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• охрана 
посредством СОТ 

и реагиране 
от автопатрул 

на жилища, офиси, 
магазини и други

• физическа, 
персонална охрана и 

инкасова дейност
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АГЕНЦИЯ 
ЗА СИГУРНОСТ

Към 8 февруари сметки-
те на Община–Попово 
са на нула, обяви кметът  
д-р Людмил Веселинов на 
последната сесия на Об-
щинския съвет. Разплате-
ни са всички финансови  
задължения, което не се е 

 БЕЗ НИТО ЛЕВ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБЩИНА–ПОПОВО

случвало от доста години 
насам.

Пред съветниците беше 
показана графика как не-
разплатените задължения 
от началото на 1999 година 
в размер на 1 400 000 лева 
постепенно са намалявали. 

В края на 2004 година те са 
74 хиляди лева, почти кол-
кото и просрочените взе-
мания, които са 71 хиляди 
лева. През януари 2005 го-
дина всички просрочени 
сметки са изчистени.

МВ

Маруся МИЛУШЕВА     

Само двама общински съ-
ветници отсъстваха от по-
следното много важно за-
седание на ОбС–Попово, 
проведено на 8 февруари, 
когато трябваше да се 
приемат отчетът за бюджет 
2004 година на общината и 
бюджетът за  2005 година.  

Кметът д-р Людмил Ве-
селинов и заместник-кме-
тът Милена Божанова по-
дробно представиха изпъл-

ПРИЕТ Е 
БЮДЖЕТ 
2005 нението на миналогодиш-

ния общински финансов 
план  и параметрите на бю-
джет 2005. Специално вни-
мание бе обърнато на ам-
бициозната инвестицион-
на програма, която за пър-
ви път от доста години 
насам е с такъв значителен 
обем. Всички постоянни 
комисии изразиха стано-
вище, че подкрепят внесе-
ните документи, а съвет-
ниците без нито един глас 
против утвърдиха тяхното 
приемане.

Окончателният годишен 
план на бюджета за 2004 

Кметове на населени места, журналисти, служители на 
общинската администрация присъстваха на тази важна за 

общината сесия

на стр. 2

за контакти: 0608/2-15-80

На 3 февруари група спорт-
ни специалисти създадоха 
в Търговище областен клуб 
„Спорт в училище“. Сред тях 
бяха представители на раз-
личните общини, треньори 
на клубове, директорите на 
ученическа спортна школа 
и СОУ „Спортен профил“, 
както и господата Васил 
Дойчинов – председател на 
областния съвет на Българ-
ския футболен съюз, и Фи-
крет Мизинов – старши екс-
перт по физическа култура и 
спорт към РИО–Търговище.

Целите и задачите на 
клуба са: популяризиране 
и масовизиране на спорта 
в училище, координиране 
и подпомагане на работата 
на училищните клубове в 
предстоящите състезания, 
както и запълване на сво-
бодното време на децата 
със спортни занимания.

Националната асоциа-
ция „Спорт в училище“, 
под чието ръководство се 
учредяват подобни клубове 
в цялата страна, защитава 
различни програми, които 
ще бъдат реализирани за 
развитие на спорта в учи-
лище. За председател на 
клуба бе избран г- н Кольо 
Калев – директор на СОУ 
„Спортен профил“, освен 
него в новосформирания 
управителен съвет влизат 
още Андрей Йорданов 
(Омуртаг), Светослав Са-
вов (директор УСШ) Мар-
ко Марков (Антоново), 
Илиян Станчев (Попово) и 
Борислав Петров (Опака).

„СПОРТ В 
УЧИЛИЩЕ“

Пламен СЪБЕВ

Зимата, която връхлетя 
страната през последната 
седмица, потвърди полез-
ността от създаването на 
т.нар. аварийни групи в 
рамките на програма „От 
социални помощи към 
осигуряване на заетост“. 
В община Попово по нея 
са назначени 113 бройки 
по за 3 месеца на 4-часов 
работен ден. От тях 22 са 
в града, а останалите – в 
селата.

С усилията и на ава-
рийните групи обилните 
снеговалежи не успяха 
да блокират живота в об-
щината. Ежедневно, въ-

АВАРИЙНИТЕ ГРУПИ 
СЕ ПРЕБОРИХА СЪС 
СНЕГА

на стр. 2

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“–ПОПОВО

ВИ КАНИ 

на  11 февруари от 17,30 часа 

Откриване на изложба 
на Валентин Голешев – графика

и от 18,30 часа

Представяне на книгата 
„Всичко по 1 лев“
на Йордан Минчев от Попово

За да влезе в правомо-
щията си, избраният на 29 
януари кмет на община 
Опака Лютфи Реянов тряб-
ва да положи клетва и да 
подпише клетвен лист пред 
Общинския съвет–Опака. 

„След като председателят на 
ОбС Ашим Османов не свика 
заседание в определения 
от закона срок, аз насрочих  
такова на  днешния ден 
10.02.2005 г.“ – каза в своето 
обръщение към общинските 
съветници и граждани на Опа-
ка областният управител инж. 
Бехчет Керим.

Дневният ред на заседа-

нието беше от две точки. 
Председателят на Общин-
ската избирателна комисия 
Росица Станева прочете ре-
шението за избор на кмет, 
след което победителят в из-
борите положи клетва.

Кандидатурата на г-н Рея-
нов бе издигната от ДПС. В 
13-членния Общински съвет 
на Опака от тази политическа 
сила са четирима съветници. 
Толкова са и представителите 
на НДПС, двама са от ПД 
„Социалдемократи“, по един 
са представителите на СДС,  
коалиция „БЗНС–БЗС „Ал. 
Стамболийски 1899“ и   „Бъл-
гарска социалдемокрация“.

ЛЮТФИ 
РЕЯНОВ 
ПОЛОЖИ 
КЛЕТВА 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА

две свободни места 
за уредник 

в Исторически музей–
Попово.

Събеседване 
с кандидатите 

ще се проведе на 
18 февруари (петък)

2005 година.

За повече 
информация – 

стая 206 
на Община–Попово.



брой 6 • 14 февруари 20052 • СЕДМИЦА• 

АНТОНОВО
Мария КАРАГЯУРОВА

На 7 февруари общинската комисия по бедствия аварии 
и катастрофи  взе решение да се отмени бедственото по-
ложение в общината. Учебните занятия са прекъснати до 
11 февруари, а  в детските градини – до 18 февруари.

ОПАКА
В.ЙОРДАНОВ

По решение на щаба на общинската комисия за защита 
на населението при бедствия, аварии и катастрофи, съ-
гласувано с Регионалния инспекторат по образование в 
Търговище и с директорите на училищата, заради ниските 
температури учебните занятия в община Опака  са преуста-
новени до 11 февруари (петък) включително.

•••
Относно проведения частичен избор за кмет на община 

Опака и във връзка с подадени по случая жалби, Окръжен 
съд–Търговище изиска в тридневен срок от получаване 
на съобщението (вторник, 8 февруари) Общинската изби-
рателна комисия–Опака да окомплектова и изпрати в съда 
цялата  документация от изборния процес.   

ПОПОВО
Христо БЕЛЧЕВ

Продължават отчетните събрания на кметовете от сели-
щата на общината. Такива се проведоха на 2 февруари в 
с.Захари Стояново и на 9 февруари в с.Гагово. На тях при-
съства кметът на общината д-р Людмил Веселинов.

•••
На 8 февруари на свое заседание Общинската коми-

сия за стихийни бедствия и аварии, предвид ниските 
температури и сложната пътна обстановка на терито-
рията на община Попово, взе решение за прекратяване 
на учебните занятия във всички държавни, общински учи-
лища и ЦДГ в община Попово за периода 9–11 февруари. 
В ЦДГ в града са оставени по една дежурна групи.

•••
На 10 февруари кметът на община Попово във връзка с 

откриването на процедура по възлагане на обществена по-
ръчка за обект „Водопровод и канализация на бул. „Бъл-
гария“ в отсечката от пл.„Трети март“ до ул.„Хан Крум“ 
беше на делово посещение в Министерство на труд и со-
циалната политика. 

ТЪРГОВИЩЕ
Светослава РУСЕВА

От 7 февруари започна назначаването на „социалните 
асистенти“ в община Търговище. Продължи и наемане-
то на стоте допълнително определени за работа по про-
грамата „От социални помощи към заетост“.

Изборът на „социален асистент“ е извършен от бюрото 
по труда и дирекция „Социално подпомагане“. Община 
Търговище се явява работодател. Експерт от местната ад-
министрация лично представя асистента на хората с увреж-
дания, които желаят да ползват неговата помощ. 

25 са отпуснатите за общината бройки за „социален 
асистент“. Толкова са и обучените от бюрото по труда. По-
дадените молби са 35.

•••
Трета година община Търговище осигурява безплат-

ни закуски на социалнослабите деца от I до VIII клас в 
училищата. Раздават ги в школските бюфети в града и от 
учителите и домакините в селата. 520 са учениците, които 
закусват безплатно през последните три месеца. Те са ут-
върдени по списък от дирекция „Социално подпомагане“. 
Повечето деца са от селата Пробуда, Подгорица, Вардун. 
Годишно за безплатните закуски на всички Общината 
отделя по 21 хиляди лева. Приготвянето им става в общин-
ско мероприятие „Ученическо  хранене“.

В момента местната администрация води преговори с 
ОССП в Търговище за осъществяване на предложението 
на МТСП за осигуряване на безплатни закуски и мляко за 
всички ученици от I до IV клас.

Мария КАРАГЯУРОВА

На 8 февруари 2005 година дежурни екипи на „Електро-
разпределение“–Търговище и Попово отстраняваха ава-
рия по далекопровода, станала в района на с.Светлен.

ВиК екипи  работиха по възстановяването на водопода-
ването в района на село Осен и на селата Търновца и Ко-
прец.

Пътноподдържащите фирми оширочаваха и опесъчава-
ха  пътната мрежа на територията на цялата област Търго-
вище. 

•••
В областна дирекция „Гражданска защита“–Търговище 

са постъпили следните сигнали за щети:
• вследствие на бурен вятър, придружен със снегова-

леж, са нанесени щети на здравната служба в с. Изворово  
и на основното училище в с. Добротица. Разкрити са по-
кривите, паднали са улуци и мазилки от течове.

• Вследствие на свлечена снежна пряспа към 8 часа на 
6 февруари 2005 година е пропаднал половината покрив 
на къща в село Овчарово на Кязим Мустафов. Сградата е 
станала необитаема и хората са преместени.

Назначена е комисия за установяване на щетите и в три-
те села.

Заболяемостта от грип 
и остри респираторни ин-
фекции в някои региони 
на страната се повиши зна-
чително през последните 
дни, съобщиха от Минис-
терството на здравеопазва-
нето.

Предварителните данни 
сочат, че клиничната кар-
тина е типична за заболя-
ването грип – остро, вне-
запно начало с повишава-
не на температурата, от-
падналост, безапетитие, 
главоболие, мускулни бол-
ки и различно представени 
симптоми от страна на гор-
ните дихателни пътища – 
от лека хрема до упорита, 
в началото суха кашлица.

Най-засегнатите възрас-
тови групи са тези на 
децата от 4 до 7 години, 
както и от 8 до 18 години, 
но боледуват представи-
тели на всички възрасти. 
Към момента няма данни 

ОБЛАСТНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ 
ЩАБОВЕ ИМАТ ГОТОВНОСТ ЗА МЕРКИ 

ПРИ ПОВИШЕНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ГРИП
за развитие на тежки ус-
ложнения.

Препоръчително е всич-
ки, при които това е въз-
можно, да ограничат кон-
тактите си, особено с ли-
ца с явни признаци на рес-
пираторно заболяване. 
Особено важно е това като 
профилактична мярка за 
хора в напреднала възраст 
и такива с хронични забо-
лявания като диабет, сър-
дечна, белодробна или бъ-
бречна недостатъчност 
и др. Важно е да се знае, 
че най-заразни са хората в 
инкубационния период на 
заболяването и първите 2–
3 дeна от него.

Препоръчително е да 
се избягва самолечението 
и приемането на антибио-
тици с профилактична или 
лечебна цел. Приемането 
на противовирусни меди-
каменти, особено в най-
ранните стадии на заболя-

ването, има добър ефект. 
Доброто хранене, приема-
нето на витамини и мик-
роелементи, избягването 
на изстудяване и стрес съ-
що са фактори, които под-
помагат поддържането на 
по-добра имунна защита.

В Министерството на 
здравеопазването ежед-
невно се следи епидемич-
ната обстановка както в 
страната, така и в съседните 
страни и Европейския кон-
тинент. Организирано е 
изследването на проби от 
заболели от всички възрас-
тови групи в засегнатите 
региони. 

В зависимост от разви-
тието на заболяемостта 
областните противоепиде-
мични щабове по грип и 
остри респираторни забо-
лявания имат готовност да 
реагират и да предприемат 
необходимите мерки.

Агенция „Фокус“

година е  8 717 265 лева по 
прихода  и също толкова по 
разхода. Изпълнението му е 
99%, или 8 648 411 лева.

Бюджетните приходи за 
2005 година са планирани в 
размер на 8 134 878 лева. От 
тях с държавен характер са 4 
903 169 лева и с общински – 
3 231 709 лева. Разходите са 
заложени както следва: 

• За държавни дейнос-
ти – 4 871 775 лв.

• Местни дейности –  
2 173 726 лв.

• Капиталови разходи от 
целева субсидия от ЦБ – 
310 300 лв.

• Капиталови разходи 
от облигационен заем –  
600 000 лв.

• Капиталови разходи 
от собствени средства –  
102 000 лв.

• Резерв – 77  077 лв.

Тук ще отбележим, че 
годишната задача, която 
си поставя общинското 
ръководство, е да бъдат ус-
воени 3 892 105 лева ка-
питалови разходи (при 1 112 
128 лева за 2004 г.), като 2 
390 569 лева от тях се очакват 
по линия на проекти по раз-
лични програми. В мина-
лия брой на вестника вече 
информирахме кои конкрет-
но са по-важните обекти, 
които са включени в инвес-
тиционната програма на 
общината. Това са основни 
ремонти на детски градини 
и гимназия „Христо Ботев“, 
асфалтови и тротоарни 
настилки, жилищен блок 
в кв.12, водоснабдителни 
обекти в селата и града, 
канализации, газификации 
и т.н. Предвидени са сред-
ства за проектиране, както и 
за оборудване с компютри и 
друга техника.

За втора поредна година 
бюджетът не предвижда 
дефицит.

С отделно свое решение 
общинските съветници 
подкрепиха идеята за еми-
тиране на общински обли-
гационен заем в размер 
на 600 000 лева, с  който 
да се финансира ремонт 
и реконструкция на част 
от уличната мрежа на 
Попово, която е в край-

но лошо техническо със-
тояние. Заместник-кме-
тът М.Божанова беше убе-
дителна при представянето 
на мотивите за ползване на 
такъв финансов инструмент. 
По-ниският лихвен процент 
е един от тези мотиви.

В съответствие с На-
редбата за условията и 
реда за утвърждаване 
на  транспортни схеми и 
за осъществяване на об-
ществени превози на път-
ници с автобуси и леки 
автомобили ОбС  взе ре-
шение за провеждане на 
конкурс за възлагане на 
автобусни превози. Утвър-
дени бяха критерии за 
оценка на кандидатите – 
това са цена на билета, 
социални облекчения, на-
личност на сервизна база, 
опит, екологичност на пре-
возните средства, допъл-
нителни услуги в авто-
бусите, достъп за инвалиди 
в превозните средства. 
Определи се седемчленна 
комисия за провеждане на 
конкурса с председател 

Тодор Ненов, заместник-
кмет на общината.

Важна промяна в Наред-
ба №1 за обществения ред 
гласуваха съветниците. За 
маловажни случаи на ад-
министративни наруше-
ния контролните органи 
ще налагат глоба от 10 
до 25 лева, за която задъл-
жително се издава фиш. 
Ако нарушителят оспори на-
рушението или откаже да 
плати глобата, се съставя 
акт.

Друго важно решение от 

тази сесия е приемането на 
Програма за опазване на 
околната среда на община 
Попово за периода 2005–
2008 година. Документът 
е една теоретична основа  
за дългосрочно действие 
по посока подобряване на 
екосредата, в която живее 
населението на общината. 
Направен е анализ на се-
гашното екологично състоя-
ние, посочени са основните 
цели на програмата, планът 
за действие, системата за 
мониторинг и  контрол, 
както и възможностите за 
финансиране на екопроек-
ти.

Във връзка с кандидат-
стване на общината  за фи-
нансиране от Предприя-
тието за управление на 
дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) 
ОбС определи като прио-
ритетни следните обекти:

• Допълнително водо-
снабдяване на с. Паламарца 
на стойност 220 000 лв.

• Изграждане на улични 

водопроводи в с. Коваче-
вец – 256 885 лв.

• Изграждане на улични 
водопроводи в с. Захари 
Стояново – 120 000 лв.

• Напорен водопровод 
в с. Захари Стояново –  
120 000 лв.

• Водоснабдителни съоръ-
жения за с. Марчино – 120 
000 лв.

• Водоснабдителни съо-
ръжения за с. Заветно – 120 
000 лв.

По предложение на кме-
та ОбС отмени свое ре-

шение от 17.11.2004 г. за 
събиране на такса за  бито-
ви отпадъци в селата от 
Славяновски район, в които 
от тази година трябваше да 
започне организирано смето-
събиране.  Таксите бяха 
определени на база план-
сметките за необходимите 
разходи. Те са наистина 
твърде големи, особено 
за имотите с по-високи да-
нъчни оценки, строени 
след земетресението. Освен 
това разходите за услугата 
се разпределят между по-
малък брой хора. В отговор 
на питане на общинския 
съветник Г.Георгиев д-р Ве-
селинов поясни, че така или 
иначе това е само отлагане 
на проблема във времето. 
До влизането в ЕС през 
2007 година България е пое-
ла задължението във всич-
ки населени места да се ор-
ганизира сметосъбиране. 
Така че ОбС заедно с адми-
нистрацията трябва да на-
мерят решение по каква 
методика да се определя раз-
мерът на такса смет, което 
да е приемливо и за хората. 

С цел предлагане на ка-
чествени и достъпни ус-
луги от звено „Заведение за 
социални услуги“ ОбС прие 
наредба за дейността му. 
Тя влиза в сила от деня на 
публикуването й в „Местен 
вестник“.

Последното решение, 
което ще отбележим, е за 
преместването на Дома за 
възрастни хора с умствена 
недостатъчност–с.Тръсти-
ка. Сградата, в която сега 
се помещава Домът, е стро-
ена през 1937 година и не 
отговаря на хигиенните из-
исквания. Решение на про-
блема Общината вижда 
в преместването му в с. 
Медовина, където има не-
довършено ученическо об-
щежитие, много подходящо 
за целта. За довършването 
на сградата е възможно 
финансиране от Социално-
инвестиционния фонд. 
ОбС  упълномощи кмета на 
общината да предприеме 
съответните действия  обек-
тът да се преактува от дър-
жавен в общински, за да 
може да се осигури и  фи-
нансирането за неговото за-
вършване.

ПРИЕТ Е БЮДЖЕТ 2005
от стр. 1

преки сковаващите студо-
ве, участващите в тях раз-
риваха тротоарите, пъти-
щата и запазиха нормалния 
ритъм на живота тук. 

Полезността на програ-
мата е безспорна, предстоя-
що е разширяването на 
нейния обхват с привли-
чането на еднолични тър-
говци, търговски дружест-
ва, кооперации, преработ-
вателни предприятия да 
разкриват работни места 
към основните си производ-
ства. Зимата ще свърши, 
настъпва пролетта и това 
дава възможност ангажи-
раните по програмата да 
бъдат включени в много 
други дейности.

Програмата няма да ре-
ши трайно въпроса с без-
работицата, но в настоя-
щия момент тя е единстве-
ната, която разширява ал-
тернативата пред трайно 
безработните и тяхната со-
циализация. 

от стр. 1

АВАРИЙНИТЕ 
ГРУПИ СЕ 
ПРЕБОРИХА...
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В момента нашето се-
ло е най-голямото и в об-
щината, и в областта. Тук 
живеят над 2000 души сме-
сено население – българи, 
роми и малко турци. Няма 
проблеми на етническа 
основа, взаимоотношенията 
между хората са добри. Към 
кметството е изграден съвет 
с представители на всички 
етнически групи. Този съвет 
взема активно участие при 
решаването на важни въ-
проси от общоселско зна-
чение. 

Основните задачи във 
всекидневната дейност са 
свързани с благоустроява-
нето на селото, със здра-
веопазването, образова-
нието, обществения жи-
вот. Взети са мерки за под-
държането в добър вид на 
улиците и тротоарните пло-
щи, сградовия фонд, чеш-
мите. През миналата годи-
на на територията на село-
то бе изграден един мост.

През 2004 година в с. 
Кардам „влезе“ кабелна те-
левизия, което бе дело на 
САТКОМ–Плевен. Тя вече 
е набрала 140 абонати, има-
щи възможност да гледат 
16 програми с добро ка-
чество. Ако се увеличи 
броят на абонатите, кабел-
ният оператор може да пус-
не допълнително нови про-
грами.

Водоснабдяването на се-
лото е решено, питейната 
вода стига до всеки дом 
безрежимно. В общи линии 
са решени всички проблеми  
по здравеопазването. Вед-
нъж седмично тук идват от 
Попово лекари специалисти, 
които извършват прегледи 
на нуждаещите се в добре 
обзаведената медицинска 
база. Може да се каже, че 
засега не съществуват за-
труднения в здравното об-
служване на населението.

В селото има около 
140 ученици, за които в 
местното училище са съз-
дадени подходящи усло-
вия за обучение и възпи-
тание. Детската гради-
на, която има двадесе-
тина възпитаници, също 

КМЕТЪТ НА С. КАРДАМ

„НЕ СЪМ 
ЛЪГАЛ 

НИКОГА 
СЪСЕЛЯ-

НИТЕ СИ“

Георги Йовчев е сред „старите пушки“ в кметската професия – той е стопанинът на с. Кардам вече четвърти пореден мандат. Кандидатурата му е издигната 
от БСП. Той е със средно образование, семеен, има една дъщеря. От началото на последния мандат измина повече от година – време достатъчно за равносметка.  
Как се справя кметът с нелеките си задължения в едно от най-големите села в общината, какви проблеми среща и как ги решава, какво е сторено досега в Кардам 
и какво предстои да се върши – за това споделя г-н Йовчев за читателите на „Местен вестник“.

разполага с добра мате-
риална база и собствена 
кухня. В местното чита-
лище са създадени усло-
вия за развитие на кул-
турна дейност. Принос за 
обогатяване духовния жи-
вот на селото има и пен-
сионерският клуб, чиито 
членове работят доста ак-
тивно в тази насока. През 
настоящата година по под-
ходящ начин бе чества-
но 30 години от създава-
нето на клуба на пенсио-
нера. По различни поводи 
в селото често се канят лю-
бителски състави от Дома 
на културата и читалището 
в Попово.

Със съдействието на 
кметството се организира 
отбелязването на всички 
официални и традиционни 
български празници. По 
такива поводи се събират, 
празнуват и се веселят заед-
но българи, роми, турци.

Заслужава да се отбеле-
жи, че преди няколко месе-
ца в селото ни бе купена 
къща от семейство от Ан-
глия. Още не знаем дали 
новите собственици ще се 
преселят тук за постоянно, 
или имат други намерения, 

но се надяваме, че и други 
чужденци ще харесат това 
населено място и ще проявят 
интерес към селски имоти.

В с. Кардам безработица-
та е доста висока – незае-
тите от населението в тру-
доспособна възраст са око-
ло 200, а социални помо-
щи получават 46 човека. 
Работни места има само в 
земеделската кооперация 
„Хан Кардам–91“, селските 
фурни, кметството, учили-
щето,  целодневната детска 
градина и потребителна-
та кооперация. По програ-
мите за трудова заетост ра-
ботят 12 души, които са ан-
гажирани в поддържане хи-
гиената на селото, опазване 
на реколтата и осигуряване 
на добър обществен ред.

Голяма е надеждата ни 
за снижаване равнището 
на безработицата в село-
то след предстоящото въ-
веждане в действие на 
оранжерията. Новият º 
собственик предвижда да 
разкрие 140 работни мес-
та целогодишно (оран-
жерията преминава на при-
роден газ), по-голяма част 
от които ще бъдат заети от 
наши съселяни.

Сега около 300 човека 
от Кардам работят извън 
България. Обикновено вне-
сените от тях парични ре-
сурси се влагат в жилищно 
строителство или в ремонт 
на съществуващия сградов 
фонд, което допринася за 
подобряване вида на се-
лото. Освен пари, тези хора 
носят и известна промяна 
в положителна насока по 
подобряване общата кул-
тура и възпитанието на 
част от населението.

При решаването на ня-
кои задачи, за което тряб-
ват пари или друга помощ, 
често ни помагат от мест-
ната земеделска коопера-
ция, както и от фирма „Тан-
дем В“, която периодично 
предоставя месни продук-
ти за кухните в училището 
и детската градина.

Може да се каже, че днес 
в селото ни почти няма 
престъпност. Чувствител-
но намаляха кражбите, кое-
то е в резултат на добрата 
съвместна работа на кмет-

ството и полицията.
До края на мандата 

предстои доста работа за 
изпълнение на набеляза-
ните задачи. В близко вре-
ме ще бъдат подменени 
уличните лампи с нови. 
Осигурени са 222 освети-
телни тела, но истината е, 
че те  са крайно недоста-
тъчни – нужни са поне 
350 за нормално осветява-
не на улиците нощем (сега 
светещите лампи от стария 
тип са 286 броя).

Трябва да се извърши 
изкърпване на асфалтовото 
покритие на улиците, а ед-
на 200-метрова улица ще 
бъде изцяло застлана с ча-
къл. Предвиждаме да на-
правим изцяло ремонт на 
гробищния парк и на цър-
ковния храм. От ремонт се 
нуждае също сградата на 
клуба на пенсионера.

През следващите месеци 
ще се ликвидират сега съ-
ществуващите сметища и 
ще се въведе организирано 
събиране на битовите 

отпадъци от фирма „Ше-
ле“. До края на мандата 
ще бъдат възстановени 
още две селски чешми, а 
за останалите седем чеш-
ми се вземат мерки за по-
стоянното им поддържане 
в добър вид.

В работата си като кмет 
разчитам най-много на до-
верието между мен и моите 
съселяни. Стремил съм се 
винаги да съм честен в отно-
шенията си с тях. В селото 
няма къща, където да не 
съм влизал поне веднъж – 
и за добро, и за лошо. Може 
да прозвучи нескромно, но 
хората ми вярват – и бъл-
гарите, и тези от останалите 
етноси. Вярват ми, защото 
вече повече от десет години 
никога никого не съм лъ-
гал. А това се оценява от 
населението и е от взаимна 
полза. Към този стил на ра-
бота и към досегашното си 
поведение ще се придържам 
и в бъдещата си работа.

Записа  
Кирил ЖЕЧЕВ

Уважаеми г-н Георгиев,
Поставеният от Вас въпрос е основа-

телен. Действително районът около 
моста над р.Поповска по ул.„Раковска“ 
е застрашен от наводняване при екс-
тремни валежи и аварии с язовирните 
стени на язовирите „Батица“, „По-
сабина“ и „Калето“.

По тази причина той е включен в 
плана на Гражданска защита като 
застрашен от наводняване  по поре-
чието на река Поповска заедно с три 
трафопоста, четири мостови съоръ-
жения и 44 обществени, жилищни сгра-
ди и стопански постройки, складови 
помещения на фирмите „Спорт“, 
„Родина“, „Горивни и строителни 
материали“ и „БКС–Попово“ ЕООД. 
При екстремални ситуации има 
опасност от заливане и на близо 10 000 
дка обработваема земя.

Във връзка с това и отчитайки важ-
ността на проблема, Общинската ад-
министрация–Попово е предприела след-
ните действия:

1. С ежегодна моя Заповед (за 2004 го-
дина е под № 80/04.03.2004 г.) се разпо-
режда постоянно наблюдение на язови-
рите „Батица“, „Посабина“ и „Калето“ 
и при опасност от преливане се пред-
приемат мерки за тяхното източване 

до определени нива. Посредством тези 
язовири се регулира водният поток на 
р.Поповска при екстремни ситуации.

2. Периодично се предприемат мерки 
за прочистване коритото на река По-
повска от растителност. Конкретно за 
Вашия случай, преди четири години бе 
продълбочено коритото на р.Поповска в  
зоната на моста на ул.„Раковска“. През 
2004 година се предприе и частично про-
чистване от дървета в този район. За 
2005 година предвиждаме пълно про-
чистване на високостеблена дървесна 
растителност.

3. През 2005 година започва поетапно-
то изпълнение на проект за облицовка 
коритото на р.Поповска, като на първи 
етап ще бъде облицована отсечката 
между мостовете по ул.„Драва“ и 
пл.„Ал. Стамболийски“.

4. С изпълнение на главните канали-
зационни колектори в зоната на ул.„Ра-
ковска“ ще се вземат мерки за про-
дълбочаване на коритото на р.Попов-
ска и възстановяване на дигите, които 
са разрушени преди години, за да може 
да се оттичат безпрепятствено повърх-
ностните води.

С уважение!
кмет на община Попово

 д-р Людмил Веселинов 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТГОВОР
на питане от Георги Цонев Георгиев – общински съветник

Веселин ЙОРДАНОВ

През последните седми-
ци тежките зимни дни с 
много сняг, с много ниски 
температури и навявания  
на места  подложиха  на 
изпитание  и населението 
на община Опака, но до 
обявяване на бедствено 
положение не се стигна. 
Тук природата беше мал-
ко по-благосклонна, откол-
кото към някои други се-
вероизточни общини и це-
ли области. Но за да си те-
че животът сравнително 
нормално, без сътресения 
и за да останат основните 
пътища проходими при зим-
ни условия, заслуга имат и 
определени  местни хора. 
Илмаз Османов, старши 
специалист „Гражданска 
защита“ към община Опа-

В ОПАЧЕНСКО СНЕЖНАТА ВИЕЛИЦА 
НЕ ПРЕРАСТНА В БЕДСТВИЕ

ка, определи като много 
добра организацията по 
почистването  и даде висо-
ка оценка на участниците 
в тази работа. Тежката 
машина Т 150 К и трак-
торът „Беларус“ на „Кре-
пост 2001“ ООД–с. Крепча 
с управител Юсмен Ами-
шев са поддържали в доб-
ро състояние в граници-
те на общината четвърто-
класния път Цар Асен–
Голямо Градище–Крепча–
Люблен. (За третокласния 
път Попово–Русе се грижи 
управление „Пътища“). В 
дните на непрекъснати ва-
лежи и навявания опачен-
ските улици биваха раз-
чиствани  от трите колес-
ни трактора на „Виржиния 
2000“ ООД. Пак благода-
рение на тази техника ос-
танаха проходими и ули-

ците в Люблен и Гърчи-
ново. В Голямо Градище 
същата работа вършеше 
тамошният арендатор Ос-
ман Хасанов, в Крепча и 
Горско Абланово – Юсмен 
Амишев. Посочената дей-
ност е стриктно осъщест-
вена в рамките на предва-
рително сключени догово-
ри  за поддържане на пъ-
тищата при подобни усло-
вия. Добре вършената ра-
бота, поведението на об-
щинската комисия за за-
щита на населението  при 
бедствия, аварии и ката-
строфи, постоянната връз-
ка с трактористите, с тех-
ните началници, както и с 
кметовете на населените 
места, които са действали 
адекватно на обстановката 
са допринесли за това за-
сега всичко да преминава  
без произшествия, смята 
Илмаз Османов.
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„ВСЯКА ПОСЛЕДНА 
РОЛЯ СИ ХАРЕСВАМ 
НАЙ-МНОГО“

Ачо Циганина от тв сериала „Дунав мост“, д-р Томасян от „Клиника на третия етаж“, Павароти 
от „Огледалото на дявола“,  както и Ромео, Куцльото, Харолд, Големанов и десетки други  театрални 
образи – това са част от превъплъщенията на Христо Мутафчиев, наложил се през последните де-
сетина години като един от най-характерните, много талантливи и предпочитани български актьори. 
Неотдавна той, заедно със свои колеги от малък градски театър „Зад канала“, гостува на поповска 
сцена с комедията „Цезарово сечение“ на Дарио Фо.  Имахме възможност за кратък разговор с него 
преди спектакъла, за да се убедим, че това е един много земен, неглавозамаян от известността си 
артист, жаден за още повече работа и очакващ с нетърпение всяко  следващо предизвикателство, 
което му готви актьорската съдба.

– Май няма български 
телевизионен сериал, в 
който Христо Мутафчиев 
да не участва?

– Вече има и това е 
хубавото в тази професия, 
че има хора, които започват 
нещо ново, нещо различно, 
а ние не участваме в него. 
Ще дойде време и ние ще 
играем в други нови неща. 
Това е въпрос на развитие, 
на конкуренция и така 
трябва да бъде.  

– Снимал сте се и в го-
лямото, истинското ки-
но. По-различна ли е ра-
ботата там от тази в теле-
визионните сериали?

– Имал съм възможност-
та да участвам само в някол-
ко игрални филма и мога 
да кажа, че голямото кино 
много ми липсва. Липсва 
ми, тъй като работата там 
е голям майсторлък. В 
един такъв ангажимент чо-
век се изявява много по-
добре, защото носи по-го-
ляма отговорност за този 
продукт. Докато при теле-
визионните сериали кадри-
те и дублите са страшно 
много, можеш да ги повта-
ряш, докато нещата се полу-
чат, и после да избираш. 

– Вече се снимат много 
по-малък брой игрални 
филми за сметка на теле-
визионните. Нормално 
ли е това?

– Мисля, че наистина 
малко кино се прави днес. 
Надявам се с тази нова 
млада вълна  актьори и ре-
жисьори, която сега излиза 
на хоризонта, повече и по-
добра работа да се върши, 
да се вдигне летвата и да 
се правят по-стойностни 
филми. Защото не е важно 
само да регистрираш учас-
тие в продукции, които из-
чезват някъде по пътя и 
никога повече не се пре-
въртат.

– Като че ли нещо куца 
в самите киносценарии, 
а не в актьорската игра?

–  Много се надявам да 
се появят и по-интересни 
сценарии. Една от причи-
ните хората да не гледат 
българско кино е именно 
липсата на добри сценарии. 

– Все пак оценките да-
ли един филм е добър 
са различни и много су-
бективни.

– Да, едни харесват, дру-
ги не харесват, логично е 
да е така. Но въпросът е 
кога ще започнем да про-
даваме българските фил-
ми. Сигурно ще е тогава, 
когато започнем да ги пра-
вим по-интересни.

– За десетина години 
изиграхте твърде много 
роли. Има ли такава, 
която отличавате за себе 
си като най-успешна?

– Нищо не мога и не ис-
кам да отличавам. Всяка 
последна роля си харес-
вам най-много. В смисъл 
харесвам си я и ми е приятно 
да играя на сцената. Сега 
например този спектакъл 
„Цезарово сечение“, който 
направихме с Търговищ-
кия театър, много ме за-
бавлява. Имах глад точно 
от такъв тип роля, в която 
можеш „да му разпуснеш 
края“. Да играеш, без да 
се притесняваш дали авто-
ровият текст е точен или не 
дотам, дали конкретната 
мисъл ще бъде разбрана 
от публиката или не. Прос-
то се отпускам и се забав-
лявам. А това се предава и 
на зрителите.

– Ще намери ли място 
този спектакъл и на сце-
ната  на столичния Ма-
лък градски театър?

– Може би ще бъде вклю-
чен в организирания от на-
шия театър Университет за 
зрители. Там се представят 
и такъв тип постановки. 
Но иначе с тези гостувания 
в провинцията, както си 
говорихме с колегите, ние 
се разтоварваме. Тоест 
не се натоварваме с нега-
тивна енергия, а само с 
позитивна. Играем коме-
дия, играем я  пред пълни 
зали, не се занимаваме с 
дребни технически неща, 
други се грижат за всичко 
това. Ние само пътуваме, 
играем и се забавляваме.

– С това не искате да 
кажете, че провинциал-
ната публика е по-малко 
придирчива към подбора 
на пиесите и актьорските 
изпълнения?

– Естествено, естестве-
но! Еднакво отговорни сме 
към всяка публика, иначе 
няма да сме професиона-
листи. 

– Имате ли предпочи-
тани партньори на сце-
ната?

– Предпочитан партньор 
за мен е всеки, с  когото 
мога да комуникирам нор-
мално на сцената. Като му 
видя, очите да усещам, че 
оттам лъха позитивност 
по отношение на мен. Има 
актьори, с които не съм 
играл, а искам да играя. Но 
с повечето колеги, особено 
от нашия театър, се по-
знаваме много добре и са-
мо с поглед, с един жест 
се разбираме. Забравил 

си текста, забравил си ми-
зансцена – и колегата ти 
те разбира и те измъква от 
положението. Това е пред-
почитаният партньор, а 
не онзи, който иска да из-
пъкне, да направи по-доб-
ре само своята си роля. То-
гава вече е егоизъм. Теа-
търът и киното са колек-
тивни изкуства и всеки за-
виси от всекиго. 

– Играете едновремен-
но класически и съвре-
менни, комични и тра-
гични роли. А в „Цеза-
рово сечение“ влизате в 
четири различни образа. 
Лесно ли се постига това?

– И аз не знам. При 
всички случаи е голямо емо-
ционално натоварване и до-
ри претоварване. Но не се 
оплаквам. Аз сам съм си 
избрал тази професия и ня-
мам право да се оплаквам. 

– А отказвали ли сте 
роля?

– Само един път. Но то-
ва беше, защото бях пре-
товарен с други неща, а 
не защото не исках да ре-
петирам. По принцип не си 
избирам ролите. Театърът 
„Зад канала“, там където 
съм на щат, е репертоарен 
театър. Това, което ни се 
определи, това играем.

– Не е ли време за всяка 
роля, особено в киното, 
да се провежда кастинг?

– Имам позитивно отно-
шение към кастингите по 
принцип. Но мисля, че в 
България пазарът е пре-
калено малък, за да се 
правят такива конкурси 
между актьори, които са 
достатъчно познати и с 
опит. Друг е въпросът, ако 
режисьорът търси нови, 
непознати за публиката 
лица. Но това трябва да 
е предварително обявено 
като условие за конкурса. 
Иначе нашите режисьори 
знаят много добре какво 
могат да очакват от този 
или онзи актьор. Да не го-
ворим, че според мен кас-
тингите в България са пре-
калено предубедени в мо-
мента и се правят само за 
да се оправдаят някакви 
средства, получени спе-
циално за това. Няма какво 
да се лъжем…

Разговора води 
Маруся Милушева



брой 6 • 14 февруари 2005 5•  ЕВРОПОСОКИ • 

Пламена СТЕФАНОВА

Една трета от отпадъци-
те, произведени от всеки 
един от нас, имат естествен 
произход. Това позволява 
те да бъдат въведени от-
ново в природния кръго-
врат.

Защо да изхвърляме в 
контейнерите остатъци 
от кухнята, растителни и 
животински  отпадъци от 
фамилния двор? Те са це-
нен материал, който мо-
же да се трансформира в 
„компост“ и да се върне в 
почвата.

Думата компост веро-
ятно предизвиква пред-
ставата за разбъркана 
купчина разнородни кух-
ненски и растителни 
отпадъци в най-отдалече-
ния край на градината. 
Компостирането е проце-
сът, при който органичните 
отпадъци в резултат на 
биохимичната дейност на 
различни аеробни микро-
организми се разграждат 
и придобиват качества на 
органичен тор – компост. 
Материал за получаването 
му са: остатъците от пло-
дове и зеленчуци, кафе и 
чай; в малки количества 
амбалажната хартия и 
вестниците; растителните 
градински отпадъци като 
трева, шума и дори надро-
бени клонки от резитбата 
на дърветата; черупки от 
яйца.

Зрелият компост обога-
тява почвата, подобрява 
нейната структура и нама-
лява почвената ерозия. 
Внесен в почвата, той съз-
дава естествена среда за 
получаване на екологично 
чиста продукция.

Насочвайки се към фа-

КОМПОСТИРАНЕТО 
ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА 
СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

милното компостиране, 
ние не само ще произведем 
отличен тор за нашите 
растения, но ще доприне-
сем за съхраняване на окол-
ната среда.

При засиленото предпо-
читание към оползотворя-
ването на материалите и 
енергията компостирането 
ще се превръща във все 
по-популярно средство за 
управление на отпадъците.

В Европа това отдавна 
е практика. Общините По-
пово, Шумен и Велики 
Преслав са предпочетени 
да бъдат сред пионерите 
в тази дейност за Бълга-
рия. Включването в изпъл-
нението на проекта „Ми-
нимизиране на биоразгра-
димите битови отпадъци 
с въвеждането на фамил-
но компостиране в пласт-
масови биокофи“ ще улес-
ни въвеждането на раздел-
ното събиране на битовите 
отпадъци и ще бъде важна 
крачка към подобряването 
на екологичната обстанов-
ка в града, ще подобри хи-
гиената, а и ще даде въз-
можност да се произвежда 
качествен биотор.

За фамилното компости-
ране предстои да се въведат 
италиански пластмасови 
кофи (компостери) с обем 
от 390 литра, които ще са 
безплатни за гражданите. 
Желаещите могат да полу-
чат допълнителна инфор-
мация от специалист еко-
лог в зала №1 на Център за 
административни услуги 
на община Попово. Залата 
ще бъде отворена всеки ден 
от 10 до 12 часа и от 16 до 
17,30 часа, а процесът ще 
продължи до усвояването 
на отпуснатите за общи-
ната количества. 

Мария КАРАГЯУРОВА

За периода 2007–2009 
година България ще по-
лучи 2,3 милиарда евро 
за подкрепата и развитие-
то на политиките по со-
циална интеграция от Ев-
ропейските структурни 
фондове и от Кохезионния 
фонд. Това каза министърът 
на труда и социалната по-
литика Христина Хрис-
това на брифинг по по-
вод подписването на Съв-
местен меморандум по со-
циално включване. Тя пояс-
ни, че за периода 2001–
2004 година страната ни 

е получила 78,8 милиона 
евро за социална интегра-
ция на рисковите групи.

Меморандумът е изгот-
вен от междуведомствена 
работна група към Минис-
терството на труда и со-
циалната политика с под-
крепата на експерти от 
главна дирекция „Заетост 
и социални въпроси“ на 
Европейската комисия. Той 
е изпълнение на един от ан-
гажиментите на страната 
ни по глава 13 „Социална 
политика и заетост“. Ме-
морандумът беше приет от 

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ 
2,3 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА 

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Министерския съвет през 
септември 2004 година.

Основната цел на мемо-
рандума е да се направи 
преглед на политиката 
за интеграция на риско-
вите групи от общество-
то в България. Затова до-
кументът се изготвя съв-
местно от страната канди-
датка (в случая България) 
и от Европейската комисия 
и се подписва преди да-
тата на присъединяване. 
Той дава ясна картина на 
ситуацията в страната 
в различни сфери на об-
ществения живот – макро-
икономическа обстановка, 

жизнен стандарт, пазар 
на труда, демографска 
ситуация, бедност и раз-
пределение на доходите, 
образование, социална за-
щита, жилищни условия, 
здравеопазване, транспорт, 
регионални различия, уяз-
вими групи по отношение 
на социалната изолация, 
етнически малцинства.

Меморандумът по 
социално включване очер-
тава предизвикателства-
та за преодоляване на бед-
ността и социалната изо-
лация, представя резулта-

тите и посочва основните 
насоки на политиката за 
социална интеграция на 
рисковите групи, съобща-
ват от пресцентъра на 
МТСП.  Меморандумът 
е начин всички заинтере-
совани страни – държав-
ни институции, синдика-
ти, работодатели, неправи-
телствени организации, об-
щини и други, да участват 
активно в борбата с бед-
ността. Той е стъпка към 
прилагането на нов коор-
диниращ механизъм за по-
добряване на взаимодейст-
вието между отговорните 
институции.

Подписването на Мемо-
рандума по социално 
включване означава, че 
правителството поема 
конкретни ангажименти 
за изпълнението на прио-
ритетите в социалната 
сфера преди присъединя-
ването на страната ни 
към Европейския съюз, а 
след присъединяването – 
за подготовката и предста-
вянето пред Европейската 
комисия на Национален 
план за действие по социал-
но включване.

Една от най-важните час-

ти от меморандума е за-
ключителната част, в която 
се определят бъдещите по-
литически ангажименти на 
правителството в борбата 
с бедността и социалната 
изолация. Като най-неот-
ложни са изведени след-
ните приоритети:

• улесняване на достъпа 
до заетост, увеличаване 
равнището на заетост и 
насърчаване на активните 
мерки на пазара на труда;

• намаляване на образо-
вателните неравенства, на-
сърчаване на ученето през 
целия живот и обвързване 

на образованието с нуж-
дите на пазара на труда;

• улесняване достъпа до 
социални услуги, до жи-
лища и здравеопазване и 
намаляване на регионал-
ните различия; 

• намаляване на бедност-
та и социалната изолация 
сред уязвимите етнически 
малцинства и насърчаване 
на равноправната им ин-
теграция в обществото.

• Европейският съюз 
няма специфично законо-
дателство по отношение на 
социалната интеграция на 
рисковите групи и поради 
тази причина страните 
членки съгласуват дейст-
вията си и приемат общи це-
ли за преодоляване на бед-
ността и социалната изо-
лация. Държавите членки 
имат свободата да избират 
средствата за постигането 
на тези цели.Веселин ЙОРДАНОВ

Ако все още остават в 
сила данните от едно на-
ционално представително 
социологическо проучва-
не от декември, че две тре-
ти от българските граж-
дани  изразяват готов-
ност страната ни да се 
присъедини към ЕС, то в 
такъв случай поне по то-
зи показател (желанието) 
община Опака е  „над 
средното равнище“. Ан-
кета сред 140 пълнолет-
ни жители на Опака, 
Гърчиново, Крепча и Го-
лямо Градище  показа, че 
към средата на отмина-
лия  януари  69 на сто от 
местните хора  са настрое-
ни  България да влезе в 
Европейския съюз. Само 
7–8% са против присъеди-
няването, докато за цялата 
страна  в навечерието на 
зимата всеки десети ан-
кетиран е отхвърлял идея-
та за членство. Следова-
телно оставащата почти 
една четвърт от българ-
ските граждани е съставе-
на от онези, които се за-
трудняват с отговора  или 
пък въпросът не ги инте-
ресува. И точно тук се за-
белязва една много инте-
ресна тенденция, която ва-
жи поне за нашите райо-
ни.

Преди около година и 

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА 
ОПАКА ЖЕЛАЯТ ДА 

ВЛЯЗАТ В ЕВРОСЪЮЗА
половина поредица от со-
циологически сондажи  в 
общини от областите Тър-
говище  и Шумен показа, 
че и тогава, както и сега, 
все приблизително 25% 
от запитаните на различни 
места  изразяват колебание 
или безразличие към те-
мата „ЕС“. Само че през 
лятото на 2003 година в 
тази категория на лишени-
те от интерес и информа-
ция за европейската ни 
перспектива  влизаха оп-
ределено хора от селата, 
предимно възрастни и с 
ниско образование. Сега 
в тази своеобразна „чет-
въртина“ настъпват про-
мени и тя се пълни с все 
повече градски жители, 
с по-образовани и като 
че ли с по-млади мъже и 
жени, в умовете на кои-
то евроскептицизмът и 
страховете се борят с на-
деждите за намиране на 
„европейски“ изход от 
всеобщата криза. Европа 
едновременно плаши и 
радва. Европа не само обе-
щава, но под някаква фор-
ма дава още сега, макар и 
недостатъчно. Може пък 
по-скромните в желанията 
си да са по-благодарни! 
Пред избора „да влезем – да 
не влизаме“ най-бедните и 
най-слабо осведомените за 
плюсовете и минусите на 
съюза като че ли постъпват 

най-философски и най-
правилно, като без особен 
ентусиазъм избират по-
малкото зло, ако не смятат 
с излишен оптимизъм, че 
членството автоматично оз-
начава всеобща сполука.

В община Опака, за 
разлика от преди, вече 
най-силно са прегърнали 
идеята да бъдат граждани 
на обединена Европа жи-
телите на селата Крепча 
(78%) и Голямо Градище 
(73%), но само към 68 
на сто от опачени имат 
същите нагласи, а в Гър-
чиново – още по-малък 
процент. Силно се набива 
на очи, че в село Гърчи-
ново и особено в град Опа-
ка предимно българи и 
предимно симпатизанти 
на БСП (включително и 
турци) изказват безразли-
чие и затруднение по ста-
ващия все по-актуален 
въпрос дали е добре да 
влезем в ЕС.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КОМПОСТИРА:

• Остатъци от плодове и зеленчуци;

• Остатъци от кафе и чай;

• Обелки – кори от цитрусови 
   плодове (в малки количества);

• Амбалажна хартия и вестници 
  (в малки количества);

• Черупки от яйца, екскременти от 
   малки животни, листа, 
   повехнали цветя;

• Чимове (в малки количества);

• Градински отпадъци;

• Лико, стърготини, стружки 
   и други (в малки количества).

КОМПОСТИРАНЕТО МОЖЕ ДА НАМАЛИ 
ДО 30% БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

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
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ПРОМОЦИЯ
„ТРИ ГОДИНИ ПРИРОДЕН ГАЗ В ГРАД ПОПОВО“

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

• Безплатен проект;
• Безплатно разрешение за строеж и такса за подготовка разрешение 

за експлоатация;
• 200 кубика природен газ безплатно.

НЕ ОТЛАГАЙТЕ РЕШЕНИЕТО СИ, ГАЗИФИЦИРАЙТЕ СЕ СЕГА!

Само се обадете или посетете демоцентъра на „Газоснабдяване–Попово“ АД. 
Другото е наша грижа.

От 7 февруари 2005 година във връзка с изследване на потребителското 
търсене „Газоснабдяване–Попово“ АД започна 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 гази-
фикацията на град Попово.

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 9 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
Агроном 1 Висше 

Дирекция „Бюро по труда“–Търговище

• главен счетоводител – висше икономическо образо-
вание – 1

• главен инженер селскостопански машини – вис-
ше техническо образование – 1

• учител по информатика – висше образование – 1
• учител по философия – висше образование – 1
• крупие – средно образование – 2
• рекламни агенти – средно образование – 3
• продавач консултанти – средно образование – 7
• сервитьорки – средно образование и турски език – 3
• технолог хранително-вкусова промишленост – 

средно професионално образование  – 1
• барман-сервитьори – средно образование – 3
• касиери – средно образование – 2
• доячи на крави – основно образование – 2
• общи работници – средно образование – 2
• автобояджии – средно образование – 2
• автотенекеджии – средно образование – 2
• автомонтьори – средно образование – 2
• електротехник – средно специално образование – 1
• монтьор машинист – средно образование – 1
• бангицар – средно образование – 1
• трактористи – средно образование  – 2
• оператори в производството на каучукови изде-

лия – средно образование – 2
• шивачки – основно образование – 3
• оверложка – основно образование – 1
• ел. заварчици– средно техническо образование – за 

гр. Радомир – 10 
• шлосер-монтажници – средно техническо образо-

вание за гр. Радомир – 10 
• стругар-каруселисти – средно техническо образо-

вание  – 3
• борвергист – средно техническо образование – 3

Дирекция „Бюро по труда“–Омуртаг 

няма обявени работни места

Дирекция „Бюро по труда“–Разград 

• спедитор – частна фирма, срочен трудов договор  – 1
• лекар ординатор – детско социално заведение, сро-

чен трудов договор –  1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
В РУСЕНСКИ РЕГИОН КЪМ 
8 ФЕВРУАРИ 2005 ГОДИНА

В края на 2004 година 
бе газифициран по-

повският християнски 
храм „Успение Богородич-
но“. За първи път в дълго-
годишното си съществува-
не  сега той  се отоплява 
добре през зимните дни и 
позволява всички църков-
ни служби да се извършват 
при нормални условия. 
Включването му към га-
зопреносната мрежа и ця-
лостното изграждане на 
отоплителната инстала-
ция е дарение от „Овергаз 
ИНК“ АД и „Газоснабдя-
ване–Попово“ АД, като об-
щата инвестиция надхвър-
ля 18 000 лева.

Ефективно ли е отопле-
нието на храма с приро-
ден газ   и какви са първи-
те впечатления след пуска-
нето в действие на новата 
придобивка – за това спо-
деля най-възрастният све-
щеник в града ни отец Нед-
ко Тодоров.

Цялата отоплителна ин-
сталация и котелното отде-
ление са напълно завърше-
ни. През декември минала-
та година бяха направени 
пробните изпитания, след 
което  отоплението работи 
нормално. Остава само да 
се доставят и монтират 
още три радиатора. Съвсем 
искрено признавам, че не-

ГАЗИФИЦИРАНЕТО 
НА БОЖИЯ ХРАМ 
Е ДОБРО ДЕЛО

очаквано впечатленията 
ми от новото отопление 
са много добри. Казвам 
неочаквано, защото имах 
известни притеснения – 
как ще се отоплява такова 
огромно пространство на 
природен газ. Храмът заема 
площ над 250 кв.м, висок е 
12 м, а при купола – около 
18 м и общият му обем 
надхвърля 3000 куб. м. За 
моя радост опасенията ми 
се оказаха напразни. При 
най-ниските досега тем-
ператури само за 3–3,5 ча-
са цялото помещение се 
затопля съвсем нормално. 
Включваме отоплението 
на по-голяма мощност са-
мо когато има църковни 
служби. През останалото 
време работи слабо, кол-
кото да не замръзне водата 
в инсталацията.

Преди газифицирането 
на храма се отоплявахме 
на твърдо гориво. Въпреки 
че палехме четири печки, 
имало е случаи през зима-
та водата в кофите да за-
мръзва. Но това е вече ис-
тория… От новото отопле-
ние са доволни много и 
миряните. Възрастни жени 
ми казват: „Да сте живи и 
здрави, че го направихте! 
Сега в храма е толкова ху-
баво и приятно!“ Досега 
не съм чул нито една отри-
цателна оценка или забе-
лежка за отопляването на 
църквата от страна на бого-
молците.

Преди газификацията на 
храма да стане факт, ми е 
минавала мисълта, че е въз-
можно да съществува из-
вестен риск при ползване 
на природното гориво. Та-
зи област ми е непозната, 
техниката – също, но спе-
циалистите в бранша ме 
успокоиха, че всичко е мак-
симално безопасно, че съ-

ществува пълна гаранция 
за  изключване на всякакъв 
риск.

 Още не сме плащали за 
консумирания природен 
газ, но очаквам (по пред-
варителни сметки), че то-
ва ще бъде напълно по въз-
можностите ни. Препоръч-
вам на тези поповчани, 
които имат нужните финан-
сови средства, да вкарат 
в дома си природен газ. 
Жилището им ще бъде ви-
наги топло, чисто, уютно. 
Всичко, свързано с това го-
риво, е съвременно, модер-
но и напълно безопасно. И 
още – всичко е опростено 
и лесно за обслужване. Аз 
лично предпочитам пар-
ното отопление пред това 
с конвектори. Но това си е 
мой избор. Знам, че всяко 
ново нещо се приема от-
начало плахо, с известна 
несигурност и недоверие. 
Уверявам колебаещите се, 
че страховете им са напраз-
ни. Който се престраши и 
газифицира дома си, ще 
се увери в това. Бедата е, 
че живеем в трудно време, 
повечето хора обедняха и 
едва свързват двата края. 
Все пак шанс е, че в Попово 
има газопреносна мрежа – 
нещо, което още липсва в 
доста по-големи градове, 
където  не познават синьото 
гориво.  

Спомням си, че преди 
няколко години, когато 
пред ОББ  в града ни бе 
направена първата копка 
на газопреносната мрежа, 
след отслужения по този 
повод водосвет отправих 
пожелание към присъст-
ващите представители на 
„Овергаз“ и поповското га-
зоснабдително предприя-
тие да не забравят, че в 
Попово има църква. Из-
глежда Бог чу думите ми – 
Божият храм е вече гази-
фициран. Това е едно доб-
ро дело, от което ще се 
ползват християните в гра-
да ни.

– Ефективно ли е, спо-
ред вас, ползването на 
природен газ в бита?

– Вече трета зима отоп-
лявам дома си и хотела на 
природен газ. Във всяка 
стая е монтиран конвектор, 
който може да работи на 
различна мощност – по же-
лание на клиентите. Спо-
ред мене конвекторите 
са по-практични за жили-
щата, отоплението с тях е 
по-икономично в сравне-
ние с парното отопление. 
Ползвам също газова го-
тварска печка и съм много 
доволен от нея – всичко 
става доста по-бързо и е 
икономически по-изгодно.

– Какви са предимства-
та на природното гориво?

– Първо, отоплението на 
природен газ излиза по-
евтино. Имам още една 
къща, която се отоплява 
изцяло на ток, и за нея 
плащам два пъти повече. 
По-евтино е единствено 
отоплението на твърдо го-
риво, но истината е, че 
тази дейност е трудоем-
ка, помещенията се замър-
сяват, докато с природния 
газ всичко става бързо и 
лесно, в стаите е чисто и 
уютно. Изобщо, синьото го-
риво е европейска работа 
и всеки човек, който мис-
ли с перспектива, ще гази-
фицира без колебание жи-
лището си.

– Каква температура 
поддържате в хотелските 
стаи през студените дни?

– Нормална – около 20–
22º, но някои от клиен-

„СИНЬОТО ГОРИВО Е ЕВРОПЕЙСКА РАБОТА“

тите в хотела сами наду-
ват отоплението и в поме-
щенията просто не може 
да се стои от топлина, но 
това трудно може да се 
контролира. Когато стаи-
те не се ползват, оставям 
конвекторите в тях да под-
държат по-слабо отопле-
ние.

– Ще препоръчате ли 
на свои колеги в бизне-
са, на  приятели и близ-
ки да се включат в газо-
преносната мрежа?

– Досега всеки, който 
е вкарал в дома си при-
роден газ, се е убедил сам 
в неговите предимства. 
Преди време майка ми, 
пенсионерка, също гази-
фицира апартамента си и 
е много доволна от това. 
Жилището º е винаги топ-
ло, независимо от ниски-
те минусови температури 
навън, обслужването е лес-
но, инсталацията е абсо-
лютно безопасна. Казано 
с две думи – само който 
не е опитал, не е оценил 
достойнствата на синьото 
гориво.

Въпросите зададе 
Кирил СВЕТОСЛАВОВ

Красен Костов е собственик на ЕТ „КЕК–Костови“. Неговото жилище и 
хотелът, който притежава, се отопляват на природен газ. Той е абонат на 
„Газоснабдяване–Попово“ АД от септември 2003 година. Изминалите две го-
дини са достатъчен срок да бъдат оценени предимствата на синьото гориво 
и в тази връзка г-н Костов бе любезен да отговори на няколко въпроса за чита-
телите на вестника.

ЗАПОЗНАНСТВА
Младолик елегантен 

и разведен господин от 
Варна, среден ръст, на 57 
години, материално и жи-
лищно добре осигурен, 
желае сериозна връзка с 
неангажирана подходяща 
жена със слаба фигура, от 
40 до 51 г. Адрес: Варна 
9000, п.к. 546, Ненов.

Разведен шуменец на 60 
години, сам, добре обезпе-
чен, запазен и начетен, тър-
си съжителство с жена на 
50– 55 години. Тел. 054/66 
678, Калю.

7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„ОБЕКТ 
НА ЖЕЛАНИЕ“

Нова ТВ 20.30

„ПРОГЛЕЖДАНЕ“
драма

Би Ти Ви 20.00

„ЦЕЛУНИ МЕ“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 „140 години от рожде-
 нието на Тодор Влайков“
12.25 Етно
12.55 Умно село: „За къде 
 пътувате, господин 
 Данаилов“ 
 (Георги Данаилов)
13.45 Снимки от САЩ
13.55 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини
15.30 Непозната земя
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 Неделна киновечер:
 „Обект на желание“ 
 (САЩ, 1998 г.)
22.30 Елит
23.00 Мело тв мания
23.40 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.10 По света и у нас
  0.20 Мрежата
  0.50 „Параноя“ (САЩ, 1998 г.)
  2.20 Документален филм
  3.35 Видеоклипове
  4.15 Рекламна пауза
  4.45 „Параноя“ (п)
 

ПЕТЪК, 11 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 „Новите приключения 
 на Том Сойер“ 
 (САЩ, 1998 г.)
15.00 „Бъдете здрави“
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“

ПЕТЪК, 11 февруари

  6.15 Портрети: 
 „Робер Деснос“
  6.30 Документален филм:
 „Морис Бланшо“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Детски свят
10.00 Дневникът 2+1
10.30 Научнопопулярен 
 филм:„Разходка с 
 динозаври. В челюс-
 тите на смъртта“
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Национален календар:
 „Свети мъченик 
 Георги Софийски-
 Нови“
14.20 Зимни музикални 
 вечери–Пазарджик
15.10 Здравно осигуряване
15.25 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (жени)
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът
17.50 Вкусно
18.00 Частен случай
18.05 Здраве
18.25 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (жени)
20.00 По света и у нас
21.00 Панорама
22.00 Конкурс за песен на 
 Евровизия „Истанбул 
 2004“ (1 част)
23.50 По света и у нас
  0.00 Конкурс за песен на 
 Евровизия „Истанбул 
 2004“ (2 част)
  1.25 Джубокс
  1.55 Панорама (п)
  2.55 Непозната земя
  3.25 Видеоклипове
  4.00 Здраве
  4.20 Здравно осигуряване
  4.30 Документален филм
  5.00 „Голямото размина- 
 ване“, съвременен 
 френски балет

  
СЪБОТА, 12 февруари

  7.30 Заедно: „Танджу 
 Фикрет и сие“
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Цветен магазин
  9.15 Спукано гърне
  9.45 Детски свят
10.55 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (мъже)
12.30 По света и у нас
12.50 „Минута е много“
13.40 Снимки от САЩ
13.55 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (мъже)
15.30 Пей ми песен: 
 „Костадин Гугов“
16.00 Знаци по пътя: 
 „Атанас Косев“
16.30 Атлас: „Епопеята 
 Антарктида“
17.00 Суматоха
17.30 Документален филм: 
 „Двата острова“
18.00 Хит минус едно
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 „Българската песен в 
 Евровизия 2005“
 пряко от зала 1 на НДК
22.10 Рекламна пауза
22.40 Трето полувреме
23.30 Джазтайм
  0.00 По света и у нас 
  0.10 „Дъжд без гръмоте-
 вици“ (САЩ, 1992 г.)
  1.35 Вижте кой… (п)
  2.25 Суматоха (п)
  2.55 Мело тв мания (п)
  3.35 Видеоклипове
  4.05 Документален филм
  5.35 „За животните – 
 с любов“
  6.05 Игрален филм

 НЕДЕЛЯ, 13 февруари

  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Детски свят
10.25 Световно първенство 
 по ски-алпийски 
 дисциплини (мъже)
12.00 По света и у нас
12.20 Национален календар:

11.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
12.00 Календар
12.15 Кино Нова
12.45 „Морска сол“ (п)
13.45 Разследването 
 на Да Винчи“, 3 еп.
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Крепост 2: Отново 
 зад решетките“
17.00 „Сибил“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Флед: Бягството“
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 Автохит (п)
  0.30 „Кръгът на Доусън“ (п)
  1.30 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  2.30 „Крепост 2“ (п)
  4.30 „Флед: Бягството“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 13 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 За децата
  9.00 „Симсала Грим“
  9.30 Анимационен филм
 10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
12.00 Календар
12.15 На чисто
12.45 „Татко на отглеждане“, 
 1 сезон, 1 и 2 еп.
13.45 „Разследването на 
 да Винчи“, 4 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 „Проглеждане“
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 Кречетало
  1.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  2.30 „Татко на отглеждане“ (п)
  3.00 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  4.00 „Проглеждане“ (п)
  6.30 Музика

 (САЩ, 1999 г.)
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 „Целуни ме“
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 „Сблъсък“ (п)
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 bTV репортерите (п) 
  2.10 В десетката (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
  9.05  „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“, 1144 еп.
16.00 „Шеметната 
 Анастасия“, 20 еп. 
17.00 Биг брадър (п)
18.00 „Богати и жестоки“, 7 еп.
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Имаш поща“, ток шоу 
22.00 „Военна прокуратура“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 „Военна прокуратура“ (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 „Имаш поща“ (п)
  3.00 На кафе (п)
  5.00 Музика

СЪБОТА, 12 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 Детски аним.филм
  9.00 Животните представят...
  9.30 Детски аним.филм
10.00 „Кръгът на Доусън“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

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“

СЪБОТА, 12 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 „Звездите на македон-
 ската песен“ – концерт
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 „Инспектор Гаджет“ 
 (САЩ, 1999 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Грешен ход“ (САЩ)
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.50 „Пропилян живот“ 
 (САЩ, 1999 г.)
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 13 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 „Двама мъже и половина“
13.00 „Океанът на живота“

На 31 януари в 7,17 ча-
са на тел. 166 в РПУ–Търго-
вище е получено злоумиш-
лено анонимно телефонно 
обаждане за поставено взрив-
но устройство в сградата на 
Трето основно училище в 
Търговище. След извърше-
ната проверка от полицей-
ски служители  такова не е 
открито. Директорът на учи-
лището е подписал конста-
тивен протокол и учебните за-
нятия са продължили по про-
грамата за деня.

•••
За времето от 8,15 до 12 

часа на 2 февруари в с. Сла-
вяново, община Попово, не-
известен извършител про-
никнал чрез взлом на вход-
на врата в дома на 53-годи-
шен жител на  селото и след 
взлом на железен сандък из-
вършил кражба на сумата от 
30 000 лева. 

•••
На 2 февруари около 

14,15 часа в с. Лиляк, общи-
на Търговище, 56-годиш-
ният Ж.П. от Търговище, 
управлявайки  лек автомо-
бил „Фиат Уно“ с търго-
вищка регистрация, губи 

контрол над автомобила и 
се блъска в крайпътно дър-
во, като нанася материал-
ни щети на моторното пре-
возно средство. При извър-
шената проверка е устано-
вено, че водачът е управля-
вал автомобила след упо-
треба на алкохол, с концен-
трация на алкохол в кръвта 
му 2 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 3 февруари около 

1,30 часа, на ул. „Цар Ос-
вободител“ в Омуртаг две 
неизвестни лица след упо-
треба на физическа сила 
отнели мобилен телефон 
от 29-годишния А.А. от 
с. Зелна Морава, община 
Омуртаг. След проведените  
оперативно-издирвателни 
мероприятия са установени 
извършителите на деяние-
то – Т.М., 24 год. и непълно-
летният Х.М., 17 год., и два-

мата от Омуртаг. Т.М. е за-
държан за 24 часа в РПУ–
Омуртаг на основание чл. 
70,ал.1,т.1 от Закона за МВР 
за извършено престъпление.

•••
На 3 февруари в 19 ча-

са, в апартамент на ул. 
„Скобелев“ в Търговище е 
възникнал пожар, вследст-
вие на което е изгорял ком-
плект кухненско оборудва-
не. Причината за  пожара е 
неправилно използване на 
отоплителен уред. 

•••
На 3 февруари около 

23,30 часа по ул. „Скопие“ 
в Търговище 49-годишният 
В.И. от Търговище управля-
вал лек автомобил „ВАЗ“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол, с 
концентрация на алкохол в 
кръвта му 2,11 промила, уста-
новено по надлежния ред.

•••

На 4 февруари около 11 
часа, в с. Цар Асен, община 
Попово, 59-годишният Д.Й. 
от същото село осъществил 
неправомерно включване 
към електроразпределител-
ната мрежа, с което е създал 
условия за неточно отчитане 
на потребената еленергия.

•••
За времето от 1 до 8 часа 

на 5 февруари в Попово не-
известен извършител про-
никнал в склад, намиращ се 
в бившия говедовъден ком-
плекс – фирмена собственост, 
като извадил входната врата 
от пантите и извършил краж-
ба на три трифазни електро-
мотора, 40 чувала пшеница и 
150 м трифазен кабел. 

•••
За времето от 4 до 5 фев-

руари в Омуртаг, на коопе-
ративния пазар неизвестен 
извършител чрез счупване 
на витринно стъкло проник-

нал в павилион за продаж-
ба на плодове и зеленчуци 
и извършил кражба на мо-
нети на стойност 40 лева. 
По случая е образувано до-
знание. 

•••
За времето от 4 до 5 фев-

руари в Омуртаг неизвес-
тен извършител чрез под-
правен ключ проникнал 
във фургон за ремонт на би-
това техника – частна соб-
ственост, намиращ се на 
площадка за битови услуги, 
и извършил кражба на ел-
дрелка и ъглошлайф на стой-
ност 120 лева. По случая е 
образувано дознание. 

•••
За времето от 4 до 5 фев-

руари в Омуртаг, на пар-
кинг пред хранителен мага-
зин, неизвестен извършител 
счупил задно панорамно 
стъкло и дясно странично 
огледало на лек автомобил 

„Волво“ със софийска ре-
гистрация, управляван от 
гражданин на Омуртаг. На-
несените щети са на неуста-
новена стойност. По случая 
е образувано дознание. 

•••
За времето от 18 часа на 

4 февруари до 15,30 часа 
на 6 февруари, в жилищен 
блок на ул. „Ст. Караджа“ в  
Търговище, неизвестен из-
вършител проникнал чрез 
взлом на секретни патрони 
на входни врати в два съсед-
ни апартамента, като от еди-
ния извършил кражба на 
около 80 грама златни наки-
ти, а в другия липси не са 
констатирани. 

•••
На 6 февруари около 

14,30 часа в с. Горица, об-
щина Попово, в дома на 
57-годишна гражданка е 
възникнал пожар, вследст-
вие на който са изгорели 
80 кв. м каратаван и покъщ-
нина. Пожарът е погасен 
от три автомобила на РС 
„ПАБ“–Попово. Причина за 
възникването му е неправил-
но използване на отоплител-
ни уреди на твърдо гориво.
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МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 6, година II, 14 февруари 2005 година

ДВАМА

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

13 февруари
Евлоги и Зоя

РОЖДЕНИЦИТЕ

16 февруари
Гинка Огнянова –
кмет на с. Ломци

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ
 Шуменският университет „Епископ Константин 

Преславски“ обяви за четвърти пореден път 
предварителни кандидатстудентски изпити. Пред-
варителните изпити, които ще се провеждат за 
четвърта поредна година, ще стартират на 10 
април 2005 година. Те са ефикасен метод за пред-
варителен подбор на кандидат-студенти и за рекла-
миране на Университета. Кандидатите ще имат 
възможност да положат по-рано изпит в общо 29 
научни направления, като запазват правото си на 
повече от едно явяване, както и правото си за учас-
тие в редовната кандидатстудентска изпитна кам-
пания през юли 2005 година.

Предварителни изпити ще се проведат на общо 
седем дати (в Шумен, Добрич и Варна), като по-
следният от тях ще се състои на 12 юни 2005 го-
дина. Таксата за явяване на предварителен из-
пит ще бъде 15 лева. Оценките важат само за кан-
дидатстване в специалностите на ШУ „Епископ 
Константин Преславски“.

През 2004 година 3455 кандидат-студенти се 
явиха на общо четири предварителни приемни из-
пита, като 1770 от тях участваха в класирането с 
тези оценки.

На  9 февруари тържествено отвори врати най-новото 
заведение в Попово „Пицария БЕТИНА“.  Нейни 
собственици са Гюрджан и Бедрие Карахасанови. 
Тържествено лентата на новото заведение прерязаха 
кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов и 
директорът на Обединена българска банка–Попово 
Николинка Бровченко. Тържеството продължи с 
изискан коктейл.

НОВА ПИЦАРИЯ 
В ПОПОВО

СЪВЕТИ
ЗА ПРАЗНИКАЗа тези, които все 

още нямат партньор, 
можем да препоръчаме 
няколко неща. Едно от 
тях е да си потърсят някое 
гадже за вечерта, пък 
току-виж излязло нещо... 
Другият вариант е да 
празнувате друг хубав, 
при това чисто български 
празник – Свети Трифон 
Зарезан. Ха наздраве и 
късмет в любовта...

За останалите препо-
ръчваме предварително 
да се подготвят в следните 
направления:

ПОДАРЪК И ЦВЕТЯ

Тези две неща обикно-
вено вървят заедно, но 
нищо не ви пречи да ги 
подарите в интервал от 
няколко часа, за да под-
силите изненадата. Стан-
дартното решение за цве-
тя са розите. Е, нещата с 
подаръците също не са 
сложни. Най-добре ще е 
ден-два преди това да из-
лезете с любимия човек 
по магазините и да вни-
мавате какво ще си хареса. 
При всички случаи трябва 

да съобразите подаръка с 
вашите взаимоотношения 
и неговите/нейните пред-
почитания. Ето няколко 
идеи за подаръци.

КАКВО ДА ПОДАРИМ 
НА МОМЧЕ?

Красива писалка, ключо-
държател, билети за фут-
болен мач, ваша съблазни-
телна снимка в рамка, бу-
тилка шампанско...

КАКВО ДА ПОДАРИМ 
НА МОМИЧЕ? 

Бижу, плюшена играчка, 
билети за романтичен филм, 
розов роман, таен дневник...

Бонбони, парфюм и 
касета с любими изпълни-
тели са подходящи за все-
киго. Най-близките могат 
да подарят и бельо на лю-
бимия си човек. Каквото 
и да е, трябва да бъде от 
сърце!

ЛЮБОВНА КАРТИЧКА 
(ВАЛЕНТИНКА)

Както вече казахме, най-
добре ще е картичката да 
е саморъчно изработена. 
Какви ще са посланията, 
кой ще е получателя, както 
и дали ще е анонимна 
или не, определяте вие. 
Тук ще споменем един ле-
сен начин за направа на 
валентинка: изрежете сър-
це от лист хартия и го оц-
ветете в червено (може да 
си вземете направо чер-
вена хартия, гланцово или 
велурено блокче), след то-
ва го прегънете на две вер-
тикално и воалà! Имате 
си картичка. Не забравяй-
те да я напишете, а ако 
не сте по гениалните над-
писи, можете да напишете 
едно любовно стихче на-
пример. 

ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ

Без значение дали ще е 
в заведение или в уютна 
домашна обстановка, ще 
трябва да имате добра под-
готовка. Ако е в заведе-
ние, гледайте да е в по-
интимна обстановка, да 
не е много задимено и да 
няма силна музика... Също 
така запазете места пред-
варително, защото напли-
вът на хора е голям по праз-
ниците.

Ако пък сте от ентусиас-
тите, решили да подготвят 
романтична вечеря, ви 
предлагаме три различни 
по трудност рецепти.

Не забравяйте да оси-
гурите романтична об-
становка (например све-
щи и приятна, нежна 
музика). Изпипайте всяка 
подробност и вероятно 
ще останете добре въз-
наградени за труда си. 
Весело изкарване на праз-
ника!

СЪРЧИЦА
 

• 300 г вода или 
натурален плодов сок
• 4 опаковки ягодов, 

малинов или черешов 
желатин 

Всичко се смесва и се 
загрява на максимална 
мощност в микровълнова 
фурна от 3 до 5 минути, 
докато заври. Докато 
сместа е течна, я излейте 
в чиста тава и я поставете 
в хладилника, докато се 
втвърди. След това я на-
режете с формичка на 
сърчица и по желание де-
корирайте. 

ЦЕЛУВКИ
 

• 3 яйца, • 250 г пудра 
захар, • 250 г фино 
брашно, • счукан 

карамфил, • канела, 
• настъргана лимонова 
кора, • 1 лъжица ром 
(или ромова есенция), 

• орехови ядки 
Разбийте яйцата със 

захарта и към тях (бией-
ки непрекъснато) при-
бавете лъжица по лъ-
жица брашното, карам-
филът, канелата, лимо-
новата кора и ромът. От 
получената смес с влаж-
ни ръце откъснете малки 
парченца и направете 
топчета, като в средата 
на всяко от тях сложете 
с леко притискане по 
една орехова ядка. На-
редете целувките в на-
мазана с мазнина тавич-
ка и изпечете, докато 
придобият светъл цвят.

СЛАДКИШ ЗА 
СВ. ВАЛЕНТИН 

• кръгъл сладкиш, 
• квадратен сладкиш, 

• крем или глазура, 
• шоколадови или 

захарни пръчици (може 
и кокосово брашно) 
Тук няма да се впис-

ваме в подробности. 
Вместо да купувате 
скъп сладкиш с формата 
на сърце, можете да си 
купите по-евтини кръ-
гъл и квадратен или да 
си направите такива. 
След това срежете кръг-
лия сладкиш на две и до-
лепете до две съседни 
страни на квадратния 
(диаметърът на кръглия 
сладкиш трябва да е кол-
кото страната на квадрат-
ния). За уеднаквяване де-
корирайте с крем, глазу-
ра и пръчици.

Денят на св. Валентин се е празнувал още през ези-
чески времена, когато според римския обичай 

Луперкалия, славещ бога на плодородието Таунус (Пан), 
по време на пищна церемония мъжете изваждали от 
кутия имената на девойката, грабнала сърцето им. 
Цялото това „наричане“ се практикувало почти до 
XX век и то ден преди древния Празник на семейството 
(15 февруари). По време на Луперкалия действал го-
лият пич Купидон, известен още като Ерос и Амур. 
Въпросният бог си правел майтапи с хората, като ги 
стрелял с любовни стрелички. Уцелел ли, човекът ми-
гом се влюбвал. Оттук идва и вярването, че любовта 
е сляпа.

За самия свети Валентин обаче се знае малко, а ин-
формацията е откъслечна. Е, като се порови малко 
човек, открива следното...

Днес на човечеството са известни три истории 
за свети Валентин. Едната е за Валентин, който се 
запилял някъде по Южна Африка да проповядва хрис-
тиянството. Той не е оставил след себе си никакъв 
обичай, така че на нея няма да се спираме подробно...

Най-разпространената история за свети Валентин 
е следната. В доброто старо време император Клав-
дий събирал доброволци за армията си, но никой от 
мъжете не искал да се бие и да умре, оставяйки лю-
бимата и семейството си сами, и явилите се били 
малцина. Тогава на Клавдий му хрумнала щурата 
идея, че ако забрани брака, доброволците ще станат 
повече... И, както може би се досещате, тъкмо това 
направил. Някъде в древната римска държава живял 
свещеникът Валентин, който напук на императора 
венчавал влюбени двойки. Изпълнявайки мисията си, 
той бил заловен и екзекутиран на 14 февруари 269 го-
дина за подстрекателство. Самата екзекуция била 
по-скоро тържество, тъй като хората го изпратили 
с цветя и сладки. Стотина години по-късно хората все 
още се сещали за това, на което ги учел Валентин, и го 
провъзгласили за светец и покровител на влюбените.

Третата история разказва за млад лечител със съ-
щото име, живял през I в. пр. Хр. Младежът имал чу-
додейни способности на изцерител и именно заради 
тях и заради вярата си бил хвърлен в тъмница. В за-
твора младият Валентин излекувал сляпата дъщеря 
на надзирателя. Момичето прогледнало и го целунало. 
Двамата изживели бурна, но кратка любов, тъй като 
Валентин бил осъден на смърт. Преди да го хвърлят 
на лъвовете, той изпратил бележка на любимата си, 
написана върху парче от дрехата му с формата на сър-

СВЕТИ 
ВАЛЕНТИН

 Магазините за сувенири преди празника изпълниха щандовете 
си с валентинки и всички нужни аксесоари за празника

Животът 
може да бъде
като една
ЦЕЛУВКА,
като шепа
конфети,
като пролет
в сърцето...

Виторио 
де Сика


