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Маруся МИЛУШЕВА  

За втора поредна годи-
на администрацията на По-
пово организира публич-
но представяне на проек-
тобюджета на общината 
с очакването обществе-
ността да прояви  ангажи-
раност и по-активна граж-
данска позиция, като даде  

– скандираха повече от 
600 работници на ТЕРЕМ 
„Хан Крум“–Търговище 
на митинг в центъра на 
града на 25 януари. След 
50-дневна стачка заради 
неиздължени трудови въз-
награждения отчаяние-
то им издигна на плакат 
заканата: „Край на циви-
лизования ни диалог!“. 
Част от митингуващите 
бяха готови да атакуват 
сградите на общината и 
областта, за да потърсят 
от управляващите помощ. 
Вместо това  стачният ко-
митет отнесе исканията в 
отворено писмо, в което 
основно се настоява за съ-
действие за получаване 
на заплатите от май до де-
кември 2004 година и не-
забавно осигуряване на ра-
бота. 

„ИСКАМЕ 
РАБОТА И 
ЗАПЛАТИ“

на стр. 2

• охрана 
посредством СОТ 

и реагиране 
от автопатрул 

на жилища, офиси, 
магазини и други

• физическа, 
персонална охрана и 

инкасова дейност

088 7 350 254

088 9 516 878

АГЕНЦИЯ 
ЗА СИГУРНОСТ

Общината е в бюджетна 
процедура. Изготвен е 
проектобюджет 2005, кой-
то предстои да бъде об-
съждан в Общинския съ-
вет. В приходната му част 
една немалка сума е на  
местните данъци и такси. 
Трябва да се уточни, че 
Община–Попово не е в съ-
стояние да организира, съ-
бира, извозва и депонира 

Участници в обсъждането

ОТПАДА 
ТАКСА 
СМЕТ
• Решението засяга само селата от Славяновски район, 

Медовина и Посабина отпадат за 2005 година
битовите отпадъци за тази 
година сама.

Според приетите от Бъл-
гария изисквания за чле-
нуването в Евросъюза до 
2007 година всички общи-
ни в България са задълже-
ни да организират  битово-
то сметосъбиране. Нерегла-
ментираните сметища тряб-
ва да бъдат премахнати. 

В тази връзка с решение 

№11 от 17 ноември 2004 г. 
Общинският съвет е опре-
делил размера на таксата 
за събиране на битови от-
падъци съгласно Закона 
за местните данъци и 
такси. Освен град Попо-
во и кварталите му Сея-
чи и Невски, според то-
ва решение такса смет би 
трябвало да плащат и всич-
ки села в Славяновския 

район – Горица, Манас-
тирца, Баба Тонка, Бракни-
ца, Иванча, Славяново, До-
лец и Берковски, както Ме-
довина и Посабина. Так-
сата смет, изчислена в 
промили, има за различни-
те села различни стойнос-
ти: Медовина – 11,5, Брак-
ница – 12, Долец и По-

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2005 Г.

С ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ 
ОТ 600 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЩЕ 
РЕМОНТИРАТ ПОПОВСКИТЕ 
УЛИЦИ мнения и предложения  

как най-целесъобразно  да 
се разпределят и харчат 
общинските пари. Пред 
второстепенни разпоре-
дители на бюджетни сред-
ства, представители на 
банки, застрахователни 
компании, строителни ор-
ганизации, частни пред-
приемачи и други гражда-
ни, заместник-кметът Ми-
лена Божанова направи 
отчет за изпълнението 

на бюджет 2004 година 
и очерта основните па-
раметри на проектобю-
джета за настоящата го-
дина, който съвсем скоро 
ще бъде предложен за об-
съждане и гласуване в 
Общински съвет–Попово.

8 717 000 лeва е бил бю-
джетът на община Попо-
во за миналата година – 
с два милиона повече 
от първоначалния план. 

на стр. 2

С 33% СА 
ПОСКЪПНАЛИ 
ЖИЛИЩАТА В 
ТЪРГОВИЩЕ

на стр. 3
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На 29 декември 2004 
година Министер-

ството на младежта и 
спорта одобри проекта 
„Една осмисляща и здра-
вословна алтернатива“ на 
младежката организация 
„За да останем“–Попово.

Проектът предвижда 
провеждане в град Попово 
на четири обучения, всяко 
включващо темите: 1. Поз-
наване и опазване на при-
родните богатства; 2. 
Ориентиране в планината 
и 3. Оказване на първа по-
мощ на пострадали, както 
и практически екологични 
занятия с опитен водач за 
обучените младежи.

В семинарите ще вземат 
участие 40 младежи, ка-
то 16 от тях ще бъдат от 
Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, в град 
Попово. В момента тече 

„ЕДНА ОСМИСЛЯЩА 
И ЗДРАВОСЛОВНА 

АЛТЕРНАТИВА“
първият от четирите пред-
видени модула, а всички 
желаещи могат да се запи-
шат до 1 февруари 2005 го-
дина в офиса на Младеж-
ки център–Попово. 

Този проект се реали-
зира по Програма за мла-
дежки дейности 2004–
2005 година с финансо-
вата подкрепа на Минис-
терството на младежта и 
спорта. Общата сума на 
предоставените средства 
е 5615 лв. В резултат на 
изпълнението на проекта 
младежката организация 
ще се сдобие със нов ком-
пютър, раници и палатки, 
с чиято помощ да се ор-
ганизират и провеждат пе-
риодично екологични из-
лети и посещения на раз-
лични местности в региона 
и страната. По националната програма „От социални помощи 

към осигуряване на заетост“ дирекция „Бюро по 
труда“–Попово е подписала  26 договора с работодатели. 
Разкритите по одобрени проекти работни места са 643, 
в т.ч. 623 за община Попово и 20 за община Опака.

До 21 януари 2005 година устроените на работа са 
537 лица, като тези лица ще упражняват общополезни 
дейности, ще предоставят социални услуги и дейности 
за подобряване условията на труд и работната среда в 
предприятия без държавно и/или общинско участие. 
Работното време на наетите по програмата е 6 часа 
(с изключение на наетите като личен или социален 
асистент, които ще работят на пълно работно време).

По програмата се даде възможност за разкриване на 
допълнителни работни места за срок 3 месеца към двете 
общини за аварийни и спасителни работи при зимни 
условия, т. нар. аварийни групи. Работното време на 
наетите за тези дейности е 4 часа. Към община Попово 
са разкрити 113 работни места. На община Опака бяха 
разпределени 74 работни места, но общината отказа 
участие в проекта.

Един от новите елементи в  програмата е, че от 2005 
година се разширява нейният обхват и като работодатели 
вече могат да се включват и еднолични търговци, 
търговски дружества, кооперации, регистрирани по 
ЗПЗП и ЗТТИ, и преработвателни предприятия, които 
разкриват работни места в дейности от основното 
им производство. Те могат да разработват и текущо 
да представят проекти в дирекция „Бюро по труда“–
Попово, като процедурата за това е отворена.

Дирекция „Бюро по труда“–Попово

643 НОВИ 
РАБОТНИ МЕСТА

• На 18 януари в хотел „Шератон“ в София се про-
веде годишната отчетна среща на организацията на 
независимите кметове в България „Клуб 2007“, чийто 
национален координатор е кметът на община Попово 
д-р Л.Веселинов. На нея са разгледани възможностите 
за увеличаване на инвестициите в общините през 2005 
година и в годините до официалното влизане в Евро-
пейския съюз.

• На 20 януари в село Иванча се проведе годишно 
отчетно събрание на кметския наместник на селото. На 
събранието присъства кметът на община Попово д-р 
Людмил Веселинов и секретарят на Общината.

• На 20 януари на посещение в региона бе г-н Алек-
сандър Томов – председател на партия „Българска со-
циалдемокрация“, а повод са предстоящите кметски из-
бори в Опака. Пак в тази връзка в събота, 22 януари, в 
региона бе и проф. Кръстьо Петков.

• Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 
изпрати поздравителни телеграми до кметовете на гра-
довете Омуртаг, Разград и Търговище по повод праз-
ниците на градовете им. Поздравителна телеграма е 
изпратена и до арх. Стефан Стайнов – почетен граж-
данин на община Попово, по случай неговия 70-годи-
шен юбилей.

• На 26 януари в град София  се проведе работна среща 
във връзка с определяне параметрите на облигационен 
заем за частично изменение на проект за подобряване 
и ремонт на общинските пътища и уличната мрежа на 
общината. На срещата присъства инж.Милена Божа-
нова – заместник-кмет по финансовата част на Община–
Попово.

ДЕЛОВА  СЕДМИЦА
ПОПОВО

ТЪРГОВИЩЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Във връзка с разпространените контратвърдения 

на бившия кмет на община Опака Л.Реянов относно 
натрупания през неговото управление дълг към 
„Електроразпределение“ е нужно да заявя, че най-
учтиво каня г-н Реянов в сградата на общинската 
администрация в Опака, за да може той пред вида 
на документите да си опресни паметта. Впрочем г-н 
Реянов ще излезе поне частично прав в изявлението 
си за „Местен вестник“, бр. 3 от 2005 г., че „цифрите, 
посочени от г-н Керев – 67 хил. лева дълг (натрупан 
при Л. Реянов), от които са разплатени 42 хил. лева 
(след 1 март 2004 г.), не отговарят на истината“. Ами 
вече не отговарят, защото, докато Лютфи Реянов пише 
безпочвени опровержения, нашият екип продължи 
да погасява неговите борчове, като междувременно 
изплати още 10 хил. лв. на „Електроразпределение“.

Цветан Керев – заместник-кмет 
на община Опака

ОПАКА

Търговище и Смолян са областите с най-малко лекари 
спрямо броя на населението по данни на Националния 
статистически институт. 

Около 32 600 са регистрираните в Българския ле-
карски съюз правоспособни лекари в страната. Една 
трета от всички тях работят в столицата, като на един 
лекар се падат 196 пациенти. След София с голям 
брой специалисти са градовете, в които има висши 
медицински учебни заведения. На един лекар от Тър-
говище се пада да се грижи за двойно повече пациенти, 
отколкото в столицата.   

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ Е 
С НАЙ-МАЛКО ЛЕКАРИ

От 1 януари 2005 година 
влезе в сила Наредбата за 
освобождаване на хората 
с трайни увреждания от 
винетни такси при ползване 
на републиканските пъ-
тища. Хората с трайни 
увреждания, собственици 
на лек автомобил с работен 
обем на двигателя до 
1800 куб. см и мощност до 
100 к.с., може да подадат 
молба-декларация по 
образец за получаване на 
безплатна едногодишна 
винетка в дирекция „Со-
циално подпомагане“ по 
постоянен адрес, съобщи-

ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ –
С БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ 

На посещение днес в дружеството е бил изпълни-
телният директор на централата ТЕРЕМ Бойко Кръстев. 
Обещаното от него – по 120 лв. на човек до края на 
седмицата, не удовлетворява работниците. Те държат 
твърдо на исканията си. И се заканиха, че в противен 
случай ще блокират жп линията, за да чуят проблемите 
им „горе“. Протестът бе подкрепен от синдикални ли-
дери на браншови федерации към КТ „Подкрепа“ и 
КНСБ.

Trgpool

„ИСКАМЕ РАБОТА 
И ЗАПЛАТИ“

от стр. 1

сабина – 24, Баба Тонка – 
23. Факторите, влияещи 
при определянето на про-
милите, са основно цена-
та на контейнера и амор-
тизационите отчисления 
за 5 години. 

Таксата смет се изчис-
лява на базата на данъч-
ната оценка на имотите. 
Предвид това, че на те-
риторията на общината 
най-обезлюдени са селата 
около Славяново, за тях 
се получават много ви-
соки стойности на такса 
смет. Таксата касае всич-
ки жилищни имоти и двор-
ни места в чертите на на-
селеното място. 

След разговори в ре-
гионалната и главната да-
нъчна дирекция е стигнато 
до заключение, че община 
Попово няма основание 
да събира такса смет с 
изключение на град По-
пово и кварталите му. За-

това собствениците на 
жилищни имоти и земя в 
чертите на селата Медо-
вина, Посабина и целия 
Славяновски район, явя-
вайки се пред данъчна ка-
са след 1 февруари, няма 
да заплащат начислената 

от стр. 1
ОТПАДА ТАКСА...

им и записана в данъчното 
известие сума за битови от-
падъци.

Това не значи, че Общи-
на–Попово се е отказала 
през следващите години 
да събира такса смет. 
Ще се търсят и други фи-
нансови лостове за без-
възмездна помощ около 
комплектуването и събира-
нето на битовите отпадъ-
ци не само в Славянов-
ски район, но и в цялата 
община. Тъй като на да-
нъчната администрация 
е необходимо време, за 
да бъдат преработени дан-
ните, няма да има нови съ-
общения за промяната в 
данъците. 

Кметът лично помоли 
за извинение всички жи-
тели на общината, собст-
вениците на имоти в спо-
менатите села, да извинят 
допуснатите несъответ-
ствия между решението 
на Общинския съвет, Об-
щинската администрация 
и Данъчна дирекция.

Информацията е по 
изявление на кмета на 

община Попово 
д-р Людмил Веселинов 

за местните медии

ха от МТСП.
Към молбата се прилагат 

копие от експертно ре-
шение на ТЕЛК/НЕЛК, 
копие от свидетелство за 
регистрация на лекия ав-
томобил, копие от пъл-
номощно в случай на 
упълномощаване, копие 
от лична карта. Ако до 
края на февруари хора-
та с увреждания не са се 
снабдили с винетни сти-
кери, подлежат на санкция 
от страна на контролните 
органи. Във връзка с 
това ви препоръчваме, 
ако разполагате вече с 

експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, да подадете 
молба до 31 януари 2005 
година, за да има дос-
татъчно време да получите 
своята безплатна винетка. 
До 28 февруари 2005 го-
дина хората с трайни ув-
реждания удостоверяват 
пред контролните органи 
на КАТ правото си на 
безплатна винетка с копие 
от експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. 

Дирекциите „Социално 
подпомагане“ подготвят 
и изпращат заявки за без-
платни винетки до област-

ните пътни управления на 
изпълнителната агенция 
„Пътища“ два пъти месеч-
но – на 15-о и на 30-о число. 
Заявеният брой винетки се 
предоставя на дирекциите 
„Социално подпомагане“ 
в срок до пет работни де-
на след получаване на 
заявката. Хората с трайни 
увреждания, които отго-
варят на изискванията, по-
лучават своите безплатни 
винетки от дирекциите 
„Социално подпомагане“. 
Валидността на безплат-
ните винетни стикери е до 
31 януари 2006 г.

Агенция „Фокус“  

Стотици хора се редят на 
опашки и чакат с дни  пред 
службите на Националния 
осигурителен институт,  
за да възстановят зрав-
ноосигурителните си 
права. Крайният срок 
е 31 януари. След това 
НОИ започва да изпраща 
предупредителни писма 
за запор на заплатите на 
длъжниците. По-голяма 
част от чакащите внасят 
само трите наказателни 
вноски, което е 39,60 лева, 
за да получат право на без-
платен лекар. 

Там, където е възможно, 
гишетата работят без по-

ОПАШКИ ПРЕД 
НОИ ЗА ЗДРАВНИ 

ВНОСКИ
чивка и с удължен работен 
ден. Както информират от 
ведомството, струпването 
на хора се е получило 
поради лошия навик 
на българина да оправя 
сметките си в последния 
момент. 

1 369 120 души, или 
17,61% от нацията, е с пре-
къснати осигурителни пра-
ва. Те дължат повече от 3 
вноски за последните 15 
месеца. 240 000 души от 
тях не са платили нито една 
вноска, откакто е въведено 
здравното осигуряване, и 
дългът им е достигнал 900 

на стр. 5
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Д. ДИМИТРОВ

Община Антоново се 
намира в Предбалкана.Те-
ренът е хълмист, силно 
пресечен – почвите в по-го-
лямата си част са плитки, 
сиви горски, трудни за об-
работване. 

Климатът е умерено-кон-
тинентален. Земеделската 
територия е 244 764 дка, в 
това число: 
Обработваема площ (ни-
ви) – 133 213 дка
Ливади – 13 122 дка
Трайни насаждения – 
2926 дка
Лозя – 20 дка
Мери – 33 200 дка
Пасища  – 8050 дка
Затревени ниви – 31 804 дка
Други – 22 437 дка
Земеделски земи са:
Частен сектор – 
146 977 дка
ДПФ – 25 578 дка
Общински – 2179 дка
Остатъчен общински 
чл.19 – 34 514 дка
Стопанисвана от общи-
ната  – 23 251 дка
Горски фонд – 182 609 дка
Общински гори – 28 159 дка

В настоящия момент 
една малка част от земята 
около 25 000 дка се обра-
ботва. През есента са за-
сети 4138 дка с ечемик, 10 

100 – с пшеница, 300 дка – 
с рапица и 580 дка – с тре-
тикале. Извършена е дъл-
бока оран на 8000 дека-
ра. На територията на 
общината работят трима 
арендатори – с.Орач, с.Из-
ворово и с.Любичево. 
Същите обработват една 
част от земеделските зе-
ми, останалите пустеят. 
Нито една кооперация не 
функционира нормално – 
не се занимават със сел-
скостопанска дейност. Ед-
на част от общинската зе-
мя е дадена под аренда 
за засаждане на ягоди, ма-

Средните цени на жилищата в големите градове на 
страната са поскъпнали с 10 до 30% през последното 
тримесечие на миналата година в сравнение с 
предходните три месеца. Това сочи наблюдение на 
Националния статистически институт.

Средната цена за квадратен метър жилищна площ в 
страната в края на миналата година е била 633 лева, 
което е с 11% повече спрямо края на септември 2004 
година.

Най-високи са средните цени на жилищата в София 
и Варна, съответно 1095 и 1083 лева. Най-ниски са в 

ОБЩИНА АНТОНОВО 

лини, къпини и едного-
дишни култури.

На територията на об-
щината се отглеждат след-
ните видове и бройки жи-
вотни:
Говеда – 3444, в т.ч. 
крави – 2120 бр.
Биволи – 17, в т.ч. 
биволици – 10 бр.
Овце – 14 361, в т.ч. овце 
майки – 10 100 бр. 
Кози – 2291, в т.ч. кози 
майки – 1950 бр.
Свине – 536, в т.ч. свине 
майки – 158 бр.
Птици – 19 508, в т.ч. ко-
кошки носачки – 12 830 бр.
Пчелни семейства – 
2133 бр.

През периода 1980–1985 
година в общината са се 
обработвали 147 000 дека-
ра земя, засята с пшеница, 
ечемик, овес, третикале, 
царевица за зърно, фураж-
на царевица и тревни фу-
ражи. Средният добив 
при различните култури 
според природните усло-
вия се движи в рамките 
от 200 до 400 кг от декар. 
Отглеждани са около 
2000 крави, 45 000 овце 
в обществения и частния 
сектор.

Кравите са се отглежда-
ли в няколко кравеферми –  
гр. Антоново, с.Доброти-
ца, с.Горна златица, с.Мо-

равка, с.Стеврек, и в част-
ния сектор. Овцете са пръс-
нати из всички селища на 
общината.

Говедовъдството като 
един от първоосновните 
подотрасли се е развивало 
в млечно направление 
на основата на кафявото 
говедо и впоследствие на 
кръстоската на черноша-
рената порода. Впослед-
ствие породният състав е 
подновен със закупуването 
на чистопородни черно-
шарени юници, които по-
вишават средната продук-
тивност на около 3500 лит-

ра от крава, а в отделни слу-
чаи – до 5000 литра. Тех-
нологичния процес при 
промишленото производ-
ство на краве мляко се 
организираше при затво-
рен цикъл на възпроиз-
водство с ясно обособени 
репродуктивни и продук-
тивни сектори. 

В овцевъдството преоб-
ладаваха породите от 
местна подобрена (кръс-
тоски цигаи), чистопоро-
ден цигаи и впоследствие 
черноглава плевенска и 
някои месодайни породи 
като  ромнимарш, софолк 
и др. Овцете майки бяха 
съсредоточени почти във 
всички села, бяха напра-
вени овцекомплекси в 
селата Шишковица, Тай-
мище, Старчище, Треска-
вец. Получавало се е около 
80 приплоди, от сто овце 
майки, 30 литра мляко от 
овца и три килограма въл-
на.

След 1990 година с лик-
видацията на ТКЗС  на-
стъпва и ликвидацията на 
животновъдството на тери-
торията на общината. Жи-
вотните са раздадени на 
правоимащите. С опразва-
не на оборите и кошарите 
настъпва и тяхната про-
дажба, разграбване и уни-
щожаване. Унищожени са 
техниката и съоръженията. 
Голяма част от животните 
веднага са продадени и 
заклани. Унищожен бе це-
нен генетичен фонд от чис-
топородни крави и овце. 
В настоящия момент една 
част от поколенията на те-
зи животни се отглеждат 
от населението, но те са 
вече деформирани. Почти 
15 години не се прави из-
куствено осеменяване, 
не се прави селекция. Ня-
ма условия и средства за 
правилно балансирано 
хранене, не се провеждат 
зооветеринарните меро-
приятия – всичко това во-
ди до израждане, ниска 

продуктивност, а оттам 
и до лоши икономически 
показатели. Кравите в по-
вечето стопанства са от 
една до пет, а в няколко – 
от десет до тридесет. 

Да си фермер в Евро-
па никак не е лесна ра-
бота, като се почне от спе-
циализираните породи с 
подходящи условия за сво-
бодно отглеждане. При на-
шите условия е трудно да 
се мисли за такива ферми. 
Необходимо е подмяна 
на породния състав, съз-
даване на миниферми с 
месодайни породи като 
българско кафяво говедо, 
симентал, херефорд, ша-
роле, лимузин, абердин, 
ангус и други, които се от-
глеждат предимно на па-
ша заедно с приплодите. 
Има прекрасни условия за 
развитие на месодайното 
овцевъдство. Основен еле-
мент на тази технология 
е увеличаване продължи-
мостта на пасбищния пе-
риод, което води до ико-
номия на труд и средства. 
В момента е увеличена 
консумацията на месо от 
дребен рогат добитък – 
особено в Европейския 
съюз.

Прекрасната природа в 
района с наличните реки 
и язовири е привлекателна 
със своите многообразни 
диви обитатели. Разнооб-
разието и наличието им 
подсказва, че тук е необ-
ходимо създаването на 
дивечовъдно стопанство 
с ловен дом. Районът е 
подходящ за различните 
овощни видове – сливови, 
орехови, ябълкови и други, 
тук добре се развиват яго-
дите, къпините, малините.

В района има наличие 
на диворастящи плодове и 
гъби, голямо разнообразие 
от билки. Развитието на 
земеделието трябва да по-
ставим в съответствие с 
новите европейски изиск-
вания.    

С 33% СА ПОСКЪПНАЛИ 
ЖИЛИЩАТА В ТЪРГОВИЩЕ

големите градове на Северозападна България. Във 
Видин средната цена за квадрат площ е 297 лева, във 
Враца – 278 лeва, в Ловеч – 298 лева.

В последните три месеца на миналата година най-
силно са поскъпнали жилищата в Добрич, Търговище 
и Габрово – съответно с 34, 33 и 32%. Средната цена за 
квадрат в тези градове е между 410 и 460 лева.

С относително високи цени е жилищната площ в 
Бургас – средно 962 лeва за квадрат, Пловдив – 783 лe-
ва, Стара Загора – 756 лeва, Плевен – 657 лева и Бла-
гоевград – 612 лева. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО

Съотношението на при-
ходите с държавен харак-
тер към местните приходи 
е 75% към  35%, което го-
вори, че общината не е 
имала финансова само-
стоятелност, тъй като раз-
ходите на държавните 
средства са строго регла-
ментирани. Направените 
капиталови разходи са 
736 661 лв. Приходите от 
приватизация на общински 
обекти възлизат на 288 887 
лв. Годината приключва 
със 74 460 лв. просрочени 
задължения, но и със 71 691 
лв. просрочени вземания, 
които са предимно несъ-
брани жилищни наеми от 
социално слаби граждани.

Проектобюджетът на об-
щината за 2005 година е 
съставен в съответствие 
с нормативната уредба – 
законите за държавния 
и общинските бюджети, 
за местните данъци и 
такси, за общинската 
собственост. Основните 
промени са, че отпада 
пътният данък, но той се 
компенсира с държавен 
трансфер. Има промяна в 
данъка върху наследствата. 
Изменения са налице и  в 
Наредбата за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги.

По проектоплан при-
ходите с държавен характер 
за 2005-а ще са 4 903 169 
лева.  Това са трансфери 
от централния бюджет по 
преотстъпен данък общ 
доход 2 174 100 лв., об-
ща допълваща субсидия 
от 2 687 675 лв., целева 
субсидия за капиталови 
разходи – 14 500 лв. и пре-
ходен остатък по бюджетна 
сметка към 31 декември 
2004 година – 26 894 лв. 
Приходите с общински 
характер се формират от 
данъчни приходи в размер 
на 465 715 лв., неданъчни 
приходи – 1 312 635 лв., 
трансфер за компенсиране 
на отменения пътен да-
нък – 179 500 лева, обща 
изравнителна субсидия – 
491 800 лева, целева суб-
сидия за капиталови раз-
ходи – 295 800 лева, пре-
ходен остатък – 4024 лв., 
погасени заеми – 116 765 
лв. Новото тук е, че се 
предлага емитиране на об-
щински облигационен заем 
в размер на 600 000 лева, 
с който да се ремонтира 
уличната мрежа на град 
Попово, която на места е в 
окаяно състояние. 

Вижда се, че местните 
приходи вече са 39% от 
всички бюджетни постъп-
ления, което е стъпка 
към финансова децентра-
лизация, към малко по-
голяма възможност общи-
ната сама да определя фи-
нансовата си политика.

Като радостен факт бе 
отбелязано, че като дър-
жавни дейности са утвър-
дени детски ясли с пет 

бройки персонал и Исто-
рически музей–Попово – с 
шест бройки персонал.

Разходите в проекто-
бюджет 2005 година са за 
делегираните от държавата 
дейности в размер на 
4 913 169 лева и за местни 
дейности – 3 221 709 лева.  
За държавните дейности 
те се определят от стан-
дартите за численост на 
персонала и издръжка, ка-
то е предвиден резерв за 
непредвидени  и неотлож-
ни нужди от 26 894 лева. 
Тук най-голям е делът на 
трудовите разходи, а по 
функции най-много сред-
ства се заделят за образо-
ванието. Разходите за 
местните дейности са об-
вързани с очакваните по-
стъпления на общински 
приходи. Прави впечатле-
ние, че тук делът за тру-
дови разходи е много 
по-малък в сравнение с 
този при държавните дей-
ности, което се дължи 
на ограничените възмож-
ности.

По-значителен от пред-
ходната година е размерът 
на планираните капита-
лови разходи – 1 012 300 
лв. Предлага се те да се 
инвестират за ремонти и 
строителство както след-
ва:

• общи държавни 
служби – 54 050 лв.

• образование – 
109 500 лв. 

• здравеопазване – 
3000 лв. 

• жилищно строител-
ство, БКС и опазване 
на околната среда – 

827 550 лв.
• почивно дело,  

култура и религиозни 
дейности – 18 200 лв. 

Какви по-конкретни са 
инвестиционните намере-
ния на администрацията 
за годината, уточни инж.
Николай Николов, дирек-
тор на дирекция „ТСУ и 
общинска собственост“. 
(Това ще е тема на следваща 
наша информация.)

За жалост след предста-
вянето на материалите дис-
кусия не се получи. Затова 
има идея проектобюджетът 
да се представи в двата 
пенсионерски клуба в 
Попово, като се разчи-
та на активната позиция 
на поколението от тре-
тата възраст. В информа-
ционния център на Об-
щината ще бъде поста-
вена и кутия за мне-
ния и предложения на 
гражданите във връзка с 
финансовата сметка  за 
2005-а. Водено от макси-
мата, че прозрачността 
гради доверието, ръковод-
ството на общината тър-
си и други форми за учас-
тие на обществеността в 
жизненоважните решения.

    

С ОБЛИГАЦИОНЕН 
ЗАЕМ ОТ 600 
ХИЛЯДИ ЛЕВА 
ЩЕ РЕМОНТИРАТ 
ПОПОВСКИТЕ УЛИЦИ
от стр. 1
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ПОЖАРНИКАР ОТ 
ПОПОВО – СРЕД НАЙ-
ДОБРИТЕ В СТРАНАТА

Ани КРЪСТЕВА

Главен сержант Григор Георгиев Грозев – младши 
инспектор в РС „ПАБ“–Попово, бе номиниран за 
титлата „Пожарникар на годината“ в направление 
„Държавен противопожарен контрол“ в тазгодишно-
то издание на едноименния националeн конкурс, 
организиран от Националната служба за пожарна и 
аварийна безопасност, и получи трета награда при 
сержантите. Той има 22 години служба в МВР, като 
през цялото това време е работил в направление 
„Държавен противопожарен контрол и работа с об-
ществеността“ на РС „ПАБ“–Попово.

През годината конкурсът бе проведен на областно 
и на национално ниво. Според регламента му по-
бедителите се оценяват комплексно по различни, 
предварително уточнени професионални критерии. 
Призът се връчва на служители от структурните звена 
на НС „ПАБ“ за доказан професионализъм. Титлата 
„Пожарникар на годината“ получиха офицер и сер-
жант от двете направления на дейност на НС „ПАБ“ – 
„Държавен противопожарен контрол“ и оперативно-
техническо направление „Пожарогасене“. Във всяка 
от категориите бяха номинирани по трима офицери и 
трима сержанти. 

Победителите и техните подгласници бяха обявени 
днес на тържествена церемония в зала № 6 на НДК 
в присъствието на министъра на вътрешните работи 
Георги Петканов и на главния секретар на МВР 
генерал Бойко Борисов. При връчване наградата на 
главен сержант Грозев бе подчертано, че през 2004 
година няма допуснат пожар в участъка, който той 
обслужва. Пожарникарят от град Попово получи кра-
сива статуетка, почетна грамота и парична награда. 

НАГРАДАТА ОСТАВА 
ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Главен сержант Григор Грозев е роден в с. Голямо Градище през 1959 г. 
Завършил е основното си образование в София. След това учи в СПТУМ 
„Михаил Томанов“–Попово. В Районна служба „Пожарна и аварийна 
безопасност“–Попово постъпва през 1983 година след тримесечни про-
фесионални курсове. Започва като младши инструктор по безопасност-
та в Ремонтен завод, а от 1991 година до сега негова задача е проти-
вопожарният контрол в Светленски район, който обхваща десет села и 
една трета от града. Има две деца и тригодишно внуче.

Маруся МИЛУШЕВА

– Честита награда, гос-
подин Грозев! Зарадва ли 
Ви тази висока оценка за 
Вашата работа?

– Да, разбира се. Въ-
преки че е трето място, 
това е на национално ни-
во и го приемам като голя-
мо признание. Самата це-
ремония на връчването на 
отличията беше много тър-
жествена. Почувствах лич-
но удовлетворение и приех 
наградата като нещо, което 
остава за цял живот.

– Тежка ли е професията 
на пожарникаря?

– Не, не мога да кажа, 
че е тежка, но има момен-
ти, когато е много напрег-
нато. Например преди 
две години, когато беше 
голямата суша, имаше 
голям брой пожари – го-

ряха гори, сухи треви, 
създаваше се опасност за 
посевите. Тогава се нала-
гаше от един пожар да се 
прехвърляме на друг и е 
имало случаи по 20 часа 
непрекъснато да сме на ра-
бота. По принцип през лят-
ната кампания, когато се 
прибира реколтата, винаги 
е по-напрегнато. 

– Вие всъщност из-
вършвате профилактич-
ната дейност. В какво 
точно се състои работата 
Ви?

– Ние сме четирима ко-
леги от Районната служба, 
които осъществяваме 

противопожарния кон-
трол – всеки в своя ра-
йон. Поддържаме връз-
ка с ръководителите на 
предприятия и фирми с 
председатели на коопе-
рации и т.н. Заедно с тях 
работим за предотвратя-
ване на пожарите. Стремим 
се, ако има нередности, 
нарушения на противопо-
жарните изисквания, да ги 
отстраняваме навреме, за 
да не се стига до крупни 
производствени аварии, 
до материални загуби и чо-
вешки жертви. 

– И за цялата 2004 го-
дина във Вашия голям 

район не допуснахте ни-
то един пожар? Как се по-
стига това?

– Работим по план-гра-
фик. Правим редовни про-
верки по безопасността – 
имаме право да влизаме 
навсякъде в определените 
от закона часове на дено-
нощието. Води ни мисълта, 
че ако един инцидент може 
да се предотврати, е най-
добре. 

– С една дума – вър-
шите си съвестно рабо-
тата. Желаем Ви и 2005 
година да е като 2004-
та – без нито един пожар 
в поверения Ви район!

През седмицата търновските вестници „Борба“ и „Янтра днес“ огласиха идеята на двама абитуриен-
ти от Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ във Велико Търново да организират 
национално състезание по информационни технологии на тема „Ползваемост и достъпност“. 
Инициаторите Ивайло Събев, който е от Попово, и търновчанинът Андрей Попов са подкрепени 
от МОН и регионалния му инспекторат в града, както и от Съюза на математиците в България. 
„Идеята ни е участниците да създадат проекти за уебстраници и програми, които да имат реално 
приложение, а не да бъдат добри само заради състезанието“, обяснява Ивайло Събев. „Обикновено се 
получава така, че информатиците правят програмни продукти, които да се харесат на журито, но 
това съвсем не означава, че отговарят на световните стандарти“, допълва Андрей. В състезанието 
могат да участват ученици от IX до XII клас. То ще се проведе от 4 до 6 март тази година.

УСПЕХИ НА ОБЩИНСКИЯ ДЕТСКИ 
КОМПЛЕКС

На 23 януари в зала 1 на 
Българското национално 
радио се състоя галакон-
церт, посветен на 70-го-
дишнината на радиото. В 

налния конкурс „Орфеево 
изворче“–София и има 
участие в предаването „Си-
те българи заедно“ на теле-
визия СКАТ.

Успехът на Биляна се 
дължи както на голямата 
природна дарба, която без-
спорно притежава, така и 
на нейната преподавателка 

Росица Пенчева.
•••
Рисунки на Стефан 

Милков, Ралица Костова 
и Грациела Григорова – 
участници в кръжока по 
изобразително изкуство 
към ОДК с ръководител 
Искра Иванова, са помес-
тени на страниците на дет-
ското списание „Пчелица“. 
Малките художници ще 
бъдат наградени с „Детска 
енциклопедия“.

В момента кръжокът се 
готви за участие в две меж-
дународни изложби.

МВ Биляна Генчева

концерта взе участие Би-
ляна Генчева от основно 
училище „Св. Климент 
Охридски“–Попово, коя-
то учи народно пеене в 

Общинския детски ком-
плекс. Тя спечели второ 
място за годината в петия 
национален конкурс „Де-
цата на България пеят 
народни песни“ на радио-
предаването „Рано в неде-
ля“.

Биляна е носител на 
бронзов медал от нацио-

Стефан Милков



брой 4 • 31 януари 2005 5

В ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ 
ПРОДАВАТ КРАВИ, 
ЗА ДА ПЛАЩАТ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

•  ЗДРАВНА РЕФОРМА • 
Ахмед и синът му ЕминВеселин ЙОРДАНОВ

В къщата на 56-годишния 
Ахмед Емин Хасан от село 
Голямо Градище, община 
Опака, освен него, живеят 
жена му Незиде, болната 
му дъщеря Калбие, другата 
му дъщеря Дилбер, която 
от 15 години е без работа, 
и 32-годишният му, също 
безработен син Емин, с 
когото са и двете му мо-
миченца, изоставени от 
бившата му съпруга. Седем-
членното семейство раз-
читало доскоро на три крави, 
от които вече са останали 
две. Като трудоустроени 
с пенсии от 54 и 50 лева 

Незиде и Калбие се смятат 
за здравно осигурени. Ах-
мед от октомври 2003 го-
дина също е 50% трудоуст-
роен (получава 74 лв. ме-
сечно) и следователно  
здравно осигурен след тази 
дата. Преди нея обаче дълго 
не бил плащал здравни 
вноски. И за да гарантира 
поне своето медицинско 
обслужване, се принуждава 
да продаде една от кравите. 
Понеже 

купуват дори и хляба  
на версия

с част от парите погасява 
част от дълговете си. Все 
още синът Емин и дъ-
щерята Дилбер – дано да не 
им се налага – трябва да си 
плащат всичко по болници, 
при доктори и в аптеки. 
Затова сега Ахмед се чуди 
как да постъпи: ако осигури 
здравно децата си, цялото 
семейство остава гладно. 
„Закъде сме  без кравите? 
В безизходица съм – ако 
продам и останалите две, 
ще трябва да изляза да 
прося. По-миналата годи-
на от немотия продадох 
москвича за 120 лева, ня-
мах пари да го поддържам. 
Всички вкъщи трябва да 

ядем, а и двете малки де-
ца – в първи и трети клас – 
трябва и да учат.“   

„Ще спрем децата  
от училище,  

какво да правим!“ –

тъжно се намесва в разго-
вора съседът Ибрахим 
Хюсеин, който е безрабо-
тен. А Ахмед продължава: 
„Плаках преди две години, 
когато внучките искаха 
обувки, а нямах пари да 
им купя.“ В същия тон – с 
наведена глава и тих глас – 

трудоустроеният Ружди 
Мехмед, на 50 години, до-
пълва: „Плаче цялото село 
как да си плати здравните 
осигуровки. За социалните 
да не говорим.“

Колко всъщност  
струва 5,58 лева  
здравна вноска?

Когато към края на ми-
налата година окончател-
но се разбрало колко са 
строги, но справедливи 
онези от здравната каса и 
НОИ и че мърдане няма, 
като повечето хора и Ах-
мед решил да провери как-
во дължат членовете на се-

мейството му и колко може 
да плати. Хванал той една 
сутрин автобус за Крепча, а 
оттам друг – за Търговище. 
В областния град засновал 
между НОИ и банката. Се-
га показва документите: 
три платежни нареждания – 
за 0,74 лв., за 1,74 лв. и за 
3,10 лв. „Всичко 5,58 – с 
вежлива усмивка му каза-
ла служителката на стабил-
ната още от времето на 
Костов българска банкова 
система, – но ще трябва да 
платите общо 11,58, тъй 
като за услугата за всяка 

вносна бележка дължите 
по 2 лева.“ На последната 
вносна бележка от 25 ок-
томври 2004 година е от-
белязан часът 15,36. Чове-
кът от Градище дал парите 
и хукнал към НОИ, където 
обаче го чакала голяма 
опашка. „Не сколасах то-
зи ден. Таман бях на ред, 
когато ми казаха: „Гос-
подине, 16,45 часа е, тряб-
ва да приключваме. Елате 
утре!“ – съвсем спокойно, 
като че ли всичко си е в 
реда на нещата, без раз-
дразнение продължава да 
обяснява Ахмед. Понеже 
нямало къде да пренощува 
в Търговище, върнал се до 

Попово, преспал у близки 
и на следващия ден рано-
рано – пак обратно. На село 
се прибрал следобед. Е, 
имало кой да гледа трите 
крави. През декември про-
дал едната от тях и три де-
на преди Нова година бил 
напълно здравно осигурен. 
Идва редът на Емин и 
Дилбер.

Към групата на комен-
тиращите и слушащите гра-
дищенци се присъединява 
и безработният от 1996 го-
дина Ферад Ибрямов на 37 
години. Той, казват съсе-
ляните му, има хубави кра-
ви, но тъй като у тях ни-
кой никога не е плащал 
здравни вноски – нито 
той, нито майка му, нито 
жена му – се принудил да 
продаде за 900 лева едно 
от животните. Скоро ще 
прескочи до Търговище да 
внася осигуровки. „И 1000 
лева няма да им стигнат“, 
прави сметка един от при-
състващите. „Ако добави 
и пет агнета, може да се 
издължи към касата“, мъчи 

се да се шегува друг. 

„Абе при комунизма 
стояхме мирно,  

ама поне бяхме наситени.  
А сега хем гладни,  

хем мирни. Докога?“,

казва трети. Но никой не 
продължава в бунтарски 
дух по темата. Ако има 
упрек неясно към кого, той 
е: „Защо не са ни казвали 
досега, че такива като 
нас дължат осигуровки? 
Толкова пари ни се натру-
паха да плащаме!“

„Защо чак напоследък 
взеха да говорят за здрав-
ната каса, а задълженията 
ни са от 2000 година?“, при-
теснява се по същия начин, 
без видимо да негодува, 
в разговор час по-късно  
насаме и  Хасан Феимов, 
също от Голямо Градище. 
Казвам му това, което ще 
чуе от всеки чиновник: 
„Непознаването на закона не 
оневинява нарушителя.“ Но 
нещо не се чувствам прав. 

Изглежда същото мисли и 
Хасан, защото добавя: „Че 
можем ли да сме запознати 
с всички наредби? Ние сме 
почти изцяло турско село. 
Мога ли редовно да следя 
„Държавен вестник“? По 
цял ден съм с добитъка. На-
пример миналата година 
само два пъти съм ходил до 
Попово, защото нямам нито 
пари, нито време.“ Хасан, 
който вече е на 46, не е 
здравно осигурен, а трябва 
да издържа и студентка. 
Дъщеря му следва в Шумен. 
Безработната му жена и 
безработният му син също 
не са плащали осигуровки. 
Така и в това семейство 
идва мисълта за продажба 
на една или две от шестте 
крави. Само че човекът 

 засега смята да изчака до 
парламентарните избори.

През последните години 
гласувал  все за една партия, 
но ако друга предложи по-
добро решение, през лятото 
ще гласува за нея. 

Последните дни преди крайния срок за плащане 
на три наказателни вноски, с които може да се възстановят 

здравноосигурителни права, пред офиса на здравната каса 
в Попово се трупат десетки хора, които търсят отговор 

на въпроси, свързани с личните им осигуровки

Трите вноски, платени 
до 31 януари 2005 година 
от нередовните платци 
за възстановяване на 
здравноосигурителните 
им права, приспадат ли 
се от сумите, които дъл-
жат? 

Не, не се приспадат. 
Те са наказателно плаща-
не, което служи като 
„вход“за влизане в здрав-
ноосигурителната систе-
ма. Наказателното пла-
щане обаче губи смисъл, 
ако гражданите не вна-
сят редовно текущите си 
вноски през 2005 година. 
Здравноосигурителният 
статус на лице, възста-
новило правата си с внася-
нето на три вноски, което 
не заплати повече от три 
текущи вноски, дължими 
за негова сметка за пе-
риода от 1 февруари 2005 
година до 1 януари 2006 го-
дина, се прекъсва и то за-
плаща оказаната му ме-
дицинска помощ.

Как се осигуряват без-
работните граждани без 
право на обезщетение 
от Бюрото по труда, нае-
тите на граждански до-
говор и лицата в непла-
тен отпуск, когато отпус-
кът е по желание на оси-
гуреното лице?

Безработните без право 
на обезщетение от Бюро-
то по труда внасят здрав-

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ноосигурителните си 
вноски върху доход, не по-
малък от половината от 
минималния осигурителен 
доход, определен за са-
моосигуряващите се лица 
в Закона за бюджета на 
ДОО. За 2005 година раз-
мерът на този доход е 110 
лева, а дължимата здрав-
на вноска е 6,60 лева. 

Ако лицата работят 
единствено на граждан-
ски договор и са получили 
възнаграждение по-малко 
от минималната работна 
заплата за страната, 
след приспадане на нор-
мативно признатите раз-
ходи върху това възнаг-
раждение не се дължат 
вноски. Лицето внася 
за своя сметка месечна 
здравна вноска като само-
осигуряващо се по реда 
на чл.40, ал.4 от ЗЗО – 
6,60 лева. Ако възнаг-
раждението е по-голямо 
от минималната работна 
заплата, вноската в този 
случай се изчислява спрямо 
размера на полученото въз-
награждение. За лицата в 
неплатен отпуск, които не 
подлежат на осигуряване 
на друго основание, внос-
ката се определя върху по-
ловината от минималния 
месечен размер на осигури-
телния доход за самооси-
гуряващите се лица (за 
2005 г. – 110 лв.). Вноска-
та е изцяло за сметка на 

осигуреното лице (вклю-
чително и за държавни-
те служители и осигурени-
те на основание специал-
ни закони) – когато непла-
теният отпуск е по него-
во желание, и за сметка 
на работодателя – когато 
неплатеният отпуск е за 
отглеждане на дете или 
поради производствена 
необходимост и престой.

Как се осигуряват нео-
сигурените членове на се-
мейството?

От 1 януари 2003 година 
отпада възможността 
осигурените членове на 
семейството да осигуря-
ват неработещите (без 
доход или неосигурени). 
Здравноосигурителни-
те вноски на децата 
до навършване на 18-го-
дишна възраст (както 
и след навършване на 
тази възраст – до за-
вършване на средно об-
разование, ако учат ре-
довно) се заплащат от 
републиканския бюджет. 
Осигурените членове на 
семейството могат да за-
платят осигурителните 
вноски на неосигурените 
членове на семейството 
си за периода до края на 
декември 2002 година със 
задна дата. 

Продължава в 
следващия брой

лева.  Около 500 000 са пък 
тези, които имат само ста-
ри дългове. Те имат право 
на безплатна медицинска 
помощ, но рано или късно 

влизането в сила на  Закона 
за здравното осигуряване 
към края на декември 
неосигурените за здраве  
са 33 087 души. 

От 20 декември до нача-
лото на миналата седмица 
в НОИ–Търговище са изда-
дени 1321 броя удостовере-
ния за непрекъснати здрав-
ноосигурителни права. С 
всеки ден техният брой рас-
те.

Много от личните 
лекари в областта се 
презастраховат и не 
преглеждат пациенти от 
„черния“ списък на Здрав-
ната каса, които междувре-
менно са възстановили 
правата си. Проблемът е, 
че те получават списъците 
на длъжниците със 
закъснение, като отказват 
да се доверят на актуалната  
интернет информация от 
НОИ.

ОПАШКИ ПРЕД НОИ 
ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ

от стр. 2 трябва да погасят дъл-
жимото.

В област Търговище нео-
сигурените лица към месец 
септември 2004 година са 
били 48 383 души. След 
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7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33

Търговище
ул. „Ст.Караджа“ № 4

тел. 0601/6 77 50
С ВАС, 

КЪДЕТО И ДА СТЕ!

e-mail: nrt@mail.bg

НР   ърговище   90,4 FMТ

Още преди да е 
дошла есента на 

миналата 2004 година, се 
появи сериозен повод за 
сериозна културна изява 
на опаченска земя. Двай-
сетгодишният юбилей на  
града в началото на септем-
ври  събра на открито в 
топлите вечери певчески 
и танцови състави от ця-
лата община, които напра-
виха необходимото праз-
никът на Опака да се за-
помни с хубаво. По подо-
баващ за случая начин 
тогава достойно се пред-
ставиха  самодейците от 
опаченското народно чита-
лище „Пробуда“. По-къс-
но след старателни репе-
тиции жените и децата 
от певческата група  към 
читалището  гостуваха в 
популярното предаване 
„Сите българи заедно“ на 
телевизия СКАТ. Най-се-
риозна обаче беше подго-
товката за коледните праз-
ници. За читалищните са-
модейци от Опака те за-
почнаха на 24 декември – 
Бъдни вечер, с практику-
ваното в миналото обика-

КМЕТЪТ 
НА 

ПОПОВО 
СТАНА 

НА 
55 ГОДИНИ!

ЧЕСТИТО!

ГЪРЦИЯ 
безпроблемно 

пътуване 
(може и върнати). 

Тел. 088 6 394 075, 
089 8 451 358 и 

0030 6947 094 837. 
11–12

Младолик елегантен 
и разведен господин от 
Варна, среден ръст, на 
57 г., материално и жи-
лищно добре осигурен, 
желае сериозна връзка 
с неангажирана подхо-
дяща жена със слаба фи-
гура, от 40 до 51 г. Ад-
рес: Варна 9000, п.к. 
546, Ненов.

Разведен шуменец на 
60 г., сам, добре обезпе-
чен, запазен и начетен, 
търси съжителство с же-
на на 50– 55 г. 

Тел. 054/66 678, Калю.

Димитър СТЕФАНОВ

По инициатива на Мла-
дежкия център в Попово 
на 21 януари в градската 
градина се проведе Крос 
на здравето. В него участ-
ваха предимно ученици 
от градските училища. 
Въпреки неблагоприятни-
те атмосферни условия – 
чести превалявания от 
дъжд, състезателите про-
бягаха определеното раз-
стояние ентусиазирано, с 
висок спортен дух.

Първи пресече финал-
ната линия младежът 
Иван Димитров, следван 
от Иван Добромиров – уче-
ник  в Професионалната 
гимназия по техника и 

С   П   О   Р   Т

МЛАДЕЖКИ КРОС

УСПЕХ НА ПОПОВСКИТЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТИ

На 22 и 23 януари в Разград се проведе общинско 
първенство по волейбол, посветено на Деня на града – 
28 януари. То бе организирано под патронажа на руския 
консул в гр. Русе Негово превъзходителство Михаил 
Рева и председателя на местния Общински съвет  
Добринка Монева. В турнира бе поканен да участва и 
отборът на волейболен клуб „Попово“ с треньор Тошко 
Цонев.

Срещите от първенството, включени в програма 
„Освобождение“, се играха в спортната зала на учи-
лище „Васил Левски“. Участваха екипи мъже и жени 
от цялата област. Поповският отбор бе съставен от 
юноши, като бяха включени и двама мъже. След при-
ключването на всички мачове представителите на 
волейболен клуб „Попово“, чиито изяви на терена бяха 
най-убедителни, заслужено спечелиха първото място, а 
втори и трети  останаха съответно волейболистите на 
Разград и Исперих. Последен в класирането бе отборът 
на гр. Дулово.

На победителите беше връчена купа и волейболна топ-
ка, а юношата от отбора първенец Станислав Неделчев, 
единадесетокласник от гимназия „Христо Ботев“, бе 
определен за най-добър състезател на турнира.

Д.Ф. 

ПРОГРАМА „ЗДРАВЕ“

ДЪЛГИЯТ ТВОРЧЕСКИ 
СЕЗОН НА ОПАЧЕНСКИТЕ 

САМОДЕЙЦИ
ляне по къщите от коле-
дарските групи, които 
тръгнаха от църквата „Све-
ти Георги“ и с много на-
строение се събраха на 
градския площад. На 
следващата вечер – 25 де-
кември, празникът про-
дължи на читалищната 
сцена, където местните 
ценители на народната 
традиция пресъздадоха с 
много чувства  обичая коле-
дуване, който беше съпро-
воден  с надпяване на раз-
личните певчески групи 
към НЧ „Пробуда“ – на 
жените, на учениците, на 
мъжете коледари. Изявиха 
се и индивидуални изпъл-
нители на народни песни. 
Росица Станева споделя, че 
в 25-годишната си трудова 
практика и като секретар 
на читалище „Пробуда“ 
не помни друг случай, ко-
гато големият салон да е 
бивал толкова препълнен 
от публика. Имало е хо-
ра, останали навън пред 
читалищната сграда. Из-
ненадата от проявения ин-
терес, разбираемите тех-
нически затруднения и 

зимното време попречили 
в последния момент изя-
вата да се осъществи на от-
крито.

Коледа 2004 в Опака ще 
се запомни и с помощта, 
оказана от националния 
фонд „Култура“. Сега чи-
талището в града продъл-
жава с културните прояви. 
Предната седмица по 
случай Курбан байрама с 
много настроение и май-
сторски изпълнение се 
прояви групата към НЧ 
„Пробуда“ за турски песни 
и танци с ръководител Ха-
бил Исмаилов. В дните на 
мюсюлманския празник  
освен опаченската гру-
па, се представиха успеш-
но и индивидуални изпъл-
нители на турски песни.

Читалище  „Пробуда“ 
следва да отбележи по 
подходящ начин Деня 
на самодееца 1 март, Тре-
ти март с тържествен 
концерт по случай Осво-
бождението, 22 март с мла-
дежки пролетен бал, след 
който ще дойде ред на 
лазаруването, на Шекер 
байрама, на Великден. А 

после дългият творчески 
сезон ще продължи с 
усилената подготовка 
на местните хора на пев-
ческото изкуство за учас-
тие в престижния меж-
дународен фестивал „Бал-
канфолк“–Велико Търно-
во през месец май и през 
август евентуално в на-
ционалния фестивал за на-
родно творчество „Коприв-
щица 2005“. 

лека промишленост, и Ста-
нислав Русев от гимназия 
„Христо Ботев“.

Всички участници в съ-
стезанието бяха наградени 
с тениски и календар-бе-
лежници с логото на Мла-
дежкия център, а побе-
дителят получи DVD. 
Средствата за награди-
те бяха осигурени от 
Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничест-
во, Община–Попово и 
спонсори.

Следващата проява, 
включена в програмата 
на Младежкия център, е 
рап концерт, който ще се 
проведе в началото на фев-
руари.

Светкавица: Артакиев, Дамянов, Василев, Арабов, 
Комитов, Тодоров (15 мин. – Венков), Янчев, Цонков, 
Вели, Вълев, Христов (45 мин. – Щерев), Мустафов, 
Пемперски, Курдов (59 мин. – Хамдиев), Великов, 
Александров (61 мин. – Бейтулов), Тефик.

След пълно игрово превъзходство през целия мач 
„Светкавица“ закономерно постигна класическа победа 
в първия контролен мач от зимната си подготовка пред 
своя публика срещу непретенциозния отбор на „Ло-
комотив“ (Горна Оряховица).

Домакините започнаха вихрено двубоя, като още в 
третата минута Вели можеше да открие резултата след 
извеждащ пас на Христов, но ударът му в долния десен 
ъгъл бе спасен от вратаря Ганчев. Превъзходството на 
търговищките футболисти продължи, но гол падна чак 
в 31 минута, когато Цонков с тридесетметров пас в 
дълбочина изведе бързоногия Христов сам в половината 
на гостите и той технично преодоля Ганчев за 1:0.

След почивката треньорският щаб Миронов–Донев 
подмени изцяло стартовата единадесеторка, но това не 
повлия на облика на отбора и превъзходството им бе 
материализирано с още два гола. В 61 минута Цонков 
засече с глава отлично центриране на Пемперски от 
ъглов удар – 2:0, а класическото 3:0 оформи Василев в 73 
минута, когато след отличен пас на Христов от няколко 
метра не остави никакви шансове за горнооряховския 
страж.

СВЕТКАВИЦА–ЛОКОМОТИВ 
(ГОРНА ОРЯХОВИЦА) 3:0

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 26 ЯНУАРИ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Автомонтьор 1 Средно
Баничар, хлебар 1 Основно, проф.
Магазинер 2 Средно
Хлебар по чл. 51 от ЗНЗ 1 Основно
Продавач за разносна 1 Средно, с документ
търговия по чл. 51 от ЗНЗ  за шофьор, кат. С
Учител по икономически  Висше
дисциплини 1 икономическо

за контакти: 0608/2-15-80
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КАНАЛ 1

Канал 1 22.40

ЕЛИТ

Нова ТВ 20.30

„ЗУЛЕНДЪР“
комедия

Би Ти Ви 22.30

„ВИДЕНИЕТО“
трилър

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 дисциплини (жени)
14.00 „Пей ми песен: 
 Никола Ганчев“
14.30 Научнопопулярен 
 филм: „Слоновете от 
 Шри Ланка“
15.25 Непозната земя
15.55 Национален календар: 
 „Св. цар Петър Български“
16.00 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Европейско първенство 
 по фигурно пързаляне 
 (галаконцерт)
22.40 Елит
23.10 Мело тв мания
23.50 По света и у нас
  0.00 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.30 Мрежата
  1.00 Децата на Люмиер
  2.40 Чай (п)
  4.40 Видеоклипове
  5.45 Рекламна пауза

ПЕТЪК, 28 януари
  6.00 Детските сериали 
 на Джетикс
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.45 „Обикновеният живот на 
 Ноа Диърборн“, (САЩ)
15.30 Детските сериали 
 на Джетикс
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Трима братя, три сестри“
18.00 „Приятели“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Най-смешните животни 
 и хора на планетата
20.30 Без думи
21.00 „Двама мъже и половина“
21.30 „Аз съм с нея“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави

ПЕТЪК, 28 януари
  6.15 „Дързост и красота“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Дневникът
10.00 Япония днес
10.25 „В света на 
 динозаврите. 
 Близките роднини“
10.55 Национален календар
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Зимни музикални 
 вечери – Пазарджик
14.50 Улица „Сезам“
15.50 Детски свят
16.15 Телепазарен прозорец
16.30 Здраве
16.50 Здравно осигуряване
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът 
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица
19.20 „В света на динозав-
 рите. Съблезъбите“
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 Европейско първенство 
 по фигурно пързаляне,
 (двойки) волна програма
23.45 По света и у нас
23.55 „Без победител 2 – 
 достъпът забранен“, 
 (Канада, 1997 г.)
  1.25 Джубокс
  1.55 Панорама (п)
  2.55 Здраве
  3.15 Здравно осигуряване
  3.25 Непозната земя
  3.55 Портрети
  4.55 Видеоклипове 
  5.30 Седмица
  6.00 Игрален филм

СЪБОТА, 29 януари
  7.30 Заедно: „Сцената на 
 „Старите богове“
  8.00 Телепазарен прозорец

  8.15 Дисни!
  9.00 Цветен магазин
  9.15 Спукано гърне
  9.45 Детски свят
10.35 Светът на Швейцария
10.45 Документален филм: 
 „Братя Райкови“
11.15 Памет българска: 
 „Християнизацията 
 на България“
12.00 По света и у нас
12.20 Национален календар: 
 „85 години от рождението 
 на проф. Кръстю Мирски“
12.25 Снимки от САЩ
12.40 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (мъже)
14.20 Минута е много
15.10 Знаци по пътя: „Георги 
 Калоянчев“
15.40 Атлас: „Киргизстан“
16.10 Суматоха
16.40 Европейско първенство
 по фигурно пързаляне
 (жени, волна програма)
18.00 Като лъвовете
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 „Монахини в действие“
 игр.филм (САЩ, 1992 г.)
22.20 Рекламна пауза
22.50 Трето полувреме
23.40 По света и у нас 
23.50 Джазтайм
  0.20 „Армията на фараона“, 
 игр. филм (САЩ, 1995 г.)
  1.50 Вижте кой… (п)
  2.40 Памет българска (п)
  3.25 Суматоха (п)
  3.55 Мело тв мания (п)
  4.35 Видеоклипове
  5.20 „За животните – 
 с любов“ (п)
  6.00 Игрален филм

 НЕДЕЛЯ, 30 януари
  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Документален филм:
 „Дългият коридор“
12.40 Световно първенство 
 по ски-алпийски 

23.30 „Изпитът“
  0.00 „Женени с деца“
  0.30 Вот на доверие (п)
  1.10  „Бързи пари“
  1.45 Море от любов
  2.45 bTV новините
  3.15 „Осъдена“ (п)
  4.15 Искрено и лично (п)
  5.10 „Трима братя, три сестри“

СЪБОТА, 29 януари
  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Бъдете здрави! 
  9.00 Кой е по-по-най 
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 „Европа на български“
12.30 „Ало, ало“
13.00 „Завръщането на бащата“, 
 игр.филм (Германия) 
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Ромео трябва да умре“, 
 екшън (САЩ, 2000 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Видението“, трилър
 (САЩ, 1999 г.)
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.50 „Завръщането на бащата“
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 30 януари
  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 „Ю Ги О!“
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката с Иво Инджев 
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Ало, ало“
13.00 „Завръщането на 
 бащата 2“ (Германия)
15.00 „24“

  8.00 Анимационен филм
  8.30 „Карлсон, който 
 живее на покрива“
  9.00 Животните представят...
  9.30 „Костенурките нинджа“
10.00 „Тръпка за живот“
12.00 Календар
12.15 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
13.15 „Морска сол“ (п)
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Смъртоносен залог“, 
 трилър
17.00 „Сибил“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Сапунена опера“, 
 комедия
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 Автохит (п)
  0.30 „Тръпка за живот“ (п)
  2.30 „Смъртоносен залог“ (п)
  4.30 „Сапунена опера“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 30 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 За децата
10.00 „Тръпка за живот“
12.00 Календар
12.15 „На кафе“ – 
 специално издание
13.15 На чисто
13.45 „Късни новини“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
18.00 „Сибил“
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Зулендър“, комедия
22.30 „Болница „Кралство-
 то“, сериал по С.Кинг
23.30 Календар
00.30 Кречетало
  1.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  2.00 „Тръпка за живот“ (п )
  4.00 „Болница „Кралство-
 то“ (п)
  5.00 Музика

16.00 „Птиците умират сами“
17.00 Зона Спорт 
17.30 Документален филм: 
 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“ 
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Аз, моя милост и 
 Айрийн“, игр.филм 
 (САЩ, 1999 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 Концерт „Мода и рок“
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 „Сблъсък (п)
  2.40 bTV репортерите (п) 
  3.00 bTV новините   
  3.10 Треска за злато (п)
  4.00 Бизнесът (п)  
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, риск губи (п)
  5.30 Кльомба.Знам  (п)

ПЕТЪК, 28 януари 
  6.55 Здравей, България
  9.05  „Хотел България“
10.00 На кафе
12.00 Календар
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Клонинг“ (п)
14.00 „Блясък“ (п)
14.30 „Шеметната 
 Анастасия“ (п)
15.30 Биг брадър (п)
16.30 „Блясък“, 1134 еп.
17.00 „Шеметната 
 Анастасия“, 10 еп. 
18.00 „Клонинг“, 247 еп.
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Тези прекрасни коне“, 
 драма 
22.30 „Уил и Грейс“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 Фитнес мания
  0.30 „Уил и Грейс“ (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 На кафе (п)
  4.00 „Тези прекрасни коне“ (п) 
  6.00 Музика

СЪБОТА, 29 януари
  7.30 Иконостас

На 18 януари около 19,30 
часа в Търговище, на ул. 
„Арда“ възниква пожар в 
избено помещение, приго-
дено за живеене от 46-го-
дишния Веселин Иванов. 
Обгорял е спален дюшек 
и част от ламперията. При-
чина за запалването е  не-
изгасена цигара.  

•••
На 18 януари около 18,30 

часа в с. Руец, община Тър-
говище, при съвместна 
проверка на служители от 
„Електроразпределение“ и 
полицаи е заловен в момент 
на кражба на ток чрез нерег-
ламентирано включване в 
захранващата мрежа  49-го-
дишният Исмет Юсеинов.

•••
През нощта на 18 срещу 

19 януари в землището 
на с. Изворово, община 
Антоново, неизвестно ли-
це срязва и открадва теле-
фонен кабел на неустано-
вена стойност. Още на 
следващия ден полицей-
ските органи разкриват из-
вършителя – 33-годишния 
Г. В. от с. Изворово.

•••
На 19 януари в с. Васил 

Левски, община Търгови-

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА
ще, възниква пожар в сто-
панска постройка, собст-
веност на ЗК „Детелина“, 
ползвана под наем от ли-
цето Ридван Сабриев от 
същото село. Изгарят 500 
бали люцерна, 100 бали 
сено и 200 бали стръкове 
от леща. Щетите са на не-
установена стойност, при-
чините за пожара се изяс-
няват.

•••
За времето от 16 часа 

на 19 януари до 11 часа на 
следващия ден в с. Кардам, 
община Попово, неизвестно 
лице открадва две прасенца 
на обща стойност около 
100 лева от незаключена 
стопанска постройка, собст-
веност на Красимир Банев 
от същото село.

•••
Около 0,40 часа на 20 

януари в Омуртаг, в диско-
тека „Блу Меджик“, неиз-
вестно лице извършва 
кражба на GSM „Сони-
Ериксон“ на стойност 100 

лева, собственост на 20-го-
дишната Павлина Димит-
рова.    

•••
За времето от 17 часа на 

20 януари до 13,30 часа на 
следващия ден неизвестно 
лице прониква чрез взлом 
на прозорец в склад на 
поповската болница и из-
вършва кражба на две бол-
нични легла на стойност 
около 150 лв.

•••
За времето между 12 и 

15 часа на 21 януари в с. 
Помощица, община По-
пово, неизвестно лице де-
монтира и открадва около 
100 м алуминиев провод-
ник  от стопанския двор на 
ЗК „Пчела“ в ликвидация.

•••
През нощта на 21 сре-

щу 22 януари в с. Гаго-
во, община Попово, неиз-
вестно лице прониква чрез 
отключване на предна ля-
ва врата в лек автомобил 
ВАЗ, собственост на 25-

годишния Димитър Йор-
данов от гр. Левски, и от-
крадва радиокасетофон 
„Блаупункт“ на неустано-
вена стойност.

•••
На 22 януари около 15,40 

часа в Опака възниква по-
жар на детска площадка 
в близост до тютюнева су-
шилня. Изгарят 2000 кг 
царевичак, собственост 
на 72-годишния Хюсеин 
Мустафов. Установено е, 
че запалването е предизви-
кано от  малолетния Юл-
хан Ридванов, 7 г.

•••
През нощта на 22 сре-

щу 23 януари в с. Свет-
лен, община Попово, неиз-
вестно лице прониква 
чрез взлом в дома на 36-
годишната Веска Атана-
сова и извършва кражба на 
лични вещи и кухненски 
сервизи на неустановена 
стойност.

•••
На 22 януари, около 8 

часа, неизвестно лице от-
крадва дамска чанта със 
сумата 550 лева, оставе-
на без надзор в жп спир-
ка „Ловец“, община Търго-
вище, собственост на Хай-
рие Мехмедова от Търго-
вище.

•••
През нощта на 24 срещу 

25 януари в Търговище 
неизвестно лице отнема 
противозаконно товарен 
автомобил „Мерцедес“, 
собственост на Георги Ди-
митров от Търговище, пар-
киран пред дома му. Ня-
колко часа по-късно авто-
мобилът е намерен изоста-
вен в канавка на пътя Тър-
говище–Омуртаг без ще-
ти.

•••
На 25 януари 2005 го-

дина в РПУ–Търговище 
е разкрита кражбата на 
телевизор от адвокатска 
кантора, намираща се на 
ул. „Лилия“ в града, из-
вършена на 5 февруари 

2004 година. За извършител 
на деянието е уличен 16-
годишният непълнолетен 
М.Д. от гр. Търговище.

•••
На 25 януари около 

22,45 часа по ул. „Паисий“ 
в гр.Търговище 58-годиш-
ният Д.Й. от гр.Търговище 
управлявал лек автомобил 
„Ситроен“ с търговищка 
регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация 
на алкохол в кръвта му 
1,61 промила, установено 
по надлежния ред.

ЗЛОУМИШЛЕНО 
АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО 

ОБАЖДАНЕ
На 25 януари 2005 година 

в 7 часа на тел.166 в РПУ–
Търговище е получено зло-
умишлено анонимно обаж-
дане за поставено взривно 
устройство в сградата на 
Първо основно училище 
в Търговище. След извър-
шената от служители на 
РПУ–Търговище проверка 
такова не бе открито. Ди-
ректорът на училището 
е подписал констативен 
протокол и учебните заня-
тия са продължили по про-
грамата за деня.
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

1 февруари
Трифон, Трифонка

2 февруари
Симеон, Симеонка

РОЖДЕНИЦИТЕ

29 януари
Огнян Гърбев – архитект

31 януари
Михаил Стефанов – 
директор на ДСК 
банка–Попово

4 февруари
Георги Георгиев – 
общински съветник 

• РЕТРОСАЛОН •

Светлин БОЖИНОВ

За търговищенци част 
от „наследството“ на ХІХ 
век е местният публичен 
дом и свързаните с не-
го проблеми. Малко са 
достигналите до нас до-
кументи за това заведе-
ние. В правилника за Ес-
киджумайския панаир от 
1884 година и всички по-
следващи разпорежда-
ния за опазване на реда 
по време на тази голяма 
търговска проява неиз-
менно намира място за-
браната за откриване на 
публични домове. В съ-
щото време в града има 
публичен дом, чието съ-
ществуване е официално 
регламентирано със спе-
циален правилник (в това 
отношение нашият град 
не прави изключение – 
подобни правилници има  
и другаде в страната). В 
приходната част на бю-
джета на Ескиджумай-
ската градска община съ-
ществува перо „Налог вър-
ху публичните домове и 
проститутките“, постъп-
ленията по което за 1899 
година са 337,57 лв., очак-
ваното изпълнение за 
1900 година е 500 лв., а 
проектът за 1901 година 
предвижда 600 лв.

Документът от 1905 го-
дина ни дава основание 
да мислим, че зданието 
на публичния дом е об-
щинска собственост. В 
градоустройствения план 
от 1906 година е предви-
дено специално място за 
публичен дом. Общината 
събира специална такса 
за „кондиката на прости-
тутките“, а „медицин-
ското им преглеждане е 
за в полза на общинския 
лекар“.

В самия край на ХІХ 
век, на 27 октомври 
1900 година, градският 
лекар констатира, че 
една от проститутките 
е заразена от сифилис 
(разговорно – „френга“, 
бел.авт.) и предписва на 
съдържателя „да я из-
прати тутакси на ле-
чение в болницата“. В 

последвалата проверка 
на другия ден градският 
фелдшер установява, „че 
проститутката освен 
гдето не била настанена 
от съдържателя на бол-
ницата, но (той) е до-
пуснал още и да се сно-
шава с посетителите 

на публичния дом, да 
яде, пие и пр. с тях 
заедно“. За нарушава-
не правилника за про-
ституция кметът глобява 
съдържателя с 30 лв. На 
2 ноември 1900 година 
следва нова проверка и 
са констатирани други 
нарушения – „в двора, 

стаите, кафенето, кух-
нята за храненето на про-
ститутките и въобще 
по цялото съдържание 
на публичния дом вла-
деело твърде голяма не-
чистотия“, а  проверява-
щият забелязал „две ма-
лолетни момичета, прие-

мането на каквито е 
забранено“. Следва нова 
глоба от 40 лв.

На 13 март 1901 година  
на съдържателя на пуб-
личния дом е съставен 
акт за нарушаване на чл. 
4 от правилника за про-
ституцията в града, поне-
же е допуснал „прости-

тутката Надежда Ива-
нова (Кътя Маркова) (от 
документите личи, че про-
ститутките са използвали 
псевдоними, б.а.) да уп-
ражнява занятието си и 
я записал на таблицата 
преди за бъде прегледана 
от градский лекар“, си-

реч „преди да и е раз-
решено да упражнява за-
нятието си“.

На 11 септември 1901 
година градският фелд-
шер констатира ново нару-
шение – „съдържателка-
та на публичен дом 
(Олга Божанова) Кина 
Кръстева е допуснала да 

влизат в публичния дом 
деца, като същий ден на-
мерил в една от стаите 
му едно 7 годишно моми-
че и допуснала проститу-
тките да излизат вън от 
публичния дом и да ходят 
в махалата в неприличен 
вид“.

В началото на 1906 го-
дина в двора на публич-
ния дом е извършено 
убийство. Това дава ос-
нование на Общинския 
съвет да забрани публич-
ните домове в града.

Досега известните исто-
рически източници ни да-
ват основание да мислим, 
че това е краят на съ-
ществуването на публич-
ни домове в Търговище 
(за да сме максимално 
точни – на тези от тях, 
които са официално ре-
гламентирани).

През 1914 година Об-
щинският съвет на два пъ-
ти оставя без последствие 
молбата за разкриване на 
публичен дом. Причината 
е, че зданието, за което 
става въпрос, „се намира 
вътре в града, между дру-
гите дворове и покрай шо-
сето Джумая–панаира–
гарата“. Общинските съ-
ветници по принцип не са 
против съществуването 
на публичен дом, но се из-
казват за построяването 
от общината на специална 
сграда, която се отдава 
под наем. Спорът е само 
за начина на финансира-
не на обекта – по стопан-
ски начин или чрез кон-
цесия.

Основният аргумент 
както на кандидата за нае-
мане на сградата, така и на 
общинските съветници е, 
че обществената нужда от 
публичен дом е нараснала 
„с идването в града да 
квартирува 31-й пеши 
Варненски полк“ след 
Междусъюзническата 
война, когато България 
губи Южна Добруджа. 
Решението на община-
рите от 30 декември 
1914 година е „да се по-
строи общинско здание 
за помещение на публи-
чен дом по концесионен 
начин… на предвиденото 
за тая цел място  по 
градския план“. Съветът 
отива и по-нататък – из-
бира комисия за отчуж-
даването на частни ниви, 
където да се изгради 
постройката.

През април 1915 годи-
на Общинският съвет от-
хвърля ново предложение 
за откриване на публичен 
дом в града с познатия ар-
гумент, че зданието, което 
има предвид молителят, е 
в центъра на града.

Първата световна вой-
на измества от дневния 
ред на общината този въ-
прос, а тежкото финан-
сово състояние след ката-
строфалното наводнение 
от 1914 година прави 
практически невъзможно 
построяването на общин-
ска сграда за тази цел. От 
документите, с които раз-
полагаме, не е известно 
след това в града да е от-
криван официално регла-
ментиран публичен дом.

Не може да се каже съ-
щото за тайната проститу-
ция. Още в края на 1905 го-
дина местният в.„Източна 
искра“ алармира: „От 
няколко време градът е 
наводнен от разни кел-
нерици, шансонетки и пр. 
жени с леко поведение. 
Загнездили се в няколко 
кръчми и хотели, тия же-
ни привличат необузда-
ната градска младеж, съ-
стояща се повече от 16-
18 годишни деца, които 
в пиянство и оргии пре-
карват всяка вечер вре-
мето си там“. Освен за 
деморализиращото влия-
ние на явлението, авто-
рът предупреждава и за 
разпространението на ве-
нерически болести. Съ-
общава се, че околий-
ският хигиеничен съвет 
е взел решение да се за-
творят шантаните, и се 
изтъква възможността 
жените „да се загнездят 
в частни къщи“. По-къс-
но това явление също 
създава проблеми. Об-
щинският съветник Кон-
стантин Досев, девет 
години след това, на засе-
дание на Градския съ-
вет повдига въпроса за 
тайната проституция в 
кръчмата, където по-ра-
но се е помещавал пуб-
личният дом. На 26 май 
1933 година в редакцион-
ната колонка на в.„Но-
ви дни“ – „Седмичен бе-
лежник“ – Петър Стъпов 
повдига въпроса за тай-
ната проституция в би-
рариите на ескиджу-
майския панаир.

Животът, със своите 
многобройни лица, про-
дължава…

ЧЕТЕТЕ 
В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА, 
НО ЗА ГРАД ПОПОВО.

КАК ЕСКИ 
ДЖУМАЯ 
ОСТАНА 

БЕЗ 
ПУБЛИЧЕН 

ДОМ?


