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Драматичен театър „Рачо Стоянов“–Габрово представя в Попово 
на 10 февруари от 18,30 часа постановката „Скъперникът“ 

от Молиер с участието на Николай Урумов. Билети: на касата на  
НЧ „Св.св.Кирил и Методий“–Попово. За информация: 0608/22662.

 Веселин ЙОРДАНОВ

Непосредствено преди 29 
януари – деня, в който из-
бирателите от община Опака 
се готвеха да решат кой да 
бъде следващият им кмет, 
независимо едни от други 
по-възрастни хора от Опака 
и от околните села,  не без 
известна тревога, започнаха 
да споделят, че не помнят 
друга толкова упорита, на-
прегната, ожесточена и ма-
сирана  предизборна кам-
пания. Слава на Господа и 
на Аллаха, благодарение 
на разума на местното на-

ДПС 
РИСКУВА 
И... 
СПЕЧЕЛИ

В ОПАКА

• Лютфи 
Реянов надделя 

с 285 гласа в 
частичния 

избор за кмет на 
община Опака

ЛЮТФИ РЕЯНОВ 
РЮСТЕМОВ 

Роден e на 13 март 
1962 година в с.Горско 
Абланово, община Опа-
ка. Завършва висше 
образование, специал-
ност социална педа-
гогика. Работи като 
учител, секретар на 
ДКМС, специалист в 
Кметство–с.Крепча, 
кмет на с.Крепча (1990–
1998), кмет на община 
Опака (1999–2003).

на стр. 2

НОВИ ДИРЕКТОРИ НА 
УЧИЛИЩА

На 27 януари в Търго-
вище се проведе вто-

Светослав Минчев

Вече са известни и спе-
челилите конкурса. Това 
са получилите най-голям 
сбор от точки от тестовете 
и събеседването, до кои-
то на 31 януари 2005 годи-
на бяха изпратени уведо-
мителни писма, подписа-
ни от министър Игор Дамя-
нов.

Директорското си мяс-
то в Професионална гим-

назия по техника и лека 
промишленост–Попово 
успешно защити заема-
щият и досега тази длъж-
ност, но без конкурс, Све-
тослав Минчев. Новият ди-
ректор на Социално-педа-
гогическия интернат „Ва-
сил Левски“–с. Медовина е 
Росен Цонев, досега учител 
в ОУ „Н.Й.Вапцаров“. В 
двуседмичен срок той ще 

ПЪТИЩАТА ОСТАНАХА 
ПРОХОДИМИ на стр. 3

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА 
НА ТЪРГОВИЩКИЯ 
ПАНАИР на стр. 2

поеме длъжността, която 
до този момент се заемаше 
от Пеньо Цонев. 

Росен Цонев

рият етап от конкурса за 
длъжността „директор“ 
на пет държавни училища 
в областта, две от които 
в община Попово. Канди-
датите се явиха на събе-
седване пред комисия от 
експерти на Министер-
ството на образованието 
и науката и Регионалния 
инспекторат по образова-
ние. 

7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33
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селение, дори и на момен-
ти формите на агитация 
евентуално да са премина-
вали извън рамките на по-
зволеното, в крайна сметка 
всичко премина без особени 
инциденти. Кандидатът на 
Движението за права и сво-
боди Лютфи Реянов спече-
ли, опонентът му Сабри Ах-
медов, зад когото докрая не 
се разбра колко стабилно, се-
риозно и искрено стои под-
крепящата го коалиция, за-
губи. 

Избирателната актив-
ност беше изключително 
висока – при неспиращ сне-
говалеж до урните отидоха 
78% от всички 6660 души 
с право на глас. За Лютфи 

ДПС РИСКУВА...
от стр. 1 Реянов пуснаха бюлетина 

52,7% от общо гласувалите 
5199 човека. Как се стигна 
до този резултат?

Преди началото на пред-
изборната кампания, и в 
разгара и, не беше труд-
но да се установи, че като 
цяло в общината привър-
жениците на Ахмедов са 
повече от тези на Реянов. 
Само че избирателната ко-
мисия признава преброе-
ните в деня на избора дей-
ствителни бюлетини. 

Две–три седмици преди 
29 януари симпатизантите 
на С. Ахмедов със сигур-
ност преобладаваха. В очи-
те на повечето хора той 
беше онеправданият кмет, 
свален от поста по чисто 
формална причина – не-

заличена фирма. Пък и с 
присъщото си чувство за 
справедливост непредубе-
дената част от тукашното 
население не можеше да не 
отчете направеното от Ах-
медов за краткото време, 
през което беше начело на 
местната власт. Но послед-
ва изключително мощната 
и в крайна сметка засега 
(ако няма основателно об-
жалване) успешна атака на 
ДПС.

Заричанията на автори-
тетни ДПС кадри, че „ако 
трябва, ще се изнесем в 
центъра на Опака, но ще 
спечелим“, отначало будеха 
снизходителни усмивки 
в другия лагер. Но за тях, 
влиятелните хора с големи 
възможности като власт 
и средства, бедната мал-
ка  община се оказа голям 
залог. Депутати, минис-
тър, заместник-министър, 

областният лидер на пар-
тията, областният управи-
тел  обикаляха общината  
и от висотата на положе-
нието си убеждаваха, че 
ДПС е силна, влиятелна, 
националноотговорна пар-
тия, партия с възможности. 
Трябва откровено да се 
признае, че най-важният 
„аргумент“, десетина дена 
преди избора, който обърна 
нещата в полза на Реянов, 
беше и новината, че Ахме-
дов е злоупотребил със сред-
ства и е ощетил общината 
във връзка с… уличното 
осветление, което всъщност 

КЪДЕ И КАК ГЛАСУВАХА НА 29 ЯНУАРИ  2005 ГОДИНА

 Опака Крепча Г.Градище Г.Абланово Гърчиново Люблен общо   

Реянов 802 675 399 217 273 276 2742 

Ахмедов 1253 271 411 184 182 156 2457

Маруся МИЛУШЕВА   

На състоялото се неот-
давна обществено обсъж-
дане на проектобюджета на 
община Попово специално 
внимание бе отделено 
на инвестиционната про-
грама за 2005 година. 
1 012 300 лева са предви-
дените капиталови разхо-
ди във финансовия  проек-
топлан, като тук не влизат  
очакваните средства от при-
ватизация и от предпри-
съединителните фондове. 

Какво се предвижда да 
се направи с тези пари и 
към реализацията на  как-
ви проекти ще бъде на-
сочено вниманието на ад-
министрацията – отговор 
на този важен  за всички 
жители на общината въ-
прос  даде директорът на 
дирекция „ТСУ“ инж. Ни-
колай Николов.

Тъй като през 2004 го-
дина по-малко внимание бе 
отделено на детските градини 
в общината, сега се планира 
за тях да се заделят повече 
средства. Ще се предприемат 
основни ремонти на част от 
градините в града, ремонт на 
покриви, инсталации и т.н., 
от каквито се нуждаят дет-
ските заведения в Глогинка, 
Ломци, Априлово, Водица, 
Сеячи, Цар Асен и др.

С финансиране по про-
грами на Министерство-
то на околната среда и во-
дите се предвижда изграж-
дането на водоснабдител-
ни обекти в селата Захари 
Стояново, Марчино, За-
ветно, Ковачевец, Паламар-
ца и система Мали Лом. 

За съфинансиране от 
Социално-инвестицион-
ния фонд се кандидатства 
с проекти за изграждане 
на нова канализационна 
и водопроводна мрежа по 
главната улица на Попово 
бул. „България“.

Друг обект, който по 
план трябва да започне 
реализация към края на 
годината, е цялостна реха-
билитация на сградата на 
гимназия „Христо Ботев“. 
Предвижда се смяна на до-
грамата и топлинна изо-
лация, за да се намалят 
разходите за отопление. 

Има идея още две учи-
лища да бъдат санирани – 
ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и Про-
фесионална гимназия по 
техника и лека промишле-

ОБЩИНА ПОПОВО

ИНВЕСТИЦИОННА 
ПРОГРАМА ЗА 2005 ГОДИНА

ност (бившия Механотех-
никум), но за тях финан-
сирането ще се решава по 
линия на Министерството 
на образованието.

Два  много съществени 
проекта се очаква да стар-
тират през настоящата 
година. През месец май 
трябва да започне изграж-
дането на Пречиствател-
на станция–Попово, в мо-
мента се избира изпълни-
тел на обекта. За 18 месеца 
трябва да бъдат усвоени 24 
милиона лева. Ще бъдат 
изградени два главни ко-
лектора за отпадни води 
от града успоредно на река 
Поповска и един трети, 
който ще обира мръсните 
води от промишлената зона. 
Пречиствателната станция 
ще е в близост до т.нар. 
Помпена станция–с. Кар-
дам, която е на 4 км от Попо-
во.

Работи се по възстано-
вяване на финансирането 
за изграждане на около-
връстния път на града. 
Отново по линия на Со-
циално-инвестиционния 
фонд до края на годината 
трябва да стартира проект 
за цялостна реконструкция 
и преместване на Дома за 
жени с умствена изоста-
налост–с. Тръстика.  

Четвъртокласната пътна 
мрежа в общината е 159 км 
и на всички е известно какво 
е нейното състояние. Но ако 
за поддържането º все пак 
има някакви източници на 
финансиране, то за улиците 
и тротоарните настилки в 
града такива липсват. Об-
щата дължина на градските 
улици е 51 км, тротоарите са 
над 70 км. По преценка на 
специалисти 33 км от тези 
улици са в лошо техническо 

състояние. Почти десет го-
дини за поддържането им 
не са влагани сериозни ин-
вестиции. Ликвидирани са 
и всички групи, които се 
занимаваха с ремонта на 
тротоарите. Палеативно 
са извършвани ремонти 
само в централната градска 
част, но само след година 
положението пак ставаше 
същото.  Причините за то-
ва лошо състояние са, че 
асфалтовите настилки са 
на повече от двайсет го-
дини, че не са градени по 
най-добрия начин и са за 
по-малки натоварвания. Не 
на последно място трябва 
да се отчетат и  честите 
аварии на водопроводната 
мрежа. Именно затова 
ръководството на общината 
стигна до становището, 
че заделяните по 40–50 хи-
ляди лева годишно за под-
държане на градската улич-
на мрежа са крайно не-
достатъчни и че трябва да 
се предприеме стъпка към 
по-кардинално решение на 
въпроса, като се осигурят 
повече финанси. По тази 
причина се взе решение за 
ползване на облигационен 
заем в размер на 600 хиляди 
лева, с които може да се 
обновят около 4–5 км пътни 
и тротоарни настилки.  Кои 
точно ще са улиците, които 
ще се ремонтират, ще се ре-
ши след обсъждане с об-
ществеността и след гласу-
ване в Общинския съвет.

Търси се допълнително 
финансиране чрез проекти 
и за уличните настилки 
в най-стария поповски 
квартал „Русаля“, където 
инженерната инфраструк-
тура, доколкото я има, също 
не се поддържа от годините 
на неговото изграждане.

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА  
НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

От 1 февруари до 10 април общинската администрация  
приема заявки за участие в 228 традиционен пролетен 
панаир „Изложение–Търговище 2005“, чиято подготовка 
започна. Със заповед на д-р Красимир Мирев е опреде-
лено ръководството му начело със заместник-кмета Решад 
Мехмедов. Петстотин са подготвените за фирмите покани. 
Тази година ще бъде заложено на включването на повече 
производители от страната и от чужбина – на предприятия 
от Германия, Турция, Португалия, Гърция. Вече има 
проявен интерес от испанска фирма. На тазгодишното 
Изложение ще бъде разчитано и на производители на 
селскостопанска техника. На тази база се очакват да бъдат 
осъществени контакти с Добричкия  панаир. 

Цените за участие са: 40 лв./кв.м за изградена модулна 
конструкция на закрито, 30 лв./кв.м за ползване на закрита 
свободна площ и 15 лв./кв.м за открита площ. Цените са 
без ДДС.

ЗАЕТОСТ ЗА ОЩЕ СТО БЕЗРАБОТНИ
От 28 януари  в общинската администрация в Търговище 

започна назначаването на още сто безработни по програмата 
„От социални помощи към осигуряване на заетост“. Те 
ще работят по шест часа на ден в сферата на комунално-
битовите услуги, охраната на спортни обекти, училища, в 
Социалния патронаж. Шейсет и двама от тях ще се трудят 
в селата. С отпуснатите бройки във всичките 53 населени 
места на общината има назначения по програмата. 

СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
по повод 127-ата годишнина от Освобождението на Търгови-
ще от османско владичество получиха гражданите на община-
та чрез множеството поздравителни адреси от всички краища 
на страната, отправени до кмета д-р Красимир Мирев. 

„Здраве, успехи и самочувствие за реализиране уси-
лията на всички към по-добро европейско бъдеще“ е 
пожеланието на кмета на община Добрич Детелина Ни-
колова. Уважение към историята и бита на нашия „пре-
красен град“ изразяват към търговищенци от община Дря-
ново, „отстояване на добрите български традиции и 
изграждане на новия облик“ на родния ни край е поздравът 
от кмета на Враца Воислав Бубев. Изпълнителният коми-
тет на СБУ и неговият председател Янка Такева също по-
желават успехи на всички учители, ученици и на цялата об-
щественост в община Търговище по случай 29 януари – 
Освобождението на Търговище.

ПОКАНА ДА  РАЗВИВАТ БИЗНЕС В ТЪРГОВИЩЕ 
получиха от кмета на община Търговище д-р Красимир 
Мирев всички търговищенци, живеещи във Варна. Пред 
събралите се над сто души на земляческата среща в 
морската столица той подчерта, че родният им град „вече 
не е това, което беше“. В Търговище се реализират 7–8 
предприятия от европейски тип, настъпват положителни 
промени и след голямата инвестиция на „Шишеджам“. 

Д-р Мирев уважи срещата на търговищенци във Варна 
заедно със секретаря на Общината Валери Симеонов в събота, 
29 януари. Поводът за ежегодното събиране на земляците е 
Освобождението на Търговище от османско владичество.

МЕМОРАНДУМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
На 31 януари 2005 година секретарят на Община–Тър-

говище Валери Симеонов участва в подписването на ме-
морандум за партньорство между ФРМС и петнайсет об-
щини, сред които и Търговищка, одобрени за включване в 
петата фаза по Програмата за техническо побратимяване 
между български и американски общини – „Местно иконо-
мическо развитие и маркетинг на българските общини“. 
Спонсори са мисията на Американската агенция за меж-
дународно развитие, Агенцията на градското управление–
Вашингтон и община Обърн, Алабама, САЩ. Целта на 
програмата е да оказва съдействие на българските общи-
ни за разрешаване на специфични технически и управ-
ленски проблеми. В рамките на програмата българо-амери-
канските партньори работят по конкретни проекти, избра-
ни от самите общини, и мултиплицират опита си сред дру-
ги местни власти и организации. 

Започна и едноседмично интензивно обучение за об-
щински специалисти на тема „Основи на местното ико-
номическо развитие“. От Община–Търговище в него участ-
ва  младши eксперт в отдел „Разработване на проекти“ 
Георги Николов.

Светослава Русева

ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД
На основание чл. 32, ал. 

2 от ЗАП във връзка с чл. 
63, ал.2 и чл. 71 от ЗМДТ, 
поради обективна невъз-
можност през 2005 г. Об-
щина–Попово да предос-
тавя услугата СМЕТО-
СЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗ-
ВОЗВАНЕ на битови от-
падъци  в селата от общи-
на Попово Медовина, По-
сабина, Славяново, Горица, 
Манастирца, Бракница, Ба-
ба Тонка, Иванча, Берков-
ски и Долец, 

ОТМЕНЯМ
своя Заповед № 618/ 
29.10.2004 г. за определяне 
границите на районите и 
вида на  предлаганите услу-
ги по чл.63, ал.2 от ЗМДТ, 
в съответния район, както и 
честотата на сметоизвозване 
в селата от община Попово, 
както следва: Медовина, 
Посабина, Славяново, Го-
рица, Манастирца, Брак-
ница, Баба Тонка, Иванча, 
Берковски и  Долец.

За горепосочените се-
ла, в които отпада органи-
зираното сметосъбиране, 
да се събира  такса само за 
поддържане на депата за 
битови отпадъци, съгласно 
т. ІІ от Решение №10 по 
Протокол № 16/17.11.2004 
г. на Общински съвет–По-
пово, в следните размери:

• 0,5 на хиляда върху да-
нъчната оценка на имо-
тите – за жилищни и вил-
ни имоти на граждани и 
жилищни имоти на пред-
приятията;

• 1 на хиляда върху данъч-
ната оценка на имотите – за 
нежилищни имоти.

Настоящата заповед да 
се доведе до знанието на 
заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение, 
като се обяви публично.

Кмет на 
община Попово 

д-р Людмил Веселинов

се смята за  голям негов 
успех! В такава обстановка 
вече никой не гледаше прин-
ципа „невинен до доказване 
на противното“! 

Ако в законния срок Ах-
медов не обжалва, през след-

ващите дни Лютфи Реянов 
ще влезе в ролята си на 
законен кмет на община 
Опака.

(Със съкращения, 
бел.ред.)

ОБЩИНА–ПОПОВО

Мария КАРАГЯУРОВА

На 31 януари в пресцен-
търа на Областна адми-
нистрация–Търговище се 
състоя работна среща на 
Подкомисията за противо-
действие на корупцията, 
водена от секретаря на Об-
ществения съвет за проти-
водействие на корупцията 
Божидар Николов. Членове 
на Подкомисията са Тодор 
Ненов – заместник-кмет на 
Община Попово, Гецо Ге-

цов – директор на РДВР–
Търговище, Драгомир Ся-
ров – заместник окръжен 
прокурор, Невяна Маджа-
рова – секретар на Клуба 
на НСО, Никола Николов – 
изпълнителен директор на 
Българска стопанска камара, 
Деян Мавродиев – началник 
на Митническо бюро–Тър-
говище и др. Повод за сре-
щата бе представянето и 
обсъждането на проект 
на Областна програма за 
борба с корупцията, изгот-

вена от г-н Божидар Ни-
колов. В проекта за работа 
на комисията през 2005 го-
дина той е включил важни, 
основни моменти, систе-
матизирани в 10 точки. Част 
от тях са: 

• Проучване и изяснява-
не на основните форми на 
корупцията и нейните пър-
воизточници, за да се набе-
лежат ефективни мерки за 
противодействие;

• Запознаване с досегаш-

ПОДГОТВЯТ  ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

на стр. 6
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Кирил ЖЕЧЕВ  

В края на януари се ви-
дя, че зимата не ни е забра-
вила. През нощта срещу 
30 януари заваля сняг, а 
на следващия ден община 
Попово осъмна със значи-
телна снежна покривка, 
достигаща на места до 30–
40 см.

Как се отрази падналият 
сняг върху нормалния ри-
тъм на живата в община-
та?

Всички пътища в обслуж-
вания от Районна пътна 
служба район (общините 
Попово и Опака) останаха 
проходими за движение на 
транспортните средства 
при зимни условия. Въ-
преки немалките снежни 
навявания в определени 
пътни участъци, не бе до-
пуснато спиране на дви-
жението, нямаше случаи на 
аварирали и принудително 
спрели леки и товарни 
автомобили.

Най-много работа са има-
ли екипите по почиства-
нето на второкласната и тре-
токласната пътна мрежа в 
някои участъци по направ-
ленията Попово–Гагово–
Опака–Горско Абланово, 
Попово–Долец и Попово–
Ломци. Постоянната про-
ходимост на пътищата се 
поддържа благодарение 
на организираното т.нар. 

ПЪТИЩАТА 
ОСТАНАХА 
ПРОХОДИМИ

патрулно почистване, при 
което по всички пътни на-
правления в региона де-
журят денонощно екипи от 
хора и техника, следят за 
навявания, заледявания и 
заснежавания на пътищата 
и при възникване на труд-
на ситуация веднага се на-
месват за нормализиране 
на пътната обстановка.

В поддържане проходи-
мостта на пътната мрежа 
в двете споменати общини 
участват общо 19 специа-
лизирани машини – 13 
снегопочистващи и 6 опе-
съчители. Осигурени са 
необходимите количества 
горива за техниката, както  
и достатъчно инертни и 
други  материали за об-
работка на пътищата. От 
Районна пътна служба–
Попово заявяват, че са 
готови да се справят и с 
други евентуални снежни 
атаки до края на зимния 
период.

РПС–Попово поддържа 
постоянни контакти с 
всички пътни служби в съ-
седните общини и по вся-
ко време разполага със 
сведения за състоянието 
и проходимостта на пъти-
щата на тяхната територия. 
Интересуващите се могат 
да получат точна инфор-
мация за това на денонощ-
но дежурния телефон 

2-25-13.

Маруся МИЛУШЕВА

Работна среща на пред-
седатели и секретари на 
читалищата със  специа-
листи от общинската ад-
министрация, ръководена 
от заместник-кмета на об-
щината Владимир Ива-
нов, се състоя на 28 януа-
ри в Попово. Целта беше 
читалищните ръководства 
да бъдат информирани 
по какви критерии се раз-
пределят държавните 
средства за всяко чита-
лище, както и да се спо-
делят проблемите и да се 
получи компетентна по-
мощ от специалистите по 
финансови и други актуал-
ни въпроси.

Попово е една от об-
щините в страната с най-
голям брой регистрирани 
читалища – от общо 37  в 
централния регистър на 
Министерството на култу-
рата са вписани 32, едно  е 
за пререгистрация.

Амбицията е до края на 
годината всички останали 
да бъдат регистрирани, за-
щото само тогава се полу-
чава субсидия за дейност 
от държавата.

По закон читалищата 
са самостоятелни юриди-
чески лица, които сами 
определят  своите бюдже-
ти. Средствата от държа-
вата се получават в Об-
щината и се разпределят 
от нарочно назначена от 
кмета комисия на база на 
извършваната дейност в 
съответното читалище. 
Дейността се оценява по 
различни показатели – съ-
стояние на библиотеките 
и брой читатели, самодей-
ност, защитени проекти и 
т.н. Приходите в бюджета 
на едно читалище се фор-
мират не само от тази 

ДЪРЖАВНАТА 
СУБСИДИЯ ЗА 
ЧИТАЛИЩАТА 
СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ 
СПОРЕД 
ДЕЙНОСТТА ИМ

държавна субсидия, но 
и от членски внос, так-
си, наеми, дарения, полз-
ване на собствената или 
безвъзмездно предоставе-
на земеделска земя, от за-
щитени проекти по раз-
лични програми. 

Политиката на Община-
та е да подкрепя дейността 
на читалищата и да оказва 
помощ при реализирането 
на всяка добра инициатива. 
За съжаление един от най-
тежките проблеми – под-
държането на читалищните 
сгради, за момента не може 
да бъде решен еднакво 
за всички. Все пак за 
ремонти през изминалата 
2004 година се вложиха 
средства по линия на мал-
ките демонстрационни 
проекти (в Садина, Дол-
на Кабда, Априлово, Еле-
ново, Ломци), от Минис-
терството на културата 
(във  Водица и Садина), 
както и от общинския бю-
джет (Зараево и Славя-
ново). Но очевидно нуж-
дите за поддържане на ма-
териалната база са мно-
го по-големи, затова про-
дължава търсенето на из-
точници за допълнително 
финансиране.

Председателите на чита-
лища изразиха недоволство 
от фирмите, изпълнителки 
на демонстрационните 
проекти – мнение, което 
се споделя и от Общината. 
Въпреки това трябва още 
по-активно да се работи, 
за да се използва всяка въз-
можност за допълнител-
но финансиране. В тази 
връзка предстои тридневен 
курс на обучение на  чита-
лищните секретари  на те-
ма как се изготвят проекти. 
Той ще бъде в Търговище 
на 14,15 и 16 февруари.

Журналисти, фотографи и туроператори ще пред-
приемат „ловни“ излети за дивеч, въоръжени 

с фотоапарати и камери вместо с двуцевки и ловни 
карабини. „Сафарито“ е в рамките на проект за еколо-
гичен туризъм на територията на две общини – Търго-
вище и Велики Преслав.

Снабдените със снимачна техника екипи ще посетят 
и пещерата край с. Пролаз, която е известна с  богатото 
си разнообразие от прилепи. В нея се срещат и десет 
защитени вида „крилати мишки“.

Предвижда се по проекта да бъдат изградени общо 
около 200 км екопътеки. 

С ФОТОАПАРАТ И КАМЕРА

НА „САФАРИ“ ПО ЕКОПРОЕКТ

На 27 януари в Разград 
се проведе среща с пред-
ставители на общините, 
през които преминава на-

ПОДГОТВЯ СЕ ХХ ЮБИЛЕЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПОХОД „ПО СТЪПКИТЕ НА ТАНЬО ВОЙВОДА“

ционалният туристически 
поход „По стъпките на 
Таньо войвода“. Община–
Попово беше представена 
от Христо Белчев – спе-
циалист по връзки с об-
ществеността и Пламен 
Събев – главен редактор на 
„Местен вестник“. Основ-
ният въпрос, поставен за 
обсъждане на нея, е орга-
низирането на тазгодиш-
ния двадесети юбилеен ту-
ристически поход. Обсъ-
дена е възможността про-
грамата, съпътстваща по-
хода, да бъде много по-тър-
жествена и богата. Пред-
вижда се в местността 
Антимово ханче, където 
четата е преминала река 
Дунав на 17 май 1876 го-
дина, да бъде организиран 
туристически събор – 
„Празник на добросъсед-

ството и културата в Лудо-
горието“. Съборът ще се 
проведе на 29 май т.г. и 
ще сложи началото на по-
хода, който ще завърши 
на 2 юни на височината 
Керчана при с.Априлово, 
Поповско. Предстои да се 

Борис Илиев – инициатор на 
туристическия поход

уточнят конкретните анга-
жименти на Община–По-
пово в организирането на 
похода и програма, с която 
ще бъде отбелязан 2 юни – 
Деня на загиналите за Бъл-
гария.

МВ

СКРЪБНА ВЕСТ
На 1 февруари 2005 г. 

след кратко боледуване почина

д-р ПЕТЪР 
ДИМИТРОВ 

ПЕТРОВ
1.11.1935–1.02.2005 
Докторе, ще останеш в сърцата и мислите ни!
Дълбок поклон!

От приятелите

Търговищкият окръжен съд остави в сила ре-
шението на Поповския районен съд по гражданско 
дело № 278/2004 г. в частта, в която е отменена 
заповед на директора на ДДС „Черни Лом“–Попово 
за прекратяване на трудовия договор на Ашим Х. 
Османов от с. Голямо Градище и същият е възста-
новен на заеманата длъжност. Решението на ТОС 
може да се обжалва пред Върховния касационен съд 
в 30-дневен срок. Случаят  доби публичност чрез 
медиите, след като отстраняването си от работа 
през пролетта на 2004 г. А. Османов определи като  
уволнение, осъществено под политически натиск. 
Ашим Османов е общински съветник от ПД „Со-
циалдемократи“ и същевременно председател на 
ОбС–Опака.

АНТОНОВО

РЕКТРОСПЕКЦИЯ НА 
ИЗМИНАТИЯ ПЪТ

Кръстана КЪРТЕВА

На 25 януари 2005 година от 14,30 часа в заседателната 
зала на Община–Антоново се проведе 12 сесия по про-
грама „Обществен форум“. Целта на сесията беше да се 
отчетат:

• извършените дейности
• постигнатите резултати
• общественото въздействие
• участието на партньорите
• устойчивостта на проектите
• научените уроци
• отправените препоръки.
По–голямата част на проектите приключват по спо-

разумението, подписано между ШАРС, Община Анто-
ново и неправителствените  организации.

В края на форум–сесията кмета на община Антоново 
г-н Танер Али огласи новите финансирани проекти за по-
добряване на инфраструктурата, водоснабдяването, раз-
витието на алтернативно селско стопанство и развитието  
на туризма в община Антоново.

Председателят на ОбС  г-н Адем Исов предложи да се 
използват възможностите на форума за публичен дебат по 
изготвяне на Общинския план за развитие от 2007 до 2013 
година на община Антоново.

Форумът е мощен инструментариум на обществена 
комуникация.

Гражданите са коректив на властта.
Форумът в Антоново събра граждани, институции, НПО, 

политици и Общинска администрация заедно да чертаят 
бъдещето, да създават стратегии,  планове и програми. 

С организираната 12 сесия по програма „Обществен 
форум“ в община Антоново програмата приключи, но фо-
румът продължава  заяви общинският кмет Танер Али.

Част от участниците в срещата
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Веселин ЙОРДАНОВ

„Компютърното обучение 
е част от интерактивното 
обучение. Интерактивното 
обучение при нас озна-
чава – обяснява ми се 
простичко като на първо-
лак, както впрочем сам по-
исках – детето, като си стои 
вкъщи, да има възможност 
да получава съвети и 
компетентна педагогическа 
помощ при подготовка на 
уроците си чрез IT (ай ти) 
технологиите, тоест чрез 
информационните техноло-
гии. Налице са предпо-
ставки за това – вече извън  
импровизираната дефини-
ция продължава Джошкун 

ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“–С. ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

ИЗГРАЖДА СЕ БАЗА ЗА 
ИНТЕРАКТИВНО 

ОБУЧЕНИЕ 

Феимов, – защото 30 на 
сто от нашите ученици си 
имат домашни компютри 
и съществува реална въз-
можност за изграждане на 
интернет мрежа като ос-
новна база за въвеждане на 
интерактивното обучение. 
Такива са ни намеренията 
според собствения дълго-
годишен план на учили-
щето – с видимо удовлет-
ворение споделя г-н Феи-
мов.“ Как и откога се осъ-
ществява идеята и какво 
още предстои?

Джошкун Феимов е 
41-годишен, завършил е 
математика и физика, ка-
то втора специалност – ин-
форматика в Шуменския 

университет. Познанията му 
в областта на компютрите 
са завидни, впечатляващи 
са желанието и усилията му 
съвременните технически 
средства да бъдат в полза на 
учениците. От десет години 
е директор на основното 
училище в Голямо Гра-
дище, но историята на въ-
веждането на новите тех-
нологии тук започва по-
рано, когато Джошкун е бил 
още учител по математика. 
Тогава, през 1987 година, по 
линия на ТНТМ е направен 
опит да бъде организирано 
ранно изучаване на компю-
търните технологии с тога-
вашната техника – четири 
компютъра „Правец 16“. 

Доста по-късно, вече през 
2000 година, е оборудван 
кабинет с четири по-но-
ви компютъра, а две годи-
ни след това  е създаден 
модерен кабинет с вът-
решна мрежа, със скенер, 
принтери, индивидуални 
работни места за учени-
ците. Децата проявяват 
голям интерес и осемте 
компютъра не стигат за 
всички желаещи. Затова 
по време на ваканциите 
бяха въведени временни 
компютърни училища – 
това е наш вътрешен, из-
ползван в училището тер-
мин, обяснява директорът. 
Това ни намерение стана 
възможно и благодарение 
на любезното съдействие 
на училища „Европа“–
Попово, които имат налич-
на база в Голямо Градище, 
продължава разказа си 
той. Изводът му на уверен, 
компетентен човек, запо-
знат с тукашните реал-
ности, е, че вече е поставена 
основата на интерактивното 
обучение на учениците, 
като при това се предоставя 
възможност на останалите, 
възрастните жители на село-

то за учене през целия им жи-
вот – по една програма, която 
се нарича точно така: „Обу-
чение през целия живот“.

Според плана вече на-
стъпва вторият етап, през 
който ще се наблегне вър-
ху  познанията  на препода-
вателите да боравят добре 
с компютри и да могат да 
използват в работата си IT 
технологиите. Как иначе при 
интерактивното обучение 
един учител би бил полезен 
на учениците? В следващия 
трети етап през учебната 
2006–2007 година  в малък 

размер ще се направи опит 
за прилагане на това обу-
чение в практиката. „В ек-
сперимента ще участват по 
трима ученици от всяка па-
ралелка (без първи клас), 
като им се осигурява в опре-
делени дни при подготов-
ката на уроците помощ по 
вътрешната компютърна 
мрежа. Тогава внимателно 
ще проследим какъв ще е 
ефектът“, предпазливо казва 
сега Джошкун Феимов, но 
едва ли се съмнява в ползата 
от прилагането на новите 
технологии.

ТРЕТОКЛАСНИЦИ 
СТЪКМИХА БИТОВ КЪТ

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

През настоящата година в 
Целодневна детска градина 
№ 6 „Здравец“ (от септември 
м.г. неин директор е г-жа 
Росица Черкезова) се учат 
и възпитават 90 деца до 
шестгодишна възраст. Те 
са разпределени в четири 
групи, една от които е  под-
готвителна за първи клас. 
За тях се грижи персонал 
в състав от 21 души, а пе-
дагогическите кадри са де-
сет. В детското заведение 
има и специалист логопед, 
който се занимава с деца с 
говорни нарушения.

В учебната програма е 
включено изучаването на 
различни дисциплини – ма-
тематика, роден език, ориен-
тиране в природата, ориен-
тиране в социалния свят, 
музика, изобразително из-
куство, физическа култура 
и др. И разбира се, много и 
разнообразни игри.

ЦДГ № 6 предлага и до-
пълнителни форми на обуче-
ние – изучаване на английски 
език и модерен балет. За тях 
родителите на децата за-
плащат допълнително. Да 
изучават английски език 
през настоящата година са 
се записали 16 деца, а да се 
занимават с модерен балет 
са пожелали 23 деца.

Детското заведение 
„Здравец“ се включи в съв-
местната инициатива на 
Министерството на образо-
ванието и науката и фонда-
ция „Св. Евтимий патриарх 
български“ – конкурс за дет-
ска рисунка „Цветя за праз-
ника“, посветен на 200 го-
дини от рождението на све-
товноизвестния детски пи-
сател Андерсен.

ШЕСТА ЦДГ–ПОПОВО

ДОБРИ УСЛОВИЯ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ 

И ВЪЗПИТАНИЕ 
• предлагат се занимания по 

английски език и модерен балет

Детската градина разпо-
лага с медицински кабинет, 
който бе основно ремонти-
ран и обновен през тази учеб-
на година. За здравното об-
служване на децата се грижи 
медицински специалист.

Към детското заведение 
има много добре обзаведена 
кухня, където за възпитани-
ците му се приготвя питател-
на и калорична храна. Всеки-
дневно в менюто се включва 
ястие с месо. Сутрешната и 
следобедната закуска също 
се приготвят тук. Тук е място-
то да се спомене, че през ми-
налата година фирма „Тан-
дем-В“ е осигурявала няколко 
пъти безплатно пресен черен 
дроб за кухнята на детското за-
ведение.

Колективът на детската 
градина изказва благодар-
ност на г-н Венцислав Ата-
насов, собственик на „Ва-
заро Комерс“, който  годи-
ни наред осигурява ново-
годишни подаръци за всич-
ки деца.  За последния но-
вогодишен празник децата 
бяха зарадвани и с лаком-
ства, предоставени от тър-
говски комплекс „Гужеро-
ви“.  Безплатни технически 
средства получи детската 
градина от г-жа Евелина 
Андреева от училища „Евро-
па“ и г-жа Кунка Костова от 
ЕТ „Костови“. От „Родина 
Холдинг“ АД под формата 
на дарение бе осигурен плат 
за спално бельо на децата.

Заслужава да се отбележи, 
че през настоящата година 
активна дейност развива на-
стоятелството към детската 
градина, като усилията са 
насочени предимно към по-
добряване условията за обу-
чение и възпитание на деца-
та.

Интересен битов кът са 
оформили в класната 

си стая третокласници от 
ОУ „Любен Каравелов“ в 
Попово. Тук са намерили 
място много и разнообразни 
предмети от бита на на-
шите предци в далечното 
минало. В сбирката са по-
дредени  с много любов 
различни народни носии, 
бебешка люлка, бебешка 
шапчица, мъжки калпак, 
софра с наредени върху 
нея разнообразни съдове – 
дълбок меден тиган, дърве-
ни гаванки, купички, три-
краки дървени столчета, ста-
ра ютия и много други екс-
понати.

Как се е стигнало до идея-
та да се направи битов кът 
и как децата са я приели и 
реализирали – за това спо-
деля класната ръководител-
ка на учениците от III-а клас 
г-жа Росица Пеева.

„В часовете по учебния 
предмет „Човекът и общест-
вото“, изучавайки темата 
„Източници на знания за ми-
налото“, съвсем спонтанно 
се породи идеята да си обо-

собим битов кът в класната 
стая. При набавянето на 
предметите учениците проя-
виха голяма активност и ви-
димо изпитаха гордост от 
това, което са издирили. Те 
разказаха на кои от близките 
им е принадлежал даден 
предмет, кой го е изработил, 
за какво се е използвал.

Към инициативата на 
учениците за създаване на 
битовия кът проявиха ин-
терес и ни помогнаха и 
доста от родителите. На 
тях – благодарности, че са 
съпричастни към живота 
в училище. Считам, че с 
подреждането на този кът 
учениците успяха да се 
докоснат по-добре до бита 
на своите деди и прадеди. 
Те придобиха по-пълна 
представа какви предмети 
са използвали в миналото 
хората, как са се обличали, 
трудили, празнували и т. н. 
Надявам се, че у тях се е 
породил по-голям интерес 
към изучаването на мина-
лото ни, на завещаното кул-
турно наследство и неговата 
значимост“.

Свободни занимания с конструктор

Занимание по английски език
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На 1 февруари вечерта в 
залата на Дома на културата 
в Попово бяха поканени хо-
рата, които винаги са би-
ли съпричастни към кул-
турния живот в  града и об-
щината. Пред тях главен 
експерт в отдел „Култура“ 
Петя Габровска представи  
по-важните прояви от кул-
турния календар на 2005 
година, които ще бъдат ор-
ганизирани от Общината, 
читалищата и другите кул-
турни институти.

Госпожа Габровска спо-
дели и една нова идея на 
администрацията – да се 
учреди специален фонд 
„Култура“, в който да се 
набират всички средства за 
подпомагане на културния 
живот в общината. Ето как 
тя обоснова това предло-
жение: 

„За да осъществим амби-
циозната си културна 
програма, използвайки и 
опита на други градове, 
търсим съвременни реше-
ния за финансово подпо-
магане развитието на кул-
турния живот в община-
та.

Повечето от художест-
вените ръководители на 
състави и културни ин-
ститути многократно са 
търсили финансовата по-
мощ на фирми и предприя-
тия, но считаме, че е нуж-
на прозрачност и спра-
ведливо разпределение на 
парите за култура. Затова 
предлагаме да се създаде 
фонд „Култура“, с който 
именно да реализираме 
културния календар на гра-
да, да продължим да под-

ПРЕДЛАГА СЕ 
СЪЗДАВАНЕТО НА 
ФОНД „КУЛТУРА“

помагаме развитието на 
художествените колек-
тиви в общината. Опи-
тът и резултатите на дру-
ги градове, където има съз-
даден фонд „Култура“, ни 
дава надеждата ,че сме 
на прав път. Едва ли ще 
успеем в намеренията си, 
ако не действаме заедно, 
не канализираме усилията 
си за подпомагане на кул-
турния живот в града. 
Създаването на този 
фонд ще позволи по-го-
ляма прозрачност в наби-
рането и насочването 
на средствата, на  даре-
нията, а това ще даде 
и възможност за по-бо-
гат, съдържателен и раз-
нообразен културен жи-
вот на територията на 
общината.

Предстои да се учреди и 
ежегодна награда за при-
нос  в развитието на кул-
турата на града и общи-
ната, която ще се връчва 
по тържествен начин.“

Направление „Култура“ 
в Общината е отворено към 
всякакви предложения от-
носно фонда и културния 
календар, увери госпожа 
Габровска.

Комедията на Дарио Фо 
„Цезарово сечение“ беше 
чудесен подарък за всички 
присъстващи в залата. Те 
се насладиха на таланта на 
известните наши актьори 
Илка Зафирова, Христо 
Мутафчиев и Иван Петру-
шинов, както и на по-мла-
дите, но талантливи Свет-
лана Бонин и Петър Кал-
чев.

Сцена от комедията „Цезарово сечение“

ГОДИНА НА ГАРШИН

С ПЕРО И 
ДЪРВЕНА 

НОГА 

Румяна КОЛЕВА

Има имена, които не мо-
гат да бъдат заличени до-
ри когато светът на тех-
ническата мисъл контро-
лира образите, движения-
та, думите. Когато се пре-
връщаме в номера вместо 
имена, във функции вмес-
то човешки същества.

Там някъде, сред безлюд-
но поле, в усоите на гор-
ска поляна или край праш-
ната ивица на пътя има по 
един паметник с изтрити 
букви, изронено тяло, но 
напомнящ за някого или 
нещо, чиято същност пре-
възхожда с тежестта на 
своята сплав каменния 
блок.

И в Светлен има такъв 
паметник – между треви-
те в триъгълното прост-
ранство край пътя, поглъ-
щащ шума на автомобил-
ния трафик и тишината на 

безлюдната селска нощ.
Бронзовото тяло на Все-

волод Михайлович Гар-
шин – унтерофицер от 
138-и пехотен Болховски 

полк, е застинало в съзер-
цателната поза на поет и в 
одеждите, с които войната 
облича тези, които се из-
лагат на смърт, стрелят, 

убиват за идеали, които би-
ха променили света.

На 2 февруари 2005 го-
дина се навършват 150 го-
дини от рождението на то-

зи руски писател, който 
начева своето поприще 
именно от България, а за 
освобождението на Бълга-
рия имат принос подобни 

нему люде.
Млад, едва двадесет и две 

годишен, Гаршин проявява 
изключителна смелост, по-
веждайки руските воий-

ни в поривиста атака сре-
щу турската войска. Устре-
мът побеждава над модер-
ното оръжие и численост-
та на врага. Всеволод Ми-

хайлович е ранен и отка-
ран в лазарет. Но аязлар-
ските сражения оставят 
дълбок отпечатък в съзна-
нието му. Раждат се раз-
казите „Четири дни“, „Аяз-
ларската битка“, „Орди-
нарец и офицер“. Потре-
саващите събития импул-
сират творческия талант, 
пробуждат чувствител-
ността на младата душа, 
разголват смъртта с безпо-
щадната º същност, прово-
кират търсенето на смисъ-
ла в безумството, наречено 
„война“.

Разказът „Четири дни“ е 
едно от безспорните пости-
жения на Всеволод Гаршин. 
Поетически натурализъм 
конструира синтаксиса на 
творбата. Присъства са-
моирония, която калява 
духа. Преплитат се худо-
жественост и документал-
ност с мярата на ненатрап-
чивостта и искрената из-

поведност. Внушенията са 
предоставени на детайлна-
та визия и психологията 
на войника, който се бие 
за свобода, но все пак уби-
ва и отнема друга свобо-
да, наречена „право на жи-
вот“.

Воинът, хуманистът, чо-
векът с перо и дървена но-
га остава завинаги млад, 
различен и по-истински 
в своята обикновеност на 
земния си подвиг.

Читалището в Светлен 
носи името на Гаршин. 
Историята на селото го е 
приютила в своите анали.

Читалищното настоятел-
ство обявява 2005-а за Го-
дина на Гаршин, източно-
славянското православие 
и единство. Предстоят зна-
чителни дела, с които свет-
ленци ще докажат, че са 
хора на духа, паметта и 
признанието.

Маруся МИЛУШЕВА   

Една от централните 
роли в спектакъла „Це-
зарово сечение“ по Да-
рио Фо, представен ми-
налата седмица на по-
повска сцена, бе в изпъл-
нение на известната бъл-
гарска актриса Илка За-
фирова. Минути преди 
представлението разгова-
ряхме с нея как се е ро-
дила тази съвсем нова по-
становка, за българското 
кино  днес и естествено за 
оператора Димо Коларов, 
нашия Бате Димо, снимал 
я в знаковата й роля във 
филма „Вълчицата“ през 
далечната 1965 година.  

– Защо премиерата на 
„Цезарово сечение“ се 
състоя точно в Търгови-
ще, а не в Малък градски 
театър „Зад канала“ в 
София, от който сте вие, 
актьорите?

– Търговищкият теа-
тър предложи на наша-
та директорка Бина Хара-
лампиева да си сътруд-
ничим за един спектакъл. 
И тогава тя реши да на-
правим тази пиеса на 
Дарио Фо и избра за ро-
лите мен и колегите ми 
Христо Мутафчиев, Иван 
Петрушинов, Светлана 
Бонин и Петър Калчев. 
Поради това имахме пре-
миера в Търговище, след 
това играхме в Ловеч и 
Шумен и тук е четвъртото 
ни представление.

– Как публиката прие-
ма постановката?

– Това е една чудесна 
комедия и навсякъде ни 
посрещат много добре. 
Но в Ловеч беше като 
рокконцерт, защото зри-
телите  бяха много мла-
ди хора. А те винаги при-
дават абсолютно друга ат-
мосфера в залата – не само 
на това представление. 
Ние, възрастните, сме 
по-потиснати, а децата и 
младите реагират по-спон-
танно, бурно и шумно и 
като харесват, и като не 
харесват нещо. Затова на 
нас ни е много приятно 
да играем пред младежка 
аудитория.

– В поповската зала 
ще има хора от всички 
поколения, но сме сигур-
ни, че и те ще реагират 
адекватно, ако спекта-
кълът им хареса. Но по-
различна ли е публиката 
от времето, когато пра-

 „АКТЬОРЪТ Е 
НЕНАСИТЕН 

ЗА КИНО“

вехте първите си стъпки 
в театъра, и сега?

– Различна е, да. Хора-
та вече са малко по-ос-
вободени. По-информира-
ни са за това, което става 
в света, по-свободни са в 
реакциите си. 

– А залите пълнят ли 
се, по-комерсиален ли 
стана театралният репер-
тоар днес?

– Не на всеки спектакъл 
залите са пълни за съжа-
ление. Хората предпочи-
тат да гледат нещо, на 

което да се посмеят. В 
това няма лошо, но ние 
пък не бихме искали да 
правим само такива неща. 
Защото трябва и за нашата 
душа нещо да се направи. 
Има смисъл да отидеш в 
театъра и за два часа да 
забравиш враждебния 
сват, да се посмееш. Но и 
да си поплачеш от душа, 
ако можеш, също не е из-
лишно, защото това е вид 
освобождаване. На много 
от хората днес не им се 
иска да се замислят, да 
се обременяват и да по-
разсъждават. Според мен 
една от задачите на театъра 
и въобще на изкуството е 
да задава въпроси, които 
може би повечето от хората 
никога не са си задавали. 
Да поставя проблем пред 
тях, а не задължително да 

дава отговори. Зрителят, 
читателят, слушателят би 
могъл да се замисли, да 
открие нещо, което да го 
накара да се промени.

– Вашата известност 
се дължи не само на теат-
ралните Ви роли, но пре-
ди всичко на тези в ки-
ното. Липсва ли ви ра-
ботата в киното днес, ко-
гато се снимат съвсем  
ограничен брой филми?

– Актьорът е ненаситен 
за кино. Всеки, който се 
е снимал в  киното, после 

тази работа му липсва.  
Сега филмите наистина 
са малко, но аз мисля, че 
това е нормално. Защото 
няма къде да се продават 
нашите филми. По-рано 
в границите на СИВ стра-
ните бяха длъжни да об-
менят филмовата си про-
дукция помежду си, без 
да има голямо значение ка-
чеството. Просто ние ку-
пувахме полски, чешки и 
руски филми, те купуваха 
нашите. Сега положението 
не е такова, държавата не 
дава достатъчно пари не 
само за кино, а изобщо – 
култура. Тя е изблъскана 
някъде встрани и няма 
как толкова филми да се 
правят. Но все пак се правят 
и изскачат едни млади 
много талантливи хора – 
актьори и режисьори, кое-

то е много хубаво. Така 
че положението не е без-
надеждно. Аз знам, че на 
всички много им се иска да 
се снимат в повече филми. 
Но същевременно разби-
рам, че такова развитие на 
нещата е нормално, като се 
има предвид ситуацията, в 
която се намира държавата 
ни и всички ние. 

– Вече стана практика 
актьорският състав за 
даден филм, телевизио-
нен сериал или театрал-
на постановка да се под-
бира чрез кастинг. Вие 
бихте ли се явили на та-
къв за определена роля?

– Защо не. Аз не мисля, 
че  отивам на кастинг  да 
ме проверяват какво мо-
га или не мога. Просто 
режисьорът иска да си на-
прави комбинацията или 
спойката от актьори, от 
лица, които са му нуж-
ни, за да осъществи зами-
съла си. Говорим за доб-
рите случаи, а не за пред-
решените по едни или дру-
ги субективни причини 
кастинги.      

– И тъй като сте в По-
пово, родното място на 
оператора Димо Коларов, 
който Ви е снимал във 
„Вълчицата“, не можем 
да не попитаме какъв  
спомен пазите за него?

– Това е един от най-
светлите хора, с които аз 
съм имала късмета да се 
срещна в моя живот. А 
това, че моят първи и най-
важен филм „Вълчицата“ 
е свързан с него, го прави 
особено мил на моята ду-
ша. Той също е един от 
най-нестандартните хора, 
които познавам – по начина 
си на мислене, по начина 
на живот. Отнасяше се с 
голяма нежност към нас, 
актьорите. Знаеше как да 
ни снима. Аз имам едно 
трудно за снимане  лице 
и това не е само сега от 
възрастта, а още навреме-
то беше така. Той е един-
ственият оператор, кой-
то си направи труда да от-
крие начина, по който мое-
то лице трябва да бъде сни-
мано. Направи го, защо-
то беше абсолютен про-
фесионалист и перфекцио-
нист. Светла памет на Бате 
Димо в сърцето ми!    

  В следващия брой 
четете 

разговора с актьора 
Христо Мутафчиев
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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 3 ФЕВРУАРИ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Магазинер 2 Средно
Продавач по чл. 36/1  1 Средно
Учител по информатика 1 Висше
Учител по френски език 1 Висше 
  или полувисше
Учител по физика 1 Висше 
Агроном 1 Висше 

Като граждани на Попово с гордост можем да кажем, че нашият град е сред 
първите газифицирани в България градове. От 1998 година до февруари 2002 
година „Овергаз инк“ АД създаде условия и изгради 15 км разпределителни 
газопроводи и отклонения в родния ни град. На 18 февруари 2002 година 
първите 15 обекта от промишления  и обществено-административния  сектор 
ползват природен газ. През изминалите три години потребителите на синьото 
гориво са 29 от промишления и обществено-административния сектор и 161 
битови потребители.

В тази връзка „Газоснабдяване–Попово“ обявява промоция под наслов „Три 
години природен газ в град Попово“. 

Само в периода 14–25 февруари 2005 година вие имате възможността да се 
възползвате от нашите изключителни промоционални предложения:

• Безплатен проект;
• Безплатно разрешение за строеж 
  и такса за подготовка, разрешение за експлоатация;
• 200 кубика природен газ безплатно.

От 7 февруари 2005 година във връзка с изследване на потребителското тър-
сене „Газоснабдяване–Попово“ АД ще започне провеждането на анкета. Тър-
говски агенти на дружеството ще ви посетят в домовете ви, като при желание 
от ваша страна ще ви разяснят условията за газифициране, предимствата на 
природния газ, ще можете веднага да попълните и Заявление за присъединяване 
към газоразпределителната мрежа на „Газоснабдяване–Попово“. Разчитаме 
на вашата отзивчивост и гарантираме, че набраната информация ще бъде из-
ползвана единствено за осъществяване на обратна връзка с вас – бъдещите 
ни клиенти, както и за анализиране на вашите нужди и желания относно га-
зификацията на град Попово.

– Г-жо Дипаярова, как-
ви са впечатленията ви от 
тригодишното ползване 
на синьото гориво?

– Много съм доволна. 
Станах абонат на „Газо-
снабдяване–Попово“ АД на 
18 декември 2001 година 
и тогава посрещнахме ко-
ледните и новогодишни 
празници на газово отопле-
ние. Газифицирах дома си 
поетапно – най-напред бе 
пуснат в действие конвекто-
рът, който отоплява жили-
щето. После си сложих бой-
лер, а след него – и газова 
готварска печка.

– Каква площ отопля-
вате и колко плащате за 
това месечно?

– В момента отоплявам 
една стая, но мощността 
на уреда позволява да под-
държам желаната тем-
пература в три стаи. Под-
държам температура 20–22 
градуса, на по-топло прос-
то не мога да стоя. За отоп-
ление средно месечно пла-
щам по около 50 лева, а с 
бойлера и готварската печ-
ка стигам общо до 65–70 лв. 
През летния сезон, когато 
не се отоплявам, плащам по 
петнадесетина лева.

– Колко Ви струва гази-
фицирането на жилище-
то?

ИНТЕРВЮ

„ПРЕДИМСТВАТА НА ПРИРОДНИЯ 
ГАЗ СА БЕЗСПОРНИ“

Г-жа Радка Дипаярова е сред първите поповча-
ни, решили да газифицират жилището си. Апар-
таментът º на ул. „Цар Освободител“ № 1 е включен 
в градската газопреносна мрежа преди малко повече 
от три години. По този повод с нея се срещна пред-
ставител на редакцията и тя бе любезна да от-
говори на няколко въпроса за читателите на „Мес-
тен вестник“.

– Апартаментът ми е 
120 кв. м. Излезе ми със за-
купените уреди общо око-
ло 3000 лева, но аз бях 
сред първите абонати и то-
гава още нямаше никакви 
облекчения и промоции, как-
то е сега. Да се газифицира 
едно жилище днес излиза 
значително по-евтино.

– Какви са според Вас 
предимствата на природ-
ния газ?

– Най-напред по-малкото 
пари, които плащам сега за 
отопление. Не е без значение 
и по-бързото готвене на 
газовата печка, а за бойлера 
просто нямам думи – щом го 
пуснеш, веднага потича топла 
вода и няма свършване… 
Освен това всичко е чисто и 
удобно, липсват всякакви ми-
ризми.

– Съществуват ли рис-
кове при ползването на 
природен газ?

– Цялата инсталация е 
напълно обезопасена и ня-
ма никакви рискове. От га-
зоснабдителното дружест-
во извършват периодични 
профилактични прегледи, 
освен това по всяко време 
може да се извика по теле-
фона техник оттам, ако се 
наложи.

– Все пак, няма ли по-
не един минус при полз-

ването на природното 
гориво?

– За мене минуси няма. 
Аз съм една от първите в 
града, взели решение да 
газифицират жилището си, 
и досега не мога да се оп-
лача  от това. За другите 
битови абонати не мога да 
кажа нищо.

– Какво ще посъветвате 
близки и познати – да 
вкарат ли в дома си при-
роден газ?

– Твърдо да! Премине ли 
едно домакинство на газ – 
ще се „роди“!  Най-добре 
може да се почувства „сла-
достта“ на синьото гориво, 
когато започнеш да го 
ползваш. По начало ние, 
българите, сме скептични 
към всичко ново, но в слу-
чая няма никакво място 
за колебание. Само който 
е газифицирал жилището 
си, е в състояние истински 
да оцени предимствата на 
природния газ.

Въпросите зададе 
Кирил ЖЕЧЕВ 

ПОДГОТВЯТ  ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА
ната практика на държав-
ните институции – съд, про-
куратура, следствие, МВР –  
в тази насока;

• Изясняване и проекти-
ране на параметрите на дей-
ствие на неправителстве-
ните структури и възпиране 
на корупцията;

• Медиите в региона и 
практическите им възмож-
ности за борба с корупцион-
ните прояви;

• Създаване на база данни 
с основни корупционни 

прояви, констатирани през 
последните две-три години, 
характерни за региона ни 
и др. След обстойното за-
познаване на членовете с 
Проекта на Областната про-
грама, те го допълваха. Те 
поставиха акценти върху: 
начините за засилване на об-
ществената ангажираност 
с проблема корупция; граж-
даните и правата им при ра-
бота с хора от институции 
в сферата на услугите; сиг-
налите за корупция – съби-
ране, обсъждане и адек-

ватни мерки. Поставен бе 
въпросът за финансовото 
обезпечаване за работа 
на комисията – покани на 
лектори в тази сфера, посе-
щения в общините и тър-
сенето на добри практики 
и др.

В края на февруари на за-
седанието на Обществения 
съвет за противодействие на 
корупцията ще бъде поканен 
лектор от Комисията за ко-
ординиране на работата по 
борба с корупцията – Со-
фия.

от стр. 2

Регистрираните безра-
ботни лица в трите бюра 
по труда в област Търго-
вище – Търговище, Попо-
во и Омуртаг, към края 
на ДЕКЕМВРИ са 16 992. 
В сравнение с ноември 
техният брой е намалял 
с 307, или с 1,8 на сто. 
(Справката със същия 
период на м.г. показва, 
че към края на декември 
2003 г. регистрираните 
безработни в областта са 
били с 2653 повече.) Рав-
нището на безработица 
за областта, изчислено по 
методиката на Агенцията 
по заетостта на база офи-
циално публикуваните дан-
ни за заетост в страната, е 
25,42%. Най-високо то е в 
община Омуртаг – 37,52%, 
следват общините Анто-
ново – 36,10%, Опака – 
31,07%, Попово – 21,59%, 
и Търговище – 20,71%. За 
сравнение – равнището 
на безработица средно за 
страната е 12,16 на сто.

По професионален приз-
нак регистрираните без-
работни са: без специал-
ност – 71%, с работничес-
ки професии – 19%, спе-
циалисти – 10%. 

Според образованието 
от общия брой регистри-
рани безработни в област-

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР 
В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА ДЕКЕМВРИ 2004 ГОДИНА
та преобладават тези с 
основно и по-ниско образо-
вание, които съставляват 
70%, хората със средно 
образование са 27%, а вис-
шистите – 3%.

Разпределението по въз-
растови групи показва, че 
най-голям е относителният 
дял на безработните над 
45 години – 43% от всич-
ки регистрирани, тези от 
30 до 44 години са 33%, а 
младежите до 29 години – 
24%.

От общо регистрираните 
лицата с намалена трудо-
способност са 565.

Продължително безра-
ботните лица (с престой на 
борсата над една година) 
към края на декември са 
11 949 (с 85 по-малко от 
ноември), или 70% от 
всички регистрирани без-
работни в областта. По-
вече от 75 на сто от тях са 
без специалност, също тол-
кова – и хората с основно 
и по-ниско образование.

През декември в трите 
бюра по труда на областта 
са се регистрирали об-
що 1055 лица (748 ново-
регистрирани и 307 с въз-
становена регистрация). 
Техният брой е с 18 по-
малко в сравнение с този 
през ноември.

Общо обявените през де-
кември свободни работни 
места от работодатели в 
област Търговище са 294 (с 
542 по-малко от ноември). 
От тях 161 са по програми 
и мерки за заетост. От 
всички обявени места 
80% са без изискване на 
специалност.

Постъпилите на работа 
през декември регистри-
рани безработни от об-
ластта са 293 (с 476 по-
малко от ноември). Постъ-
пилите на работа след за-
вършен квалификационен 
курс са 8. Обучение през 
месеца са започнали 554 
безработни от областта.

Картината на областния 
пазар на труда показва, че 
и през последния месец на 
2004-та регистрираната 
безработица намалява и 
е сред най-ниските, отчи-
тани от пет години насам. 
Свързаното със сезонния 
фактор намалено търсене 
на работна сила през де-
кември определя и по-ог-
раниченото предлагане на 
работни места. Преобла-
даващата част от заявените 
през месеца работни места 
са от реалната икономика.

По равнище на безра-
ботица област Търговище 
продължава да е на пър-
во място от общо 28-те об-
ласти в страната. С по-ви-
сока безработица и през 
декември са областите 
Монтана (22,45%), Видин 
(20,81%), Разград (19,66%) 
и Шумен (19,78%).

Агенция по 
заетостта–Русе

26 януари 2005 година

ЛИКВИДАЦИОННИЯТ СЪВЕТ 
НА ЗКПУ „ЛОМЦИ-Н“ 

в ликвидация кани всички кредитори на коопе-
рацията да предявят вземанията си, за да бъдат 
включени във встъпителния баланс на ликвида-
цията. 

Ликвидационният 
съвет 

на ЗКПУ „Ломци-Н“ 
в ликвидация 

ОБЯВЯВА 
ПРОДАЖБА НА:

1. Хедер за СК-5
2. Трактор МТЗ-80 – 2 бр.
3. Трактор Т-150 К
4. Зърнокомбайн ЕСК-5
5. Сенокосачка Е 301
6. Пръскачка „Перла“
7. Дискова брана
8. Ремарке, 10 т
9. Ремарке, 4 т
10. ЗИЛ-130 
11. Автобус „Шкода“
12. ЖУК
13. Редосеялки 
      тракторни – 2 бр.
14. Бензиностанция
      с две колонки

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

ГЪРЦИЯ 
безпроблемно 

пътуване 
(може и върнати). 

Тел. 088 6 394 075, 
089 8 451 358 и 

0030 6947 094 837.

ЗАПОЗНАНСТВА
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.

за контакти: 0608/2-15-80

ОБЯВА
На основание чл. 15 
ал. 1 от Закона за НЧ 
в България, членове 
на НЧ „Съединение“ 
свикват извънредно 
общо събрание на 

11 февруари 2005 г. 
(петък) от 17,30 часа  
в Клуб на Пенсионера 

в с. Садина.
Каним всички редовни 
членове да присъстват.

12–12
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„МОНАХИНИ 
В ДЕЙСТВИЕ“

Нова ТВ 20.30

„КИТАЙСКИ 
СИНДРОМ“

Би Ти Ви 20.00

„ЛУД ПО ТЕБ“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

15.40 Непозната земя
16.10 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 Неделна киновечер:
 „Блокада“ (САЩ, 1998 г.)
22.35 Елит
23.05 Мело тв мания
23.45 По света и у нас
23.55 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.25 Техно
  0.55 Чай (п)
  2.55 Видеоклипове
  3.40 Палитри: Пол Сезан
  4.10 „Те“ (копродукция, 1997 г.)
  5.45 Рекламна пауза

ПЕТЪК, 4 февруари

  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
13.30 „Имението Мерилунд“
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 „Женени с деца“
21.30 „Аз съм с нея“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 „Женени с деца“
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40  „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.20 Бон апети (п)
  2.45 bTV новините
  3.10 „Осъдена“ (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 „Трима братя, три сестри“

ПЕТЪК, 4 февруари

  6.15 „Дързост и красота“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Цветен магазин
10.00 Детски свят
10.55 Национален календар:
 „120 г. от рождението 
 на Асен Златаров“
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт:
 Националната опера 
 в Палма де Майорка
14.45 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (жени)
15.40 Здраве
16.00 Здравно осигуряване
16.10 Телепазарен прозорец
17.30 По света и у нас
17.40 Новини на турски език
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.50 Частен случай
18.55 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (жени)
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 Новогодишен музи-
 кален фестивал
24.00 По света и у нас
  0.10 „Кристи: изборът на
 сърцето“, 2 серия, 1 
 част,  (САЩ, 2000 г.)
  1.35 Джубокс
  2.05 Панорама (п)
  3.05 Видеоклипове
  3.50 Здраве
  4.10 Здравно осигуряване
  4.20 Непозната земя
  5.10 Циркът за себе си
  6.05 Игрален филм

СЪБОТА, 5 февруари

  7.30 Заедно: „Стари 
 градски истории“
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 „За животните – 
 с любов“

  9.30 Ала-бала
10.00 Детски свят
10.45 Документален филм: 
 „Под флага на НАТО и 
 ЕС“
11.15 Памет българска: „Ве-
 кът на Симеон Велики“
12.00 По света и у нас
12.10 Народно творчество
12.40 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (мъже)
14.00 Минута е много
15.45 Знаци по пътя: 
 „Алеко Кузов“
15.15 Атлас: „Непознатата 
 България: жарава на 
 снега“
15.45 Суматоха
16.15 „Историята на Шърли 
 Темпъл“ (САЩ, 2001 г.)
17.40 Научнопопулярен филм:
 „В света на изчезналите 
 зверове“
18.30 „Музикални следи“ –
 Васил Найденов
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 „Монахини в действие 
 2: Отново в играта“
 игр.филм (САЩ, 1993 г.)
22.22 Рекламна пауза
22.55 Трето полувреме
23.45 По света и у нас 
23.55 Джазтайм
  0.25 „Кристи: изборът на 
 сърцето“, 2 серия, 2 ч.
  1.50 Вижте кой… (п)
  2.40 Памет българска (п)
  3.25 Суматоха (п)
  3.55 Мело тв мания (п)
  4.35 Видеоклипове
  5.15 Научнопопулярен илм
  6.05 „Кристи: изборът на 
 сърцето“ (п)

 НЕДЕЛЯ, 6 февруари

  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.10 Народно творчество
12.40 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (жени)
14.00 „Текс“ (САЩ, 1982 г.)

СЪБОТА, 5 февруари

  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 „Аз съм с нея“
12.30 „Ало, ало“
13.00 „Мрачни семейни 
 тайни“
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 „Луд по теб“
22.00 bTV новините 
22.30 „Перфектен план“
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.50 „Мрачни семейни тайни“
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 6 февруари

  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 Концерт на 
 Филип Киркоров
15.00 „24“
16.00 „Птиците умират сами“
17.00 Зона Спорт 
17.30 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“ 
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Шпионин по неволя“
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 „Сблъсък“ (п)
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 bTV репортерите (п) 

17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Съпрузи и съпруги“, 
 комедия
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 Автохит (п)
  0.30 „Тръпка за живот“ (п)
  1.30 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  2.30 „Дивата Айрис“ (п)
  4.30 „Съпрузи и съпруги“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 6 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 За децата
  9.00 „Симсала Грим“
  9.30 „Костенурките 
 нинджа“
 10.00 „Кръгът на Доусън“,
 3 сезон, 1 епизод
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
12.00 Календар
12.15 На чисто
12.45 „Късни новини“
13.45 „Разследването на 
 да Винчи“, 2 еп.
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 „Мистериозно 
 убийство в  
 Манхатън“, комедия
22.30 „Болница „Кралство-
 то“, 2 еп.
23.30 Календар
00.00 Кречетало
  1.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  2.00 „Тръпка за живот“ (п )
  3.00 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  4.00 „Мистериозно 
 убийство в  
 Манхатън“ (п)
 5.30 „Болница 
 „Кралството“ (п)
 6.30 Музика

  2.10 В десетката с Иво 
 Инджев (п)
  3.10 bTV новините   
  3.40 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, 6 февруари

  6.55 Здравей, България
  9.00  „Хотел България“
10.00 На кафе
12.00 Календар
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Блясък“ (п)
13.45 „Шеметната 
 Анастасия“ (п)
14.30 „Богати и жестоки“ (п)
15.30 „Блясък“, 1139 еп.
16.00 „Шеметната 
 Анастасия“, 15 еп. 
17.00 Биг брадър (п)
18.00 „Богати и жестоки“, 2 еп.
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Китайски синдром“, 
 трилър 
22.30 „Уил и Грейс“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 „Уил и Грейс“ (п)
  0.30 Господари на ефира (п)
  1.00 На кафе (п)
  3.00 „Китайски синдром“ (п) 
  5.00 Музика

СЪБОТА, 5 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 „Карлсон, който 
 живее на покрива“
  9.00 Животните представят...
  9.30 „Костенурките 
 нинджа“
10.00 „Тръпка за живот“
11.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
12.00 Календар
12.15 Кино Нова
13.15 „Морска сол“ (п)
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Дивата Айрис“
17.00 „Сибил“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА
На 24 януари в с. Гло-

гинка, община Попово, 
е намерен починал в до-
ма си 56-годишният Ни-
колай Николов. След из-
вършената аутопсия в по-
повската болница е устано-
вено, че причина за смърт-
та е остра сърдечна не-
достатъчност с наченки на 
пневмония.

•••
На 25 януари в 7,01 ча-

са на тел. 166 в РПУ–
Търговище е получено 
злоумишлено анонимно 
телефонно обаждане за 
поставено взривно ус-
тройство в сградата на 
ОУ „Христо Ботев“–Тър-
говище. След извършената 
полицейска проверка та-
кова устройство не е на-
мерено и след подписва-
не на констативен прото-
кол от директора на учи-

лището учебните занятия 
са продължили.

•••
През същия ден около 

15 часа в Спешна помощ–
Търговище е постъпила 
психичноболната Нели 
Николова, 32 г., която е на-
правила опит да се самоот-
рови, поглъщайки 20 та-
блетки „Рисполет“. Тя е 
настанена в търговищката 
болница без опасност за 
живота.

•••
За времето от 21 до 27 

януари в с. Стеврек, общи-
на Антоново, неизвестно 
лице прониква чрез раз-
биване на катинар в гараж, 
собственост на ПК „Кре-
пост“, и извършва кражба 
на казан за варене на ра-
кия и части за товарен ав-
томобил ГАЗ-53 на неус-
тановена стойност.

•••
На 27 януари в с. Зараево, 

община Попово, към 10 
часа е намерен починал в 
дома си самотноживеещият 
Кольо Генов, 68 г. При на-
правения оглед не са уста-
новени следи от насилие. 
Причина за смъртта е остра 
сърдечна недостатъчност.

•••
През същия ден в с. По-

сабина, община Попово, 
при извършено полицей-
ско претърсване в дома на 
67-годишния Г.Н.Г. е уста-
новено, че същият прите-
жава огнестрелни оръ-
жия – самоделна пушка, 
предно пълнещ се пистолет 
и боеприпаси, без да има 
разрешение за това.

•••
На 28 януари около 

16,30 часа в Търговище, 
на ул. „Ал. Константинов“ 

възниква пожар в таван-
ското помещение на Йор-
дан Стефанов. Изгарят 
10 кв.м покривна конструк-
ция. Причина за пожара е 
запалена греда в комина.

•••
През същия ден в Търго-

вище, за времето между 18 
и 19 часа, неизвестно лице 
прониква през неукрепена 
входна врата в дома 
на Димитър Атанасов 
и открадва телевизор 
„Юност“ и касетофон не-
установена марка.

•••
На 29 януари в Търго-

вище около 5 часа на ул. 
„Мальовица“ неизвестно 
лице влиза през незаклю-
чена врата в дома на Сергей 
Ангелов и открадва цветен 
телевизор „Шарп“.

•••
На 29 януари около 19 

часа на пътя Попово–Бя-
ла, до с. Ковачевец, пра-
воспособният водач Зла-
тан Миланов, 48 г., уп-
равлявайки лек автомо-
бил ВАЗ, се блъска в това-
рен автомобил „Рено“, уп-
равляван от 32-годишния 
Панайот Панайотов от с. 
Пороище, община Разград. 
Пострадал е водачът не 
лекия автомобил, който 
е приет в поповската бол-
ница със счупено ребро 
без опасност за живота.

•••
През нощта на 29 срещу 

30 януари в Омуртаг, на ул. 
„Искър“, неизвестно лице 
изважда метална скоба от 
дървена врата, прониква 
в избено помещение, соб-
ственост на  Радослав Бо-
рисов и извършва кражба 
на дрелка и ъглошлайф на 
неустановена стойност.

•••
На 31 януари в Търго-

вище към 1,30 часа неиз-
вестно лице прониква 
през направен отвор в тух-
лен зид в магазин за паке-
тирани стоки на ул. „В. 
Търново“, откъдето открад-
ва различни марки цигари 
и алкохол на неустановена 
стойност.

•••
През същия ден в Тър-

говище в 7,17 часа на тел. 
166 в РПУ е получено 
злоумишлено анонимно 
обаждане за поставено 
взривно устройство в сгра-
дата на ОУ „П.Р.Славей-
ков“ в Търговище. След 
извършената проверка от 
полицаи такова устройство 
не е открито и след под-
писване на констативен 
протокол от директора на 
училището учебните за-
нятия са продължили.
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

5 февруари
Агата

10 февруари
Харалампий, 
Харалампи, Валентин, 
Валентина

• СЕКСЪТ И ГРАДЪТ •
Пламен СЪБЕВ

Възникването на прос-
титуцията било свър-

зано преди всичко със спаз-
ването на определени кул-
тове. В годините на Рим-
ската империя тя придоби-
ва познатия днес светски 
характер. Професия или 
призвание? Загадка или ма-
гия? 

ТЕМАТА  
ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА 

Е ТЪРСЕНА  
И ЗАКЛЕЙМЯВАНА  

ОТ ВЕКОВЕ.

Нейният призрачен воал 
е тъмнината. Тя е там, в 
сумрака на уличните фе-
нери – покрита и привле-
кателна. Различни лица 
на жени, различни и пов-
тарящи се съдби, борба 
за съществуване, а може 
би… борба за любов?! 
Едно е сигурно – тя раз-
късва християнските дог-
ми на морала, открива дру-
ги измерения на сексуал-
ността.  

В миналото Попово е 
малко еснафско градче със 
строги консервативни нра-
ви. Времето бавно ги про-
меня, но не дотолкова, че 
в града да бъде уреден пуб-
личен дом. Но това не оз-
начава, че проституцията 
е непознато за жителите 
му явление. 

РУСКО-ТУРСКАТА 
ВОЙНА ЕДВА 

БИЛА СВЪРШИЛА, 
КОГАТО „ОБЩИТЕ 

ЖЕНИ ЧУЖДЕНКИ… 
ПЛЪПНАЛИ  

ПО БЪЛГАРИЯ“. 

Вярно е, че днес изна-
сяме проститутки, но пре-
ди повече от век повечето 
момичета, занимаващи 
се с най-древната профе-
сия, не били българки. 
Руският военен кореспон-
дент Немирович-Данчен-

ко отбелязва, че след Ос-
вобождението в Русе били 
„внесени“ от предприем-
чиви хора повече от 500 
публични жени. Само в 
съседния на Попово град 
Разград полицията регист-
рирала около 450. По не-
го време градът е админи-
стративен център на Раз-
градското окръжие и По-
повска околия е част от 
него. Тоест контактите на 
всички нива са били доста 
оживени. Трудно е за до-

казване, но най-вероятно 
и първите мераклии за 
платена любов от Попово 
да са се запознали с нея 
именно там. В съседните 
градове Търговище, Русе, 
Горна Оряховица след пре-
карването на жп линията 
червените фенери примам-
вали мераклиите. 

В Попово, за разлика 
от администрациите на 
споменатите градове, въ-
просът за откриването и 
стопанисването на публи-
чен дом никога няма да за-
нимава общинарите. Още 
повече че през 1906 годи-
на публичните домове ще 
бъдат забранени със закон 
в цялата страна. 

Забраната не касае 
„жриците на платената 
любов“. Те не само не из-
чезват, а се разпиляват по 

хотели и ханища, за да 
утоляват мъжките мераци. 
Действителност, която си 
остава непроменима и до 
днес.

След Първата световна 
война, когато град Попо-
во нараства, забързва в раз-
витието си с оживени тър-
говски контакти и модерна 
индустрия, се разширяват 
и контактите на жителите 
му. Железопътната линия 
София–Варна и гарата 
вече са изиграли своята 

роля за навлизането на 
новостите, включително и 
на разврата. Замогването 
на част от жителите му 
им дава възможност да пъ-
туват и по чужбина, да из-
пратят синовете си да учат 
там. Ще се въздържа от 
споменаването на имена, 
но именно учили в стран-
ство поповчани са ми раз-
казвали, че именно там са 
обогатили сексуалната си 
култура... 

Оформянето на градчето 
като административен, за-
наятчийски и търговски 
център на голяма и мно-
голюдна околия с 

МНОГОБРОЙНО 
МЪЖКО НАСЕЛЕНИЕ 
ИЗВИКВА НУЖДАТА 

ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО 
НА РАЗВЛЕЧЕНИЯТА.

По-предприемчивите 
разбират, че от това мо-
гат да се правят пари. Хо-
телиерите виждат тази 
възможност, като осигурят  
за клиентите си услугите 
на платената любов. 

В годините, когато в Съ-
ветска Русия комсомолски 
активисти изпълнявали 
„Дванадесетте полови за-
поведи на революционния 
пролетариат“ и издигали 
лозунги като:

„Долу половото влече-

ние, ако то спомага за 
откъсването на човека 
от класата, намалява ос-
тротата на неговата 
научна любознателност, 
лишава го от неговата 
производителност и твор-
ческа работоспособност, 
необходими на класата, 
и понижава бойните му 
качества!“

„Половият живот е 
неотменна част от бойния 
арсенал на пролетариата. 
Половото влечение към 
класово враждебен обект 
е извращение, каквото е 
половото влечение към кро-
кодила или орангутана. 
Не бива да се допуска по-
ловият партньор да бъде 
човек, чужд на класата и 
на идеите“.

Местният вестник „По-
повски новини“ ще отбе-

лежи, че „по хотелите 
и ханищата в града ни, 
напоследък са се настани-
ли доста внушително чис-
ло камериерки, които с 
поведението си и преби-
ваването си тук допри-
насят твърде много за 
нравственото падение на 
младежта“. И ще апелира 
към административната 
власт да вземе „част по-
скоро мерки за отстра-
нение на това голямо зло 
за града ни.“ 

Глас в пустиня – животът 
си продължава и нищо 
няма да се промени. Ня-
колко години по късно и 
друго издание „Поповски 
вести“ – ще  размаха пръст 
към поведението на гос-
пожиците и тяхното по-
ведение към чужденците 
в града, което „никак не 
е препоръчително“. Нем-
ската армия вече е на-
влязла в България и вой-
ниците º се възползват 
от „безразсъдни и срамни 
увлечения“ на част от бъл-
гарките, включително и в 
Попово.

Без да окачват червени 
фенери и официално да са 
обявявани за публични до-
мове, 

ГАСТРОЛИРАЩИ 
ПЛАТЕНИ ЖРИЦИ НА 
ЛЮБОВТА МОЖЕЛИ 

ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ 
В ХОТЕЛИТЕ „ГРАНД“, 

„ДУНАВ“, „ЗЛАТНА 
ДОБРУДЖА“ И ХАН 

„ТУЗЛУК“. 

Съдържателят на гранд-
хотел Иван Д. Христов 
(Капша), преселник от 
Румъния, с жена си „бу-
ля Фана“, румънка, разпо-
лагал с няколко софийски 

проститутки. В хотел 
„Златна Добруджа“ класата 
била по-долна, също и 
проститутките, но едната 
с псевдоним Пара от Гор-
на Оряховица е оставила 
спомен у неколцина ста-
ри поповчани. Съвсем дол-
на категория леки жени 
можело да се намерят в 
хотел „Дунав“ и хан „Туз-
лук“. Но успокоителното 
е, че поне „хотелите са с 
чисти хубави стаи. Имат 
чисто постлани кревати“.

Патриархалният дух на 
градчето трудно ще прие-
ме, да не кажем, че изобщо 
няма да приеме този тип 
поведение. Носителите му 
още дълго ще продължат да 
заклеймяват разчупването 
на наследените от векове 
сексуални норми.

Поповчанки и особено 
жените от селата не ще 
пропускат случая да оду-
мат и заплюват предизви-
кателно облечени или сил-
но парфюмирани жени, на-
ричайки ги „шафрантии“. 
Прозвището е дошло от 
популярния унгарец Ми-
хай Шафрани, който в 
началото на ХХ век дока-
рал за пръв път в България 
оркестър и хор. И тъй 
като Шафрани изкарал на 
сцената и представителки 
на нежния пол, по неговото 
име те започнали да се на-
ричат „шафрантии“. И до 
днес думата се използва 
за жени с леко поведение, 
макар че не се знае дали 
момичетата на Шафрани 
са били проститутки.

Минавали годините, про-
менял се град Попово и 
жителите му. Историята 
му пишели не само добро-
детелните, но и тези с по-
роци...

ПОПОВО 
И ЖРИЦИТЕ 

НА ЛЮБОВТА

Първите крачки на 
еротичната и на вул-

гарната фотография, която 
днес квалифицираме ка-
то порнография, били за-
труднени от жестоките рам-
ки на морала, които винаги 
за отричали проникването 
в интимните аспекти на 
отношенията между мъжа 
и жената. 

В такава среда нито една 
уважаваща себе си жена 
не би се съгласила да се 
превърне във еротичен 
фотообраз, в сексактриса. 
Затова и първите крачки 
в тази посока направили 
проститутките.

ПОПОВСКИ ФОТОГРАФ 
ПРАВИЛ АКТОВИ СНИМКИ 
ПРЕДИ 70 ГОДИНИ

За разчупването на мо-
ралните норми в малък 
град като Попово ще пома-
гат и първите еротични по-
щенски картички, предиз-
викващи двусмислени на-
мигвания и усмивки сред 
мъжката част от населе-
нието. Крачка в тази по-
сока ще направи и попов-
ският фотограф Христо 
Стойчев, който през 30-
те години ще заснеме еро-
тична фотосесия, може би 
първата за Попово. Тук 
представените снимки са 
част от нея. Въздържаме 
се да я покажем цялата 
поради липсата на естети-
ческа стойност.   

В поредната българска 
класация, този път  

„Топ 50 най-желани жени 
в България“, попадна и по-
повчанката Венета Райко-
ва. През последния месец 
тя употреби доста усилия, 
за да си направи РR акция. 
Прикачи се за шоуто „Биг 
брадър“ и победителя 
Здравко. Самопредложи се 
за негова кръстница, впусна 
се във флирт с другия участ-
ник в шоуто – Тихомир. 
Предаването, което води по 
Нова телевизия „Горещо“, е 
от тези, които постоянното 
завират камерата и мик-
рофона под завивките на 
измисления български хай-
лайф. Като прибавим голите 
º снимки в сп. „Плейбой“, 
нормално е Венета да бъде 
с едни гърди пред другите 
номинирани Магдалина Въ-
лчанова, Мадлен Пенева и 
Светлозара Трендафилова 
(Зара от „Биг брадър“), ад-
реналинките Теди и Ени, 
шефката на „Визаж“ и бив-
ша Мис България Жени 
Калканджиева, Соня Васи, 
фолкзвездата Гергана и дру-
ги.

Снимка от списание „Playboy“

С ЕДНИ ГЪРДИ 
НАПРЕД

МВ


