ле-
кар в новооткритата групова практика „ЗДРАВЕ–ЕК“ 
ООД в община Опака.

Практиката се представлява от д-р Кръстю Кръстев и д-р 
Ерол Ефраимов. И двамата – второ поколение лекари.

Д-р Кръстев е известен на жителите на общината 
отпреди 2000 г., когато направи първия частен меди-
цински център в Разград. Работи като лекар от 20 
години, а в областта на хирургията и урологията – 
от 1989 г. 

Д-р Ерол Ефраимов – син на добре познатия на 
всички лекар от Опака д-р Бекяров, от няколко години 
работи като общопрактикуващ лекар в Търговище. В 
момента специализира вътрешни болести. Работил 
е три години като лекар в Истанбул–Турция.

Практиката ще предлага 24-часов лекарски контрол, 
както и нови методи за профилактика и лечение на диа-
бетици, болни от сърдечносъдови заболявания. Оборуд-
вана е с модерна медицинска апаратура и оперативна 
техника. 

НОВА ГРУПОВА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА В ОПАКА

За няколко години дъл-
жината на газопреносна-
та мрежа в Попово над-
хвърли 20 километра, ка-
то само битовата зона 
е около 14 км. През на-
стоящата година по ули-
ците на града са пуснати 
в действие повече от 2 км 
газопроводи, а клиенти-
те на „Газоснабдяване–
Попово“ АД са се увели-
чили със 110. До края на 
декември т.г. се предвиж-
да да бъдат изградени 
още 20 инсталации.

Един от последните 
клиенти на дружество-
то, 250-и поред, е Стоян 
Пенчев Стоянов, чието 
жилище е на бул. „Бълга-
рия“ № 92. Синьото гори-
во е влязло в дома му на 
15 ноември и той вече го 
ползва за отопление. Г-н 
Стоянов бе любезен да от-
говори на няколко въпро-
са специално за читате-
лите на вестника.

Защо решихте  
да преминете  

на природен газ?

Досега съм отоплявал до-
ма си на еленергия. Апар-
таментът ми е на първия 
етаж, има четири стаи на 
обща площ 83 кв.м. До-
сега средно на месец съм 
плащал около 70 лева за кон-
сумирания през зимния се-
зон ток. Доста мои съседи 
от близките жилищни бло-
кове се газифицираха и са 
много доволни. Ходил съм 
в жилищата им и лично се 
убедих, че този вид гориво 
е за предпочитане. Пък и 
като си направя сметката, 
излиза, че след 5–6 години 
направената инвестиция ще 
се изплати от реализирани 
икономии.

Колко ви струва 
газифицирането на 

жилището?

Досега съм платил около 
3000 лева. Аз в момента съм 
безработен, но съпругата и 
синът ми работят. Взехме 
пари назаем и за две години 
ще ги изплатим. Наистина, 
малко ми е трудно във фи-
нансово отношение, но 
си търся препитание и се 
надявам да  намеря някъде 
работа в близко време. А 
с газифицирането на до-
ма си направо извадих 
късмет. Случи се така, че 
станах клиент № 250 на га-
зоснабдителното дружест-
во, което ми донесе като 
бонус 100 куб. м природен 
газ безплатно. С това гориво 
ще отоплявам апартамента 
си в продължение на цял 
месец. 

С какви газови уреди 
разполагате?

На първо време с два кон-
вектора и бойлер – такива 

ИНТЕРВЮ

„ПРИРОДНИЯТ ГАЗ Е 
ГОРИВОТО НА БЪДЕЩЕТО“

са ми финансовите възмож-
ности засега. Когато се ви-
дя с малко пари, ще купя 
и готварска печка, която 
според мен е най-важният 
уред в едно домакинство.

Какви са първите ви 
впечатления от полз-

ването на природния газ?

Много съм доволен – и 
аз, и останалите членове 
на семейството ми. В апар-
тамента постоянно е топло, 
можеш да поддържаш във 
всяко помещение по вся-
ко време желаната темпе-
ратура. Двата конвектора 
са включени на най-слабата 
степен и топлината в стаите 
не пада под 22 градуса. 
Навсякъде вкъщи е чисто 
и уютно, обслужването на 
газовите уреди е лесно, 
пести се време и сили.

Според вас какви са 
предимствата на този вид 

гориво?

Предимствата са доста 
и мисля, че е излишно да 
ги изброявам. Казано на-
кратко – бъдещето е на 
природния газ. Интересу-
вал съм се, чел съм доста 
по въпроса и зная, че в мо-
мента 280 милиона евро-
пейци ползват в бита си 
природен газ. Хората на 
Запад не знаят какво е да 
се отопляваш на твърдо 
гориво. На дърва и въгли-
ща май останахме само 
ние, албанците и румън-
ците. Но виждаме, че през 
последните години горите 
се изсичат масово и един 
ден ще свършат. Това не 
бива да се допуска, защо-
то природата ще си отмъс-
ти…  Наистина за десет-
петнадесет години ние, 
българите, обедняхме дос-
та, но трябва да се мисли с 
перспектива. Пък и всички 
знаем, че скъпото излиза 

по-евтино.

Познавате ли качествата 
на природния газ, не се ли 

страхувате, че вкарвате 
„бомба“ в дома си?

Рискът е сведен до ми-
нимум, почти не същест-
вува. Природният газ, за 
разлика от пропан-бута-
на, е по-лек от въздуха 
и дори да се получи про-
бив в инсталацията, което 
практически е невъзмож-
но, той ще излети нагоре 
и ще излезе през най-мал-
кия процеп. Това гориво 
е безцветно и без мирис. 
Ароматизират го умиш-
лено, за да се усети навреме 
при евентуална авария. 

Доволни ли сте от 
техническото изпълнение 
на газовата инсталация в 

жилището ви? 

Много съм доволен от 
свършената работа – и вът-
ре в жилището ми, и от-
вън всичко е изпълнено 
майсторски, професионал-
но. И в офиса на дружест-
вото обслужването е на 
високо равнище – отнасят 
се внимателно с посети-
телите, обясняват подроб-
но и компетентно това, кое-
то интересува клиентите.

Имате ли някакви 
препоръки и пожелания 
към „Газоснабдяване–

Попово“ АД?

Да работят по-активно 
за привличане на повече 
клиенти. Хората трябва да 
бъдат убедени в предим-
ствата на природния газ 
като алтернативно гориво. 
От това ще има полза и 
дружеството, и ние, тех-
ните клиенти. Защото, ако 
повече хора се включат в 
газопреносната мрежа, це-
ната на горивото ще пад-
не. В Севлиево, където без-

работицата е нулева, на 
природен газ се отопляват 
почти всички домакинства 
в града и там цената на го-
ривото е по-ниска.

Като човек, изпитал на 
практика предимствата 

на природния газ, ще 
посъветвате ли ваши 
близки и познати да 

последват примера ви?

Вече го правя. Почти 
съм убедил мои съседи да 
зарежат отоплението на 
твърдо гориво и да преми-
нат на природен газ. Всеки, 
който спечели някакви 
пари, да не ги държи в бан-
ката, а да газифицира дома 
си. Жилище, в което е вляз-
ло синьото гориво, ще е 
винаги чисто и приятно за 
обитаване. Това трябва да 
знаят хората, които все още 
се колебаят да газифицират 
къщата или апартамента 
си. Предимствата на при-
родния газ са очевидни 
и както споменах в нача-
лото, това е горивото на 
бъдещето.

Въпросите зададе
Кирил ЖЕЧЕВ

ВАЖНО!
На основание чл.19, 

ал.5 от Наредба на Об-
щински съвет–Попо-
во за определяне и ад-
министриране на мест-
ните такси срокът за 
подаване на деклара-
ции за освобождава-
не от такса „Битови от-
падъци“ за 2006 г. изти-
ча на 10 декември 
2005 г.

Условие за освобож-
даването е имотът да не 
се ползва през цялата 
година и да не е декла-
риран като основно жи-
лище за собственика му.



• САЛОН • 4 брой 38 • 5 декември 2005 година

В Областна администра-
ция–Търговище след раз-
пределението на наградите 
от правителствената томбо-
ла са получени 79 ваучера 
за награди на късметлии. 
Към момента има общо 
37 непотърсени награди – 
един плазмен телевизор, 
девет броя DVD плеъри, 
шест телевизора и дваде-
сет и един GSM апарата. 
Крайният срок за получа-
ване е 30 декември 2005 г. 
Ваучерите са за магазините 
„Техномаркет“.

Участниците в томболата 
могат да проверят дали не 
са един от тези 37 късмет-
лии на интернет адрес: 
www.bgizbori.org

НЕПО-
ТЪРСЕНИ 
НАГРАДИ ОТ 
ИЗБОРНАТА 
ТОМБОЛА

РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ, СПИРАЩИ НА ГАРА 
ПОПОВО – В СИЛА ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА

Маруся МИЛУШЕВА

И последният селски събор за годината в общината 
мина – както винаги той беше в последната неделя на 
ноември в Ковачевец. В навечерието му кметството и 
местното читалище, със съдействието на Община–Попо-
во, организираха голям празничен концерт за жителите 
и гостите на селото.

Тържеството беше на 25 ноември вечерта в читалищ-
ния салон. Още от фоайето красиво подредена изложба 
от дърворезбовани пана и художествени предмети на 
приложничката Таня Борисова посрещаше прииждащите 
в залата. Заместник-кметът Тодор Ненов, чието родно 
село е Ковачевец, беше официален гост на празника. 
Своя колега уважи и кметът на Кардам Георги Йовчев.

Това е село, дало много известни личности, гордеещо 
се с миналото и настоящето си – каза в приветствието 
към съселяните си кметът Николай Николаев. Той по-
жела доброто да прогони страха, самотата, омразата и 
завистта от душите на всички, да са живи и здрави и 
спорен да е трудът им.

В богатата концертна програма взеха участие фол-
клорен танцов състав „Северняци“, танцова формация 
„Чар“, сестричките Мадлен и Александра Али, Милена 
и Мария Таушанови, Елена Коева и Павлина Ганева от 
вокално трио „Агра“, певческа група „Антола“, певческа 
група при пенсионерски клуб с. Ковачевец, танцов 
състав при НЧ „Познай себе си“, целодневна детска гра-
дина „Снежанка“ и други самодейни изпълнители от 
селото.

ПРАЗНИК 
В КОВАЧЕВЕЦ

Част от участниците в богатата концертна програма

Маруся МИЛУШЕВА 

Светослав Иванов от 
Попово е само на 8 годи-
ни, но съвсем скоро име-
то му ще стои под нова 
компютърна игра за де-
ца, която ще се разпрост-
ранява безплатно в бъл-
гарските училища. Си-
гурно се питате как така. 
Ето отговора.

Третокласникът Светльо 
е ученик в училище „Любен 
Каравелов“, има богато въ-
ображение и много обичая 
да рисува. Участвал е в 
много конкурси за рисунка 
и е печелил много награ-
ди. За конкурса за детска 
компютърна игра без наси-
лие, обявен от Държавна-
та агенция за защита на 
децата, научава от майка 
си. Не е много сигурен да-
ли идеята, която му идва 
на ум, ще се оцени като 
интересна, но все пак в 
последния възможен срок 
я изпраща на организато-
рите. И не след дълго полу-
чава покана да замине за 
столицата със своите роди-
тели…

Оказва се, че малкият 
Светльо от Попово бие по 

Мехтибат МУСТАФОВ

Преди няколко месеца 
в село Светлен отвори 
врати нов православен па-
раклис. Сега, на 27 ноем-
ври 2005 г., в селото тър-
жествено отвори врати и 
нова джамия. На открива-
нето присъстваха Лютфи 
Реянов – кмет на общи-
на Опака, Емел Расимо-

ОТВОРИ ВРАТИ ДЖАМИЯ 
В СЕЛО СВЕТЛЕН ва – председател на ОбС 

на ДПС–Попово, Радка 
Стоянова – кмет на с.Свет-
лен, Стефка Петрова – пред-
седател на местната земе-
делска кооперация, много 
местни жители – христия-
ни и мюсюлмани.

Изграждането на 
джамията е финансирано 
от Областния съвет на 
ДПС, със изключителното 
съдействие на Хамди 
Илиязов –председател на 
Областния съвет на ДПС 
и с лични дарения. Един 
от основните дарители е и 
Лютфи Реянов. Дарените 
от него собствени средства 
са на стойност 450 лева 
за целия период (и по вре-
ме на строителството). По-
следните 100 лева той дари 
на откриването.

Бяха поднесени поздрав-
ления от официалните гос-
тите на откриването, като 
Лютфи Реянов пожела две-
те религии съвместно да 

ОСЕМГОДИШЕН ПОПОВЧАНИН
ИЗМИСЛИ КОМПЮТЪРНА ИГРА

Светослав Иванов

оригиналност дори много 
по-големи от него батков-
ци от много по-големи 
градове – общо за участие 
в конкурса са кандидат-
ствали около 370 деца от 
8 до 18 години от цялата 
стана, 162 от тях са до-
пуснати до състезанието, 
а идеите само на 9 от тях 
са отличени от журито. И 
нашият Светослав Иванов 
е на трето място в класи-
рането!

Лично г-жа Ширин Мес-
тан, шеф на Държавната 
агенция за защита на дете-
то и председател на журито, 
връчва наградата на Светльо 

на тържествена церемония. 
В сертификата, който той 
получава, са изписани и 
другите организатори на 
конкурса „Игра@ с твоята 
идея“ – Благотворителна 
фондация за деца „Роналд 
Макдоналд“–България и 
техните патньори, българска 
уеб асоциация, Dir.bg и 
az.deteto.com. Дава му се и 
възможност да си избере 
подарък на стойност до 
150 лева. Все още се коле-
бае, но като че ли ще пред-
почете нов велосипед, за-
щото неговият вече е много 
малък… 

„Котките на Свет-
льо“ – така ще се казва 
играта, измислена от мал-
кото поповчанче. Десет 
истински котки и котета 
отглежда в двора си него-
вото семейство. Всички се 
грижат за тях и много ги 
обичат. Оттам му хрумва 
идеята те да станат главни 
герои на играта му. На пър-
во ниво две големи котки 
се обичат и им се раждат 
три котенца, на второ – 
още по толкова. Всички те 
имат нужда от храна, но за 
да се спечелят пари за нея, 
трябва да се вършат добри 

дела – да се пазарува по 
поръчение на мама, да се 
помага на възрастни и ин-
валиди да пресекат улицата 
и т.н. Целта е всички котки 
и котета да бъдат отгледани 
и никое да не загине от глад. 
Светльо има представа и 
как да изглеждат неговите 
писани и котараци, дори 
ги е нарисувал на органи-
заторите на конкурса, кои-
то са се възхитили и от та-
ланта му на художник. 

Отттук нататък следва 
компютърните специалис-
ти да изработят играта. 
Светослав ще има предим-
ството да я види преди 
другите деца и да каже 
мнението си дали я харесва 
или не. Ако всичко е наред, 
„Котките на Светльо“ ще е 
една от деветте нови ком-
пютърни игри, които още 
от януари месец 2006 г. 
ще бъдат разпространени 
абсолютно безплатно в 
българските училища и по 
Интернет. Малкият автор 
вече е подписал деклара-
ция, че подарява авторските 
си права на българските де-
ца. За да се учат на добри-
ни и много, много да оби-
чат животните! 

На 25 ноември, по повод 
128-годишнината от осво-
бождение на селото от ос-
манско владичество, в хра-
ма на село Медовина бя-
ха отслужени водосвет за 
благоденствието на медо-
винчани и помен за заги-
налите във войните жи-
тели на селото. Отец Ро-
сен благослови присъст-
ващите. В своите поздрав-
ления към жителите на 
селото кметът на селото 
Йордан Тодоров и пред-

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МЕДОВИНА

съжителстват, храмовете 
им винаги да бъдат пълни и 
да служат за изграждане на 
човешките добродетели – 
честност, почтеност, уваже-
ние към всекиго.

След официалната част 
беше поднесен курбан, на 
който присъстваха и хрис-
тияни, и мюсюлмани.

седателят на кооперацията 
Стефан Стоянов свързаха 
миналото на селото с бъ-
дещето му, което градят 
днешните негови жители. 
И като на празник местни 
самодейци от Читалището 
и Клуба на пенсионера из-
несоха своя програма. Без 
официални лица и госту-
ваща програми, накрая при-
състващите на тържество-
то изразиха своето задовол-
ство от организацията му.

Влак№ Катег.        Начална          Заминава            Попово                   Крайна            При-
          гара          При-         Зами-      гара            стига
           стига           нава

2626 БВ Варна  22,15         0,49               0,50 София              6,30

2636 БВ Кардам/СИ 20,50         1,42               1,44 София              7,15

2637 БВ София  21,20         2,33               2,34        Кардам/СИ           7,40

2627 БВ София  23,15         4,57               4,59 Варна              7,45

20301 ТСВ Г.Оряховица   4,35         5,36   Попово

20250 КПВ Попово                  5,42         Г.Оряховица       6,45

4641 БВ Шумен    6,20         7,24               7,25 Пловдив           13,56

2655 БВ Плевен    5,32         8,06               8,07 Варна             10,50

20151 ПВ Г.Оряховица   7,30         8,34               8,35 Шумен             10,03

20150 ПВ Шумен    7,55         9,23               9,25 Г.Оряховица   10,30

2602 УБВ Варна    7,50      10,10            10,11 София             15,10

20152 ПВ Шумен                  10,15      11,43            11,48 Г.Оряховица   12,54

2601 УБВ София    6,55        11,45            11,46 Варна             14,07

2610 БВ Варна  10,55      13,21            13,22 София             18,53

20153 ПВ Г.Оряховица 13,15      14,19            14,21 Шумен             15,51

2612 БВ Варна  12,40      15,10            15,11 София             20,30

2611 БВ София     9,50      15,10            15,13 Варна             17,44

20135 ПВ Плевен                  14,20      17,27            17,31 Шумен             19,05 

20154 ПВ Шумен                  16,00      17,30            17,32        Г.Оряховица       18,39

2613 БВ София  13,15      18,28            18,29 Варна             21,06

2654 БВ Варна  17,10      19,42            19,43 Плевен             22,23

4640 БВ Пловдив 14,10      20,39            20,40 Шумен             21,45
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Народният представи-

тел Росен Владимиров 
пред „Местен вестник“:

Като един от участниците 
в последната изборна 

кампания в 28-и Търго-
вищки избирателен 

район очаквахте ли такъв 
висок резултат за ДПС в 

Попово? 

– Очакванията, които 
имахме, бяха базирани на 
традиционно по-ниските 
резултати  на ДПС тук при 
предишни избори. Всъщ-
ност, цялостната ни кам-
пания в региона беше мно-
го успешна и конкретно 
за Попово предварителни-
те прогнози се опроверга-
ха. Аз много се радвам, че 
е така, защото тук е един-
ствената ни дама, която 
управлява общинска орга-
низация, и то не малка като 
брой на членовете.

Искате да кажете,  че е 
прецедент жена да е на 
ръководен пост в пар-
тийните структури на 

ДПС? Това на традицията 
ли се дължи, или – не?

– Възможно е да има не-
що от традицията. Но меж-
ду другото Европа е далеч 
по-консервативна по отно-
шение на жените от гледна 
точка на тяхната реали-
зация в политиката и във 
властта въобще. Ние в 
това отношение изпревар-
ваме като стандарти Евро-
пейския съюз. Така че днес 
Попово доказва, че жени-
те имат своето място в по-
литиката, че те имат без-
спорни организационни ка-
чества. В този смисъл г-жа 
Расимова успя да демо-
нстрира своите качества, 
с енергията си съумя да 
организира големия потен-
циал, който ДПС има в об-
щината. Очевидно е, че в 
предишните години този 
електорат не е бил мотиви-
ран достатъчно добре. ДПС 
като партия е едно интерес-
но явление в най-новата 
ни история. Всъщност то-
ва е партия, която участва-
ше в предишното управле-
ние и въпреки това получи 
по-голямо одобрение след 
изтичане на мандата. Всич-
ки други основни полити-
чески партии обикновено 
губеха своите проценти 
след годините на управле-
ние, докато при ДПС има-
ме един огромен ръст, кое-
то е добър прецедент.

С какво си го 
обяснявате този факт – 
да не би това да е най-

дисциплинираната 
партия и всички, въпреки 
всичко, отиват до урните?

– Не толкова, защото по-
следните избори показаха, 
че отношението на турския 
етнос към партията ДПС не 
са еднозначни. Ние видях-
ме колко много такива 
партии се нароиха или се 
опитаха да бъдат създадени 
под различна форма – имам 
предвид на Гюнер Тахир, 
на Осман Октай и т.н. Това 
показва, че хората с турски 
произход не са непременно 
подчинени на тази основна 

„ШАНСЪТ НА 
ТОЗИ РЕГИОН 
Е МОДЕРНОТО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ“

политическа партия.

Какви са впечатленията 
Ви: тоталитарна партия 

ли е ДПС?

– В никой случай. Аз съм 
все пак ново лице за пар-
тията, отскоро работя за 
нея, но не споделям тако-
ва мнение и много се учуд-
вам откъде идват тези твър-
дения. Разбира се, там ува-
жението към лидера го 
има, но той като поведение 
никога не е налагал мнение. 
Даже понякога сме му го 
искали, но той нарочно 
упорито е изчаквал колек-
тивното становище по да-
деният проблем. Това е на 

национално равнище. Ко-
гато говорим за регионал-
ните, за местните равни-
ща, там пък въобще ня-
ма намеса – не само на ли-
дера, а въобще на централ-
ното ръководство. Винаги 
се оставя въпросите, така 
както е по устав, да се ре-
шават на местна почва, там 
където е възникнал даде-
ния проблем, което е един 
от най-демократичните 
подходи. И се учудвам, че 
ДПС се възприема като не-
демократична. Може би ли-

дерът има голям авторитет 
и това създава внушението 
и впечатлението, че едва ли 
не всичко се върти около 
този лидер.

И твърдите, че не е така?

– Така е, безспорно. Но 
се получава по естествен 
начин, в смисъл, че авто-
ритетът на лидера се пре-
връща в една притегател-
на точка, около която се 
развиват тенденциите в пар-
тията. В това няма нищо 
лошо, защото партиите 
трябва да имат своите ли-
дери, своята дисциплина, 
за да съществуват и да се 
развиват. Ако го няма това, 

неуспехът им е предопре-
делен. Философията на 
партиите просто е такава. 
Да вземем например дяс-
ното пространство, казвам 
го със съжаление разбира 
се. Липсата на достатъчно 
авторитетна фигура, която 
да обедини десните сили, 
води до  разпад. Това не е 
необходимо на България, 
бих казал, че дори е вредно, 
защото целият спектър 
на обществото трябва да 
има стабилно представи-
телство с ясна визия. На 

нас като либерали ни е 
ясно, че развитието на 
страната не може да бъде 
подчинено само на либе-
ралните ценности или са-
мо на лявото или дясно-
то. Тези усилия трябва да 
са обединени и многооб-
разието на обществото да 
е реализирано чрез пар-
тийно разнообразие и от-
там представителство.

Коалиционното 
управление по-добър 

вариант ли е според Вас 
за страната ни?

– За втори път управлява 
коалиция и това със сигур-
ност е нов тип култура. За 

българското общество то е 
в резултат на еволюционни 
процеси, защото доско-
ро обществото ни беше 
подчинено на тоталита-
ризма – винаги сме имали 
един цар, един лидер, една 
партия, която да управлява, 
и т.н. Правим демокрация 
от много скоро и, оказва 
се,  вече постигаме ре-
зултати. Ето примера с 
Германия, която има утвър-
дени демократични прин-
ципи в управлението – в 
конкретния казус със  съ-

ставянето на правителство  
след последните избори 
тя се представи дори по-
зле и от нас. В случая ние 
показахме повече прагма-
тизъм, повече разум, под-
чинен на обществения ин-
терес. Благодарение и на 
това през последните 10–
15 дена Европа говори с 
друг език за нас. 

И има по-голяма 
надежда да ни приемат 
в Европейския съюз в 

началото на 2007 година?

– Там явно виждат усър-
дието ни. Наистина се по-
лагат огромни усилия и то-
ва в ЕС се оценява, поне 

така изглеждат нещата от 
парламента.

Да слезем пак на местно 
ниво. Спомена се „Шише 
джам“ като една голяма 
инвестиция в региона 
и никой не отрича, че 
това е положителен 

факт. Но факт е също, 
че в Попово, както в 

повечето малки общински 
центрове, икономиката 

не се развива с желаните 
темпове. Какви са 

възможностите Ви като 
народен представител 

да съдействате за повече 
инвестиции в нашия град, 

който би бил едно по-
добро място за живеене за 
много повече хора, ако те 

намираха работа тук?

– Специално моето виж-
дане е, че този регион 
има огромен потенциал в 
сферата на земеделието.  
Още повече че за самата 
България земеделието е 
изведено като приоритет. 
Очевидно е, че през по-
следните 15 години ние са-
мо говорехме за този прио-
ритет, но общо взето ни-
що съществено не се пред-
приемаше. Затова имен-
но през настоящия мандат 
трябва да направим въз-
можното тук наистина да 
сработи едно земеделие, 
което да бъде на европей-
ско ниво. На чисто поли-
тическо ниво бихме мог-
ли да лобираме и да извою-
ваме такива позиции на 
страната, свързани с квоти 
на износ, митнически ре-
жими и т.н. в рамките на 
този обединен пазар, към 
който се стремим. Защото 
шансът на всяка една дър-
жава е да произвежда и да 
реализира продукцията си. 
Дори да имаме едно пър-
вокласно земеделие, ако 
нямаме къде да реализира-
ме продукцията си на кон-
курентни цени, пак няма 
да имаме добри резултати. 
Иска ми се в това отношение 
да работим, още повече че 
ДПС управлява в момента 
този сектор. Много се на-
дявам Разплащателната 
агенция, която ще  се създа-
де, да изиграе своята поло-
жителна роля в това отно-
шение,  както и регионални-
те звена в областта на земе-
делието.

Все пак вниманието на 
управляващите е все към 

столицата и големите 
икономически центрове в 

страната.

– Точно това е проблемът 
на България – регионал-
ното º развитие. Наистина 
имаме само няколко ико-
номически центъра и хо-
рата се стремят да отиват 
там, а не да останат по 
места, където има потен-
циал за развитие. А всъщ-
ност истинската европей-
ска политика е да напра-
виш всяка точка от стра-
ната с еднакво висок стан-
дарт на живот, такъв, ка-
къвто има в столицата и 
големите градове. Трябва 
най-после тенденцията да 
се пречупи, да се постигне 
тази децентрализация и  
да се дадат повече шансо-
ве на местната власт да ре-
шава сама регионалните 
си проблеми. Има консер-
ватизъм, дори страх у цен-
тралните  нива да се деле-
гират повече правомощия 
на  местните власти, на кме-
товете, но трябва да стане. 
Аз лично съм голям раде-
тел на това и като законо-
творец ще подкрепям вся-
ка стъпка, за да се върви 
колкото може по-бързо в 
тази посока.

Интервю на 
Маруся Милушева

Тримата народни представители от 28 Търговищки избирателен район от листата на ДПС – гости на последната конференция 
на общинската организация на партията (от ляво на дясно): Касим Дал и Росен Владимиров, 

които са и заместник-председатели на партията, и Ердоан Ахмедов.



6 брой 38 • 5 декември 2005 година

АНТИКВАРИАТ. Про-
изведен 30-те години на ми-
налия век. Много добре за-
пазен. Разглобяем. Цена 350 
лева. GSM 088 6 265 532.

• СПРАВОЧНИК•

ФУТБОЛ

НАРОДЕН КАЛЕНДАР

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.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

4 декември
Варвара, Владислав/а

5 декември
Сав(к)а, Слав(ка)и

6 декември
Кольо, Нин(а)о, 
Николина, Никола/й, 
Нен(о)ка

3 декември
Венета Русанова 
Мисирджиева – 
съветник в Общински 
съвет–Попово

СЕЗОНЪТ ПРИКЛЮЧИ 
С ПОБЕДА

Георги ДЕНЕВ

На 27 ноември се играха срещите от ХV, последен кръг 
на есенния полусезон в Североизточна „В“ футболна 
група. На своя стадион отборът на „Черноломец“–По-
пово посрещна гостуващия „Черноморец“–Бяла.

Представящите се не особено добре досега в първен-
ството футболисти от поповския тим започнаха срещата 
напористо, със стръв към гола. Атаките към против-
никовата врата се редяха една след друга, създадени 
бяха доста голови положения. В 31-вата минута Стефан 
Тодоров бе изведен с хубав пас сам срещу вратаря на 
гостите и откри резултата – 1:0 за „Черноломец“. До края 
на първите 45 минути Тихомир Кънев на два пъти про-
пусна да отбележи второ попадение след удари с глава.

През второто полувреме домакините, които хвърлиха 
много сили през първата част, се поизмориха и поогъ-
наха под натиска на черноморци, вдигнали се на щурм 
за изравняване на резултата. В 60-ата минута усилията 
на гостите се увенчаха с успех и те отбелязаха гол. След 
изравняването футболистите на „Черноломец“ реагира-
ха като ужилени и упражниха натиск пред вратата на 
черноморци, който се засилваше с приближаването края 
на мача. Десет минути преди последния съдийски сиг-
нал капитанът на домакините Тихомир Кънев материа-
лизира усилията на състава и вкара победния гол – 2:1. 

Показани бяха общо шест жълти картона – на Свилен 
Колев и Рюстем Мехмедов от домакините и на четирима 
футболисти от „Черноморец“.

Състав на „Черноломец“: Светослав Тодоров – вратар, 
Ивайло Иванов, Атанас Стоянов, Димитър Димитров, 
Мехмед Рюстемов, Свилен Колев, Красимир Гочев, Гра-
димир Тодоров (46 минута – Веселен Цветков), Ди-
митър Пемперски, Стефан Тодоров (71 минута – Стан-
чо Илиянов), Тихомир Кънев (капитан). 

Съдийска тройка от Разград, дежурен съдия от Варна.

СПОРТ

ТЕНИС НА МАСА

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ
Димитър СТЕФАНОВ

От 25 до 27 ноември в Плевен се проведе турнир – 
кръг от отборното държавно първенство по тенис на 
маса за мъже. В него взеха участие първите шест отбора 
на тенис елита в страната. След много оспорвана игра 
мъжкият състав на „Роса 1“–Попово постигна три победи 
и две загуби. Поповчани победиха представителите на 
„Марица“–Пловдив и Национална спортна академия–
София с по 3:1 гейма и „Корабостроител“–Варна с 3:2, 
а загубиха с резултат 2:3 от „Тетрон“–Плевен и „Мла-
дост“–София.

Във временното класиране мъжкият отбор на клуб „Ро-
са 1“ дели третото място с тима на Националната спортна 
академия. Въпреки че са най-младите в българския тенис 
елит, поповските състезатели демонстрират добрите си 
възможности за успех в надпреварата за разпределяне на 
медалите от държавното отборно първенство. 

ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДА НА МЪЖКИЯ ОТБОР
Ганчо КИРИЛОВ

На 26 ноември отборът на волейболен клуб „Попово“ 
(мъже) гостува на едноименния тим на Сливен. След 
силна и разнообразна игра поповските волейболисти 
победиха убедително с 3:0 гейма (13, 14, 14). Така край-
ното класиране в групата след приключване на есенния 
полусезон придоби следния вид:

1. „П. Пондалов“ (Сливен)
2. „Дунав“ (Русе)
3. „Добрич“ (Добрич)
4. ВК „Попово“
5. „Елит“ (Силистра)
6. „Сливен“ (Сливен)

•••
На 27 ноември юношите старша възраст на ВК „По-

пово“ гостуваха на връстниците си от „Дунав“ (Русе). 
В препълнената зала двата отбора изиграха една много 
оспорвана среща, която бе спечелена от домакините 
с 3:0 гейма (22, 24, 24) не без помощта на арбитрите. 
Във втория гейм гостите водеха с резултат 20:16 и след 
решителната намеса на съдиите в полза на русенци те 
спечелиха с 26:24. Картината бе същата и в третата част 
на играта, когато поповският отбор водеше с 22:18 и 
загуби с 24:26. Заслужава да се спомене, че тази среща 
започна от 16,30 часа вместо в 14 часа, както бе обявено. 
В 14 часа играха девойките старша възраст на „Дунав“ и 
„Спартак“ (Варна). След много оспорвана игра за всяка 
точка мачът завърши 3:2 за „Спартак“. Същата съдийска 
двойка ръководи и срещата на поповските юноши стар-
ша възраст с „Дунав“ и явно направи реверанс на дома-
кините.

Ето и крайното класиране в групата след приключва-
нето на есенния полусезон:

1. „Черно море“ (Варна)
2. „Дунав“ (Русе)
3. „Попово“
4. „Спартак“ (Варна)
5. „Царевец“ (В. Търново)
6. „Добрич“ 
След приключване и на предстоящия пролетен полу-

сезон борбата с останалите групи продължават само 
първите три отбора. В нашата група най-оспорвано 
протича борбата за второто място, което ще се реши в 
директния двубой между отборите на ВК „Попово“ и 
„Дунав“ (Русе). Срещата ще се играе през март 2006 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На 12 декември започва традиционният 

градски турнир по футбол на малки вратички. 
Срещите ще се играят във волейболна зала 

„Тодор Янев“ в градската градина.
Желаещите да участват в турнира отбори могат 
да се запишат всеки ден на градския стадион.

За повече информация: тел. 088 9 509 560.

МАЛКИ ОБЯВИ
• ПРОДАВАМ фризер 

марка „Gorenje“ в гаран-
ция, неупотребяван. 
Тел. 27312, GSM 089 7 
742300. 5-8

• ПРОДАВАМ дворно 
място в Попово, 340 
кв.м на ул. „Александър 
Стамболийски“, срещу 
Летния театър. Тел. 
052/635 572. 3-5

• ПРОДАВАМ тяло за 
светеща реклама с раз-
мери 70/40 см. Тел. 0608 
/23 531. 3-5ЦЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕКРОЛОЗИ – 2 ЛЕВА

РДВР НАПОМНЯ
От група „Български 

документи за самолич-
ност“ („Паспортна служ-
ба“) при РДВР–Търгови-
ще напомнят на гражда-
ните в областта, че зад-
граничните паспорти с 
изтекъл срок на годност 
трябва да бъдат върна-
ти в службата след из-
тичане на този срок. Съ-
гласно член 81, т.5 от 
Закона за български-
те документи за само-
личност гражданин, кой-
то не представи доку-
мента си за самоличност 
(задграничния паспорт) 
на органа, който го е 
издал, в тримесечен 
срок след изтичане на 
неговата валидност, 
подлежи на глоба в раз-
мер от 20 до 150 лв.

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник в ИМ–Попово

ВАРВÀРА 

ВАРВÀРА (4 декември) Варварица, Варваринден, 
Варвардан – в народните представи Варвара и сестра 
º Сава, чествана на другия ден, са двете сестри на све-
ти Никола. От тях Сава е по-добрата, винаги върви 
след Варвара и я моли да не пуска от ръкава си ледени 
зърна по нивите. Двете сестри подготвят празника на 
свети Никола, затова се казва: „Варвàра вари, Сàва пече 
(меси), Никола гости гощава.“ Тук в синтезиран вид е 
подсказано основното съдържание на обредността, ти-
пична за тези празници.

Варвàра се счита за закрилница от болести, което оп-
ределя повечето обичаи и обреди, характерни за този 
празник. На Варвàра жените приготвят обредно вариво, 
което подслаждат с мед. От него раздават на децата и 
съседите, за да прогонят и омилостивят „баба Шарка“. Ня-
къде жените избягват всякаква домакинска работа. Сре-
щат се и забраните да се вари на този ден боб и леща, 
за да не оставя шарката белег, голям колкото тези зърна; 
да се меси с квас, да се яде кисело зеле, лютиво, за да не 
се гневи болестта. В някои райони от страната жените 
месят малки пресни питки, които намазват отгоре с мед, 
петмез или разтопена захар и ги раздават за здраве на 
децата. Като подават питката, те задължително избягват 
да споменат името на болестта. В Добруджа една медна 
питка оставят на полицата или гредата на тавана „за баба 
Шарка“ („ако дойде, да я вземе и да не закача хората“). В 
Западна България на Варвàра нечетно число деца палят 
голям огън на кръстопът и варят леща, от която хапват 
по три зърна. Всички прескачат по три пъти огъня и си 
отиват, като вземат по една главня вкъщи. Тази главня и 
лещата се пазят за лек против болести, най-вече за дребна 
шарка. В Южна България има обичай срещу Варвара да се 
слага обреден хляб (колак, кравай, харман) и да се кади с 
палешника. С него се цели осигуряването на плодородие 
и богат приплод на добитъка. На трапезата се пали свещ, 
приготвена от стопаните, която се запазва и се пали при 
тежко раждане на добитъка, при гръм и градушка. 

СÀВА 

СÀВА (5 декември) – най-често се среща като един 
празник с Варвàра и обреди на него не се извършват. На 
отделни места Сàва се празнува за сечено и порязано, 
затова се избягва да се сече и реже; жените не пипат ост-
ри предмети (ножици, ножове, игли), за да не им причи-
ни зло Варвара. 

НИКУЛДЕН
НИКУЛДЕН (6 декември), познат в цялата стра-

на, е един от големите зимни празници с ясно изразен 
семеен характер. Във всяка къща се приготвя рибник 
„печен в тесто шаран“, схващан като своеобразно жерт-
воприношение на светеца – повелител на моретата и 
покровител на моряците и рибарите. Капанците при-
готвят цяла риба, опечена върху ориз в тава. Жените 
внимават при почистването на рибата люспите да не па-
дат на земята, защото се вярва, че ако човек стъпи там, 
той се разболява и умира. Костта от главата, която напо-
добява кръст, се запазва за лек против детски болести. На 
трапезата се поставят и постни ястия, както и специален 
обреден хляб – парàклис, слýжба, бòгов колàк, Никýлски 
хляб и пр. Като всяка жертва и тези за никулден биват 
най-напред освещавани (прекадявани), след което се 
раздава от рибника и хляба и едва тогава се яде.

Никулден е един от българските празници, на чийто 
светец често се посвещава, в случай на преживяно теж-
ко премеждие, избегната беда или изобщо „за здраве 
на къщата“, семейният обичай курбан. Никулденският 
курбан е винаги рибен. От него обезателно трябва да се 
раздаде. На трапезата се канят роднини и съседи. Вед-
нъж определен, този обичай се поддържа всяка година 
на съответния празник. 

СКРЪБНА ВЕСТ
ПОЧИНА

ИВАН 
СЛАВЕВ 
РАЙКОВ
(16.10.1924, с.Медовина – 
21.10.2005, гр.Варна)

Офицер от Българската ар-
мия. Служи в Армейския 
полк–Шумен, в щаба на 
Трета армия в Сливен; в 
системата на генералния 
щаб на БА като началник на военните управления в 
Търговище и Варна.

Поклон пред паметта му!
От съселяни в с.Медовина
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

КИНОПАРАД: 
„КЪСМЕТ, ГОСПОДА“
(РУСИЯ, 1992)

Нова ТВ 20.00
„МЪЖ ЗА 
МИЛИОНИ“
романтична комедия

Би Ти Ви 20.30

„ПЪРВИЧНО“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

 на Би Би Си: „Древните 
 египтяни“, 2 еп.
19.30  „Тънката синя линия“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Перфектна буря“ 
 (Англия, САЩ, 2000)
23.00 Елит
23.20 По света и у нас
23.20 Мрежата
24.00 „Защита“ (САЩ, 2001)
   1.35 „Тънката синя линия“
   2.05 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 2 декември

   6.00 Детските сериали 
 на Джетикс
   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 Срещу вълните 
 на живота
14.30 Трима братя, три сестри
15.30 „Соник Х“
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, 3 декември

   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 Това е мое
13.00 Концерт анти СПИН
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните 
 животни и хора на 
 планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.30 „Първично“
22.00 bTV новините 
22.30 Мъж на годината 2005
23.30 „Всички обичат 
 Реймънд“ (п)
   0.00 Луд съм по теб (п)
   0.30 Бързи пари
   1.15 „Луд съм по теб“ (п)
   2.00 БГ ТОП 100
   3.00 bTV новините 
   3.30 Сеизмограф (п)
   4.30 Глобусът
   5.00 Бригада „Наш дом“
   5.30 Детските сериали 
 на Джетикс
 
НЕДЕЛЯ, 4 декември

   6.00 Физиотоника 
   6.30 „Кой е по-по-най“
   7.30 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 „Лятна буря“
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА: 
 Обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Отчаяни съпруги, 1 еп.
18.30 Треска за злато 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Ума Търман“
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
   3.30 Вечно лято (п)
   4.15 „Шогун“ (п)
   5.15 Истински холивуд-
 ски истории (п)
   6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

НЕДЕЛЯ, 4 декември

   7.00 Хай-тек
   7.30 Иконостас
   8.00 „Ягодов сладкиш“
   8.30 „Тролчета“
   9.00 „Сейлър Муун“
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Дивата Айрис“, дра- 
 ма с Джина Роуландс
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 „Мъж за милиони“, 
 романтична комедия
22.15 Биг брадър 2
22.30 „Секс, лъжи и видео“
   0.30 Календар
   0.45 Лъки 6
   0.50 „Стар трек: 
 Ентърпрайз“
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Хора на честта“ (п)

11.00 Памет българска: 
 Българи и унгарци 
 през вековете
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 „Светът ДИКИРО“, 
 филм за художника 
 ДИмикър Киров
14.30 Суматоха
15.00 Атлас: „Древна земя“
15.30 Документален филм: 
 „Франсоа Трюфо –
 автобиография“ (п)
16.25 „Пиер и Фарид“ 
 (Франция, 2003)
18.00 Всички пред екрана
18.30 Музикални следи: 
 фамилия „Тоника“
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: 
 „Късмет, господа“ 
 (Русия, 1992)
22.25 Трето полувреме
23.15 По света и у нас
23.25 Нощни птици
   0.25 „Аполония 2005“
   1.30 „Смразяващ страх“
 (Канада, 2000)
   3.05 Видеоклипове
   3.45 Памет българска (п)
   4.05 Вижте кой... (п)
   5.35 Здраве (п)
   5.55 Игрален филм (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 4 декември

   7.30 Телепазарен прозорец
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 Под дъгата
   9.30 Вяра и общество 
 (първо предаване)
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Непозната земя
13.50 Документален филм: 
 „Монако, състезание 
 за принцове“
14.45 Футбол: среща от 
 първенството 
 на „А“ ПФГ – пряко
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.35 Документален филм 

ПЕТЪК, 2 декември

   6.00 Телепазарен прозорец
   6.15 Дързост и красота
   7.00 Денят започва
   9.30 Телепазарен прозорец
   9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
10.45 Телепазарен прозорец
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Обеден концерт: 
 Да свириш във Виена 
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Документален филм: 
 „Рок революция“
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 „Вечният 
 неудачник“ 
 (САЩ, 2001)
23.25 По света и у нас
23.35 „Първа писта“ 
 (САЩ, 1999)
   1.20 Денят започва – 
 интервютата
   2.20 Панорама (п)
   3.20 Видеоклипове
   3.40 „Рок революция“ (п)
   4.35 Частен случай (п)
   5.05 За животните – 
 с любов (п)
   5.35 Игрален филм (п)
 
  СЪБОТА, 3 декември

   7.15 Телепазарен прозорец
   7.30 Анимация
   7.55 Здраве
   8.15 Дисни!
   9.00 Спукано гърне
   9.30 УЕФА „Кавалер 2005“
10.00 Улица „Сезам“

19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Пърл Харбър“
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, 2 декември

   7.00 Здравей, България
   9.00 Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Отдаденост
12.00 Календар
12.15 „От местопрестъп-
 лението: Маями“
13.15 Хора на честта
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Цветът на греха
17.15 Часът на 
 Милен Цветков
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“
   2.30 Блясък (п)
   3.30 Календар
   4.00 Часът на 
 Милен Цветков (п)
   5.00 Цветът на греха (п)
   6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

СЪБОТА, 3 декември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 „Ягодов сладкиш“, 
 анимация
   8.30 „Тролчета“, анимация
   9.00 Животните представят
   9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм

На 20 ноември около 17 
часа в с.Кръшно, община 
Търговище в питейно за-
ведение след възникнал 
скандал 23-годишният 
В.Ш. от същото село е 
нанесъл побой над 43-го-
дишния Р.М. от с.Правда, 
община Горна Оряховица, 
вследствие  на който по-
следният е приет за лече-
ние в МБАЛ–Търговище 
с фрактури на три ребра 
и контузия на белия дроб 
без опасност за живота. 
В.Ш. е задържан за 24 
часа в РПУ–Търговище.

•••
На 21 ноември около 18 

часа в с.Гагово, община 
Попово, 35-годишният 
А.С. е осъществил непра-
вомерно въздействие 

върху уред за измерване 
на еленергията, с което е 
създал условия за непълно 
отчитане на потребената 
еленергия.

•••
На 15 ноември в 22,30 ча-

са по ул. „Сива“ в Търгови-
ще 40-годишният Г.Ш. уп-
равлявал лек автомобил 
„Мерцедес“ с търговищка 
регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
в кръвта му 1,47 промила, ус-
тановено по надлежния ред.

•••
За времето от 20 до 23 

ноември в с. Ковачевец, 
община Попово, неизвест-
но лице прониква в необи-
таема къща, собственост 
на жителка на Попово, и 
извършва кражба на теле-

визор, газова бутилка и ло-
зопръскачка. 

•••
На 23 ноември в с.Свет-

лен, община Попово, 55-
годишният М.А. от същото 
село се е присъединил не-
правомерно към електро-
разпределителната мрежа 
посредством мост, поста-
вен на електрическия 
стълб пред дома му.

•••
На 26 ноември между 

13 и 13,30 часа на улица в 
района на кооперативния 
пазар в Търговище неиз-
вестно лице извършва 
кражба на портмоне от дам-
ска чанта със сумата от 
3030 евро и лична карта, 
собственост на жителка на 
Търговище. 

•••
На 26 ноември около 

22,40 часа в Търговище 
по първокласен път I–4 в 
близост до спирка „Първи 
долап“ правоспособният 
водач С.И. (29 г.), живеещ 
във Варна, управлявал лек 
автомобил с варненска 
регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
на алкохол в кръвта му 1,83 
промила, установено по 
надлежния ред.

•••
На 27 ноември в 1 часа 

в  Търговище по първокла-
сен път I–4 в близост до 
спирка „Първи долап“ пра-
воспособният водач М.П. 
(36 г.) от с.Гергевец, община 
Сливен, управлявал лек ав-
томобил „Фолксваген па-

сат“ със сливенска регист-
рация след употреба на ал-
кохол, с концентрация на 
алкохол в кръвта му 1,71 
промила, установено по 
надлежния ред.

•••
На 28 ноември в 3,25 ча-

са в Tърговище по първо-
класен път I–4 до автобусна 

РАЗКРИТИ ИЗНАСИЛВАЧИ
На 22 ноември след извършените в РПУ–Попово 

оперативно-издирвателни мероприятия са разкри-
ти извършителите на грабеж и осъществени блуд-
ствени действия с 86-годишна самотноживееща же-
на от с.Бракница, община Попово. Деянието е из-
вършено на 17 ноември между 19 и 21 часа след 
проникване в дома º. След като º нанесли побой 
и извършили грабеж на сумата от около 800 лв. от 
дома º, извършителите осъществили и блудствени 
действия с нея.

Като извършители на престъплението са уличе-
ни двама жители на с.Голямо Ново, община Търго-
вище – М.М. (30 г.) и А.А. (23 г.). Същите са задър-
жани за 24 часа на основание чл.70, ал.1., т.1 от За-
кона за МВР. Единият от тях – М.М., е криминал-
но проявен, осъждан.

спирка „Първи долап“ пра-
воспособният водач К.К. 
(25 г.) от Омуртаг, управ-
лявал лек автомобил марка 
„Рено“ с търговищка ре-
гистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
на алкохол в кръвта му 2,27 
промила, установено по 
надлежния ред.
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Време е да ви предложим 

един друг вид туризъм – из-
лизайки от селата, реките 
и горите, да се отправим 
на градски туризъм, който 
добре се свързва с идващите 
новогодишни празници, и 
преминавайки отново по 
атрактивния туристически 
път през Червен, Иваново 
и Басарбово, навлизаме 
след час и половина в най-
европейския български 
град – Русе! 

От няколко години на 
русенските понтони, отда-
лечени на 2355 км от из-
ворите на реката, акусти-
рат по 500 кораба годиш-
но с по около 100 турис-
ти средно на кораб от Хо-
ландия, Германия, Авст-
рия, Унгария и посеща-
ват забележителните сгра-
ди в стил модерн и необа-
рок, облицовани с мекия 
русенски камък, украсе-
ни с колони, балкони, фри-
зове, скулптури и различ-
ни декоративни детайли, 
с обшитите с ламарини 
мансардни етажи и изди-
гащите се над тях кули и 
пилони, и си устройват 
фотосесии в пространст-
вата, заети от новите град-
ски градини с редки и ек-
зотични растения. Ембле-

ДУНАВСКАТА 
ТУРИСТИЧЕСКА 
ПЕРЛА

матични за Русе са Ста-
рият театър (Доходното 
здание) с крилатия Мерку-
рий на покрива (бога на 
търговията), Паметника на 
свободата на централния 
площад, дело на флорен-
тинския архитект Арнол-
до Цоки, сградите на Исто-
рическия музей, на биб-
лиотека „Любен Караве-
лов“ на стария градски 
площад, Домът на моря-
ка, къщите на братя Симео-
нови и други, общо 200 
архитектурни обекта. Тук, 
в Русе, учителят в Мъж-
ката гимназия Стоян Ми-
хайловски е написал „Вър-
ви, народе възродени“ и 
пак учител в същата гим-
назия е бил Цветан Ра-
дославов, автор на бъл-
гарския химн. Явно гра-
дът е муза за творците, за-
щото единственият носи-
тел на Нобелова награда, 
роден в България, е 
Елиас Канети – къщата 
му в Русе е в еврейската 
махала, а архитектурната 

забележителност търгов-
ският дом на фамилия 
Канети, е до паметника 
на Ангел Кънчев. В града 
има църква за всекиго – на-
ционален обект е подзем-
ната църква в самия цен-
тър „Св. Троица“ (1632 г.), 
синагогата е между Семи-
зовата и Симеоновата къ-
ща срещу евангелската 
църква, по същия булевард 
„Борисова“ е баптистката 
църква, а в края му към 
жп гарата е Адвентистката 
църква, на гърба на стария 
площад пък е джамията 
„Саид паша“. Всичко това 
е заключено в старата част 
на града, северно от цен-
тралния площад към ре-
ката – накъдето и да тръг-
нете в тази посока, ще се 
натъкнете на някоя забе-
лежителност.

Но най-атрактивно е по 
крайбрежната улица на 
считания в митологията 
брат на Нил Дунав, който 
е дълбок 7–8 м и е 10 пъти 
по-плитък от Амазонка, а 
във водите му живеят 58 
вида риби (есетра, моруна, 
чига, щука, сом, пъстърва 
и др.). По крайбрежието 
е паметникът на моряка, 
музеят на открито – кре-
постта „Сексагинта Прис-
та“, основана по времето 
на римския император 
Веспасиан (69–79 г.), на-
мира се на ул. „Цар Ка-
лоян“, тел.082/825 004. 
След площада на Речна 
гара е атрактивната с ар-
хитектурата си католи-
ческа църква „Св. Павел 
на кръста“, в която можете 
да видите най-стария цър-
ковен орган в България 
(1902 г.) и интересен стъ-
клопис. Следват къщите 
музеи на Захари Стоянов 
и Баба Тонка, които ще ви 
запознаят с българската ис-
тория, и ви предстоят за 
посещение атрактивните 
музеи на градския бит, 
който ще ви потопи в ат-
мосферата на интериора на 
градската къща и живота 
на русенския хайлайф през 
ХIХ в. (ул.„Фердинанд“ 
39, 082/820 997), насреща 
е хотел „Рига“ с голяма 
механа и кладенец по сре-
дата, с виенска сладкар-

ница и панорамно заве-
дение на последния етаж, 
откъдето, пиейки си кок-
тейла, можете да се любу-
вате на панорамата към ре-
ката. След това е музеят 
на транспорта, намиращ 
се в старата гара, дала 
началото на първата жп 
линия в страната, с първия 
локомотив в България с 
номер 148. Пред музея са 
салонните вагони на султан 
Абдул Азис (1866 г.), из-
вестен като „султанието“, 
на цар Фердинанд (от 
1894 г.), за да видите какъв 
лукс може да има в един 
вагон, на цар Борис III 
(от 1911 г.), в който са се 
вземали важни решения, 
и в същия вагон от другата 
страна е пресъздаден кът 
на маршал Толбухин, кой-
то е ползвал същия вагон 
по време на войната (ул. 
„Братя Освободители“ 
№ 5, 082/834 707).

От Националния музей 
на транспорта – към гра-
да покрай зала „Филхар-
мония“ и градския парк 
с плувен басейн, тенис 
кортове и с много паметни-
ци и гробници на беле-
жити българи покрай алеи-
те му. Току зад Пантеона се 
спираме пред един малко 
известен паметник, може 
би заради масонските му 
символи – на Иван Ведър, 
който е спасил Русе от оп-
ожаряване по време на 
Руско-турската освободи-

Русенската статия на свободата

Търговската къща на фамилия Канети

хотел „Ана палас“

Старият театър с летящия Меркурий

телна война. След Пантео-
на излизаме на бул. „Цар 
Освободител“ и се отпра-
вяме към една друга ин-
тересна атракция, която 
ще ви позволи от 106 м. 
височина да наблюдавате 
едновременно не само ця-
ло Русе и региона, но и 
две държави. Стигаме ру-
сенската телевизионна ку-
ла в Левента, която е тре-
та по височина в Европа 
и е най-високата на Бал-

каните със своите 201 м 
при антените. Асансьорът 
спира на десетия етаж и 
влизаме в кръглото пано-
рамно заведение. То е удоб-

но за срещи далеко от хор-
ските очи, докато вие ще 
виждате всичко – и е вре-
ме да се ориентирате къ-
де да прекарате вечерта, 
трябва само да внимавате 
с питиетата, защото кулата 
съвсем нормално има от-
клонение, което при си-
лен вятър достига до ня-
колко метра... Градът е из-
вестен със своя „Мулен 
руж“ на главната улица, 
а за вагабонти работи но-
щен клуб „Вагабонт“ в 
стил ирландски пъб от 22 

до 5 часа (082/845 444). 
Можете да отседнете в хо-
тел „Бистра и Галина“ с 
панорамен вътрешен асан-
сьор (082/823 344), в „Ана 
Палас“ (082/82 50 05) с евро-

пейски комфорт от XIX 
век, в „Сплендит“ (082/235 
951) с огледални спал-
ни в апартаментите или 
в най-луксозния „Данюб 
плаза хотел“ (082/82 29 
29) на самия централен 
площад, а за по-романтич-

но настроените е хижа 
„Приста“ (082/820 276) до 
брега на Дунава и близкото 
заведение „Рибарска коли-
ба“, където можете да по-

хапнете пресен сом, или в 
мотел „Рай“ (082/822 844) 
край града на чеверме и 
шишове с просторен прези-
дентски апартамент с ка-
мина.


