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ПОПОВО, 
МОТОБОЛА, 
БЪЛГАРИЯ

На 9 март в Попово се 
проведе учредителна кон-
ференция на партия „Но-
вото време“. На нея при-
състваха Красен Кралев – 
замeстник-председател, и 
Тончо Токмакчиев – член 
на Изпълнителното бюро 
на партията. Учредителите 
избраха петчленен общин-
ски съвет, който ще се 
председателства от Белчо 
Ненов. 

В поздравленията си до 
учредителите Красен Кра-
лев и Тончо Токмакчиев 
подчертаха, че „Новото 
време“ е партия на младите 
хора, която предлага идея-
та за успешна България. 
Идеята на хората, които 
са успешни тук, които вяр-
ват, че могат да успеят в 
родината си, ако има верен 
механизъм за това. „Новото 
време“ предлага такъв ме-
ханизъм, а членовете º мо-
гат да стоят зад всяка своя 
дума с биографията си, с 
действията си, с мечтите 
си.

Като гости на конферен-
цията свои приветствия 
поднесоха Владимир Ива-

„НОВОТО 
ВРЕМЕ“ 
СТЪПИ В 
ПОПОВО И 
ТЪРГОВИЩЕ

Мария КАРАГЯУРОВА

Във връзка с протичане-
то на първи етап от проект 
„i-клас“ на Министерст-
вото на транспорта и съ-
общенията на 7 март в 
столицата бяха представи-
тели на Регионалния ин-
спекторат по образование-
то. Те получиха предоста-
вената за регион Търгови-
ще компютърна и перифер-
на техника за изграждането 
на учебни кабинети, както 
следва:

• 96 персонални компю-
търа

• 10 лазерни принтера
• 10 сървъра
• 10 мастилено-струйни 
   принтера

НОВИ КОМПЮТРИ 
ЗА ДЕСЕТ УЧИЛИЩА

на стр. 2

На 9 март директорът на поповската гимназия „Христо Ботев“ Венелин Лазаров и преподавателят по информатика Кольо 
Георгиев получиха от Областния инспекторат по образованието десет компютъра и периферна техника. Те им бяха връчени 

от г-жа Светлана Савова, началник на отдел в РИО. Техниката е с много добри технически показатели, което предполага и по-
високо ниво на обучение на гимназистите в областта на информационните технологии.

ТОДОРОВДЕН В СВЕТЛЕН
ПОСЕТЕТЕ КОННИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ!

19 март от 10 часа 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

От 28 февруари госпо-
жа Румяна Димитрова 
е освободена от длъж-
ността директор на ди-
рекция „Бюро по труда“–
Търговище. 

Изпълняващ длъж-
ността директор на 
ДБТ–Търговище до про-
веждането на конкурс за 
овакантената длъжност 
ще бъде Юлия Дечева, 
която е началник на отдел 
„Услуги по заетостта” в 
дирекцията.

Агенция по 
заетостта–Русе

СМЕНЯТ 
И ШЕФА НА 
БЮРОТО 
ПО ТРУДА–
ТЪРГОВИЩЕ

Светослава РУСЕВА

Кметът на община Тър-
говище д-р Красимир Ми-
рев бе определен за най-
толерантната личност на 
2004 година след анкетно 
проучване в района сред 
250 души, осъществено 
от Центъра по медиация, 
изграден по проекта за ет-
ническо взаимодействие 
на фондация „Партньори – 
България“. Призът бе връ-
чен на тържествена ве-
чер, на която той заедно с 
Диана Арнаудова от Аме-
риканската агенция за раз-
витие присъстваха на офи-
циалното връчване на сер-
тификати на 20 неправи-
телствени организации в 
общината, спечелили про-
екти пред Фондацията и 
започващи тяхната реали-
зация тази година.

Д-Р КРАСИМИР 
МИРЕВ – НАЙ-
ТОЛЕРАНТНАТА 
ЛИЧНОСТ 
В ОБЩИНА 
ТЪРГОВИЩЕ

Веселин ЙОРДАНОВ

Телецентърът в Опака, 
първият в Търговищка об-
ласт, открит на 1 ноември 
м.г., без съмнение е навре-
менна придобивка за гра-
да и жителите му. Той 
предлага набор от услу-
ги като копиране, разпе-
чатване, включително и 
цветно, сканиране, интер-
нет, консултации и други. 
Преди всичко децата са 
тези, които активно се полз-
ват от съществуването му. 
Особено в следобедните 
часове, след училище, тук  
е пълно. 

ОПАКА

ТЕЛЕЦЕНТЪРЪТ – ВСЕ 
ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНО 
МЯСТО

Нина Веселинова

Днес телецентърът се 
обслужва от Нина Весе-
линова. Завършила е  елек-
троника в Русенския уни-
верситет, владее англий-
ски. Нина е изключител-
но мила и отзивчива с по-
сетителите. С видимо удо-
волствие тя се стреми да 
убеди всеки, потърсил ус-
лугите на телецентъра, че 
това е място за лесен, ев-
тин и удобен достъп до 
информация и знания, без 
ограничения по отношение 
възрастта на обучаемите 
или ползващите услуги. От 
разговор с младата симпа-
тична жена разбирам, че 
тук има и учебна програма, 
която е отворена и гъв-
кава, осигурява високока-
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СВЕТЛЕН

ТЪРГОВИЩЕ

ПОПОВО

К. СВЕТОСЛАВОВ
Падналият сняг не попре-

чи на поповските туристи да 
отбележат по подходящ на-
чин Националния празник на 
България. Рано сутринта на 3 
март внушителна колона, съ-
стояща се от членове на ТД 
„Черноломец“ и граждани 
на Попово, със знамена и 

венци се отправи от централния градски площад към па-
метника на загиналите руски воини в боевете от Руско-тур-
ската освободителна война край с. Светлен.

Там заедно с ученици от местното училище и празнич-
но облечени жители на селото се състоя възпоминателно 
тържество. То бе открито с едноминутно мълчание и падане 
на колене в памет на убитите руски офицери и войници.

В  словото си кметът на с. Светлен Нешко Вълчев припом-
ни накратко историческото значение на Аязларските боеве 
за крайния изход на Руско-турската война. „Всяка година на 
днешния ден – подчерта той, – признателният български на-
род отрупва с цветя и венци стотиците руски паметници в стра-
ната ни. Преди 127 години за свободата на братска България 
оставят костите си по бойните полета 200 000 руски синове и 
10 000 румънски и финландски войници. Под паметника край 
с. Светлен лежат във вечен покой телата на 64 руски воини, 
загинали в боевете край селото преди повече от век“.

В памет на падналите за нашата свобода на паметника 
бяха положени много венци и свежи цветя от признател-
ните потомци.

Христо БЕЛЧЕВ

На 1 март новоназначе-
ният министър на култура-
та и туризма Нина Чилова 
изпрати поздравително пис-
мо до читалищата в общи-
ната и участниците в люби-
телските състави към тях.

•••
На 2 март в читалището бе-

ше изнесен тържествен концерт, посветен на националния 
празник на България. Участваха художествени състави и 
солисти от града.

•••
На трети март на руския паметник северно от града став-

рофорен свещеноиконом Недко Тодоров и отец Валентин 
отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите за 
освобождението на България. След нейния край отец Недко 
се обърна към присъстващите с прочувствено слово. Към 
хората на Попово се обърна и кметът на общината д-р Люд-
мил Веселинов. Бяха положени венци от името на кмета  
на общината, на председателя на Общинския съвет, от име-
то на политически партии, обществени организации, сдру-
жения, културни и просветни учреждения и граждани.

•••
На 9 март в град Тутракан се проведе поредна среща на 

представители на общини, организатори на националния ту-
ристически поход „По стъпките на Таньо войвода“, и дружество 
„Родно Лудогорие“. Уточнена е цялостната туристическа и 
културна програма за провеждането му през месец май т.г. 

Светослава РУСЕВА

На 2 март общинската администрация в Търговище 
проведе първата работна среща за разработване на 
Общинска програма за опазване на околната среда. 
Участваха специалисти от Общината и представители на 
асоциация „Екология, земеделие, образование и наука“–
Шумен. Общинският план за опазване на околната среда 
ще бъде съобразен със законовите изисквания в страната и 
европейските норми и правила в тази насока.

•••
От 2 до 5 март Община–Търговище съвместно с Исто-

рическия музей и Сдружение на народните занаяти участ-
ва със свои рекламни материали в панаира „Туризъм и 
свободно време“, който се провежда във Варна. По време на 
изложението е презентирана и продукцията на търговищките 
предприятия „ЛВК–Винпром“ и „Мизия–Милк“. 

•••
По повод националния празник на България 3 март и 127 

години от Освобождението ни от османско владичество от 
10 часа беше отслужена панихида за загиналите воини в 
храм „Свети Иван Рилски“, след което се поднесоха цветя 
на признателност пред паметника на българо-руската 
дружба в Търговище. В  навечерието на празника, на 2 март 
от 18,30 часа, беше изнесен тържествен концерт в залата на 
ОНЧ „Напредък“, в който участваха ансамбъл „Мизия“ и 
индивидуални изпълнители от училищата на града.

На 28 февруари Район-
ната колегия на Българския 
лекарски съюз в Търгови-
ще проведе третото си 
отчетно-изборно събра-
ние. Като гости бяха пока-
нени съюзният председа-
тел д-р Андрей Кехайов 
и председателите на коле-
гиите от съседни региони.

Освен отчета за послед-
ния тригодишен период, 
бяха избрани органи за уп-
равление на колегията – 
управителен съвет, кон-
тролна комисия, комисия, 
съблюдаваща нормите на 
лекарската етика.  

Д-р Дарин Димитров е 
новият председател на ко-
легията. 43-годишният ги-
неколог и началник на АГ 
отделението на Търговищ-
ката многопрофилна бол-
ница беше заместник-пред-
седател и член на УС на 
Българския лекарски съюз.

Досегашният председа-
тел д-р Добрин Папуров 
приключи своя втори ман-
дат и поради уставни огра-
ничения не се кандидатира 
за трети път. Общото съ-
брание на търговищките ле-
кари го избра за заместник- 
председател заедно с по-
повския хирург Румен Ру-
сев и анестезиоложката от 
Омуртаг Невяна Костова.

За секретар на търговищ-
ката колегия беше избрана 
дерматоложката д-р Теодо-
ра Буцева.

Районна лекарска 
колегия–Търговище

ОТЧЕТНО- 
ИЗБОРНО 
СЪБРАНИЕ 
НА БЛС 

След всички полити-
чески сили и общините 
предявиха претенции към 
образованието. Нацио-
налното сдружение на об-
щините (НСОРБ) ще на-

стоява държавата да пое-
ме финансирането на част 
от издръжката на децата в 
детските градини. Стоти-
ци деца в момента са по-
ставени в неравностойно 
положение, защото финан-
сирането им се счита за 
отговорност на общините, 
алармираха от сдруже-
нието. Заради различни-
те финансови възможнос-
ти в едни региони децата 
получават храна за 60 сто-
тинки, в други – за двойно 
повече.

„В момента държавата 
покрива единствено запла-
тите на служителите в 
градините. Счита се, че 
цялата останала издръж-
ка – храна, отопление, е въ-
прос на грижа на община-
та. Така обаче децата полу-
чават различна по качест-
во услуга“, обясни Надка 
Колева от НСОРБ. Според 
нея държавата трябва да 
определи минимални из-
исквания и да поеме част 
от разходите.

Местните управи са 
предлагали подобен ва-
риант няколко пъти. Спо-
ред НСОРБ държавата 
трябва да гарантира една 

СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ С 
ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО 
НА  ОБРАЗОВАНИЕТО

трета от издръжката, а 
останалите две трети да се 
поемат от общините. Сдру-
жението ще реновира пред-
ложението за бюджет 2006 
година. Ако идеята бъ-
де приета, таксите за дет-
ска градина вероятно ще 
намалеят. Те попадат в гру-
пата на местните такси, 
определяни автономно от 
общините, и са различни 
за различните региони.

Общините ще предявят 
и други сериозни финан-
сови претенции в сферата 
на образованието. НСОРБ 
ще настоява сумата, която 
държавата плаща за един 
ученик, да бъде актуали-
зирана с инфлацията за 
две поредни години и 
в нея допълнително да 
се прибавят средства за 
осигуряване на безопас-
ни условия на труд, за 
закупуване на книги в 
библиотеките, за финан-
сиране на здравни кабине-
ти. В момента държавата 
плаща за един ученик от 
общообразователно учили-
ще 134 лева годишно. Об-
щините настояват да бъде 
приет подобен твърд стан-
дарт и за финансиране на 
извънучебните дейности.

Три милиона лева ико-
номии заради по-малкото 
ученици са реализирани 
миналата година в сфера-
та на образованието, 

съобщиха от финансовото 
министерство. Парите оба-
че не са били пренасочени 
към образованието заради 
закъснели процедури. 
Очаква се тази година съ-
що да бъдат спестени око-
ло 3 млн. лева по демо-
графски причини. Експер-
тите ще настояват те да се 
използват обратно в сис-
темата. Общините отчита 
реален недостиг във фи-
нансирането от около 150 
млн. лева.

•••
Националното сдруже-

ние на общините в Бъл-
гария ще поиска спешна 
среща с министъра на 
финансите Милен Вел-
чев, за да обсъдят как 
ще бъдат харчени пари-
те от компанията „Пуб-
лични инвестиции“. Спо-
ред председателя на сдру-
жението Гинка Чавдаро-
ва има опасност средства-
та да не отидат по пред-
назначение. „Няма инфор-
мация за условията за 
кандидатстване по проек-
тите, опасявам се, че ня-
ма да има прозрачност и 
при разпределяне на сред-
ствата“, заяви Чавдарова. 

Компанията „Публични 
инвестиции“ беше създа-
дена с решение на каби-
нета през декември мина-
лата година. Идеята бе-
ше 340 млн. лева от изли-

шъка да се похарчат за 
инфраструктурни проекти, 
към които няма инвести-
торски интерес. 

Експерти от НСОБ обяс-
ниха, че средствата мо-
гат да се насочат към из-
граждане на инфраструк-
тура в бедните общини. 
Такива у нас са 116 кмет-
ства. От НСОБ предла-
гат да се промени и мето-
диката на изчисление на 
местните данъци и такси. 
Единият вариант е патент-
ният данък да стане об-
щински, а другият – да се 
повиши данъчната оценка 
на имотите. Мотивите на 
сдружението са, че при-
ходите от патентен данък 
са 46 млн. лв. през ми-
налата година.

В. „Сега“

нов – заместник-кмет на 
община Попово, и лидери-
те на общинските органи-
зации на БСП – Найден 
Иванов, и на ВМРО – Ма-
риян Маринов. Те изказа-
ха надеждата, че „Ново-
то време“, когато става въ-
прос за отстояване на инте-
ресите на Попово и райо-
на, ще действа в единодей-
ствие с другите партии.

По-късно вечерта се про-
веде учредителната кон-
ференция на партията и в 
Търговище, където за об-
щински лидер беше избран 
Лазар Лазаров.

„НОВОТО ВРЕМЕ“ СТЪПИ В ПОПОВО И ТЪРГОВИЩЕ

Красен Кралев – заместник-председател на Изпълнителното 
бюро на партия „Новото време“, поздрави учредителите и 

пожела успех в усилията им за обновяване на България

от стр. 1

• 10 скенера
• 10 UPS
Техниката вече е раз-

дадена на първите десет 
училища на територията 
на област Търговище, а 
до края на учебната годи-
на такава ще получат и 
останалите училища. Ето 
тези, които първи се сдо-
биха с новата техника: 

• СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“–Антоново
• гимназия „Симеон Вел-

чев“–Омуртаг
• Професионална гимна-

зия по транспорт и лека 
промишленост–Омуртаг

• прогимназия „Акад. 
Даки Йорданов“–Омуртаг

• гимназия „Христо Бо-
тев“–Попово

• І СОУ „Св. Седмочис-
леници“–Търговище

• ІІ СОУ „Проф. Никола 

НОВИ КОМПЮТРИ ЗА ДЕСЕТ УЧИЛИЩА
от стр. 1

чествено и непрекъснато 
обучение в областта на ин-
формационните техноло-
гии, бизнеса и езиковото 
обучение. Вече е  започ-
нал  курс по начална ком-
пютърна грамотност – 

Basic IT Skills cours, кой-
то включва  изучаване на 
Windows XP, пакет текс-
тообработка, модул елек-
тронни таблици и модул 
Интернет. В края на курса, 
който още е отворен за же-
лаещи, ще се проведе из-

пит и всеки издържал ще 
получи сертификат. Теле-
центърът в Опака предлага 
и занимания по учебен 
план в други области, като 
основна бизнес икономика 
и езиково обучение – засе-
га по английски.

от стр. 1

ТЕЛЕЦЕНТЪРЪТ – ВСЕ ПО-
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО

Маринов“–Търговище
• Професионална гим-

назия по туризъм и хра-
нително-вкусови техно-
логии–Търговище

• ПГЧЕ „М. Андрей“–
Търговище

• СОУ със спортен про-
фил–Търговище

В зависимост от каби-
нетите в осем училища ще 
бъдат дадени по десет ком-
пютъра и в две – по осем 
компютъра.

Благодарност към 
затрогващото госто-
приемство, което оказа 
община Търговище, бе 
изказана от кмета на 
Котбус Карин Ретцел, 
която неотдавна посети 
нашия град заедно със 
свои колеги. Кметът д-р 
Красимир Мирев получи 
писмо от нея, в което е 
подчертано, че дните, 
прекарани в Търговище, 
ще оставят прекрасен 
спомен, а работата върху 
съвместните проекти с 
европейско финансиране 
ще докажат ефектив-
ността на сътрудни-
чеството ни.

ГОРСКО АБЛАНОВО
Тържествата по повод националния празник на България 

в община Опака и тази година бяха в историческото село 
Горско Абланово. Гост на тържеството беше кметът на 
общината Лютфи Реянов. С тържествени слова към при-
състващите се обърнаха кметът на селото и председателят 
на Общински съвет–Опака – Борислав Борисов. В праз-
ничната програма взеха участие актьорът Александър 
Александров, малката изпълнителка от София – Пирина, 
представителен ансамбъл „Северняче“ от Попово и уче-
ници от местното училище.
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за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

Със своите 22-ма 
жители с. Иванча е 
най-малкото сели-

ще в Поповска община. 
Кметски наместник тук е 
42-годишният Красимир 
Николов. Той е със средно 
специално образование 
(машиностроене), семеен 
е, има един син, ученик. 
Г-н Николов има стаж в 
професията – бил е кмет 
на същото село в периода 
1991–1995 година. Ето 
какво споделя кметският 
наместник за стореното 
в селото през последния 
мандат, за проблемите, 
които среща във всекид-
невната си работа.

Жителите на нашето се-
ло са само българи, потом-
ци на преселили се пре-
ди много години балкан-
джии. Въпреки че Иванча 
брои официално 22-ма жи-
тели, живеещите тук са 
34. Средната им възраст 
е около 60 години, по-мла-
дите хора са малко – едва 
две–три семейства. Има-
ме два магазина, които 
редовно се зареждат със 
стоки от първа необхо-
димост, осигурено е и 
снабдяването с хляб. Пи-
тейното водоснабдяване е 
безрежимно, като водата 
идва по гравитачен път и 
поради това е два пъти по-
евтина в сравнение с други 
селища на общината.

„ПОНЯКОГА И 

ЕДНА ДОБРА 
ДУМА СТИГА“

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА С. ИВАНЧА:
трябва да идват поне един 
път на две седмици. Сега 
когато някой се разболее, 
търси медицинска помощ 
в града. А автобуси има 
само в петък – сутрин и 
вечер, и в неделя вечер… 
Често се случва, когато от 
Попово откажат да пратят 
линейка, да откарам до 
болницата заболелия човек 
с личния си автомобил.

През настоящата годи-
на ще бъде пуснато в дей-
ствие новото улично ос-
ветление. Предоставили 
са ни 15 осветителни те-
ла, енергоспестяващи, с 
които предстои да бъдат 
подменени досегашните. 
До края на този мандат 
съм запланувал да възста-
новим две селски чешми. 
Ще извършим и ремонт 
на сградата, в която се по-
мещава кметството. Пред-
видено е също да се измаже 
външно църковният храм 
и да се направи ремонт 
на пътя от Иванча до съ-
седното село Берковски.

Въпреки че сега в Иван-
ча населението е мало-
бройно, то също има нуж-
да от помощ, особено в 
определени трудни момен-
ти. Кметът е човекът, кой-

то следва да се грижи за 
хората по всяко време, 
особено за по-възрастните. 
Често ми се случва да из-
пълнявам поръчки на мои 
съселяни – да им доставя 
от града някои лекарства 
или нещо друго. Стремя се 
своевременно да решавам 
задачите, свързани с оси-
гуряване на нормални 
условия за живот на хора-
та – навременно доставя-
не на твърдо гориво за зи-
мата, редовно подаване 
на питейна вода, бързо от-
страняване на възникнали 
аварии по електрозахран-
ването и много други. Но 
най-важното е човешкото 
отношение към всички. 
Аз съм роден в това село, 
познавам съселяните си, а 
и те ме знаят добре. Старая 
се постоянно да бъда на 
тяхно разположение, да им 
помагам по всяко време с 
каквото мога. Те не искат 
много – понякога стига и 
една добра дума да кажеш 
на човека. Удовлетворен 
съм, че хората ми вярват, 
търсят ме, разчитат на 
мене – като кмет и като чо-
век. Това ми е достатъчно.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ 

Веселин ЙОРДАНОВ

Още дневният ред на за-
седанието на Общински 
съвет–Опака, проведено на 
25 февруари, предполагаше 
напрегнатост. Сесията за-
почна в 10,15 часа с буй-
ни разисквания около мо-
тивите за поисканото сва-
ляне от поста на предсе-
дателя на ОбС Ашим Ос-
манов. Около 15 мину-
ти след началото изнерве-
ната вече ситуация пре-
дизвика невъздържано 
провикване от залата, в 
която присъстваха и граж-
дани, създаде се лека су-
матоха, което накара пред-
седателстващият след 
кратка консултация да по-
иска първите две точки от 
дневния ред да бъдат раз-
гледани на закрито засе-
дание. Предложението се 
гласува и прие, външните 
лица напуснаха, предава-
нето на заседанието по об-
щинския радиовъзел беше 
преустановено.

След около час работа 
при закрити врата всич-
ки 13 съветници, вече спо-
койни, а някои и прими-

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–ОПАКА

СЪВЕТНИЦИТЕ 
СВАЛИХА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
ИЗБРАХА НОВ 
И ГЛАСУВАХА 
БЮДЖЕТА ЗА 
2005 ГОДИНА

рени с настъпващите про-
мени, в които сами участ-
ваха, излязоха и съобщиха 
резултата от тайното гласу-
ване – А. Османов губи с 
един глас. След още един 
час закрити разисквания 
и гласуване в тъмната 
стаичка стана ясно, че съ-
ветниците при 7 срещу 6 
гласа са избрали за свой 
председател колегата си 
Борислав Борисов. 

Борисов зае председа-
телското място и продъл-
жи вече откритото заседа-
ние. Нямаше как да бъде 

другояче, защото се раз-
глеждаха важни въпро-
си, свързани с общинския 
бюджет. В залата влязоха 
кметът, заместниците му, 
компетентни по темата 
представители на общин-
ската администрация, кме-
товете на населени места, 
граждани. Тъй като точ-
ките обстойно бяха раз-
исквани в постоянните ко-
мисии, нещата тръгнаха 
сравнително гладко и де-
лово, въпреки или пък 
може би тъкмо затова 
уточнения и разяснения 
по сложната за неспециа-
листите материя често се 
правеха от място или пред 
микрофона. След пореди-
цата от изложени данни, 
както и от докладни записки 
на общинския кмет Лютфи 
Реянов, съветниците гласу-
ваха с мнозинство някол-
кото проекторешения и в 
крайна сметка приеха ак-
туализирания бюджет на 
общината за 2004 година 
и отчета за неговото изпъл-
нение, а после и общинския 
бюджет за 2005 година. 
При публичните разисква-
ния по финансовите въ-
проси беше изнесена ин-
формацията, че община 
Опака приключва бюд-
жетната 2004 година със 
задължения в размер на 550 
821 лв. Бюджетът за 2005 
година съветниците приеха 
с дефицит от 55 500 лева в 
частта за общинските дей-
ности. Тази сума идва от 
задълженията за 2005 го-
дина по заема от ЦКБ за 
уличното осветление на об-
щината. Общо новият бю-
джет на община Опака по 
прихода и по разхода е в 
размер на 1 826 317 лева.

Борислав Борисов – 
новият председател

Светослава РУСЕВА

На 2 март кметът на об-
щина Търговище д-р Кра-
симир Мирев, председател 
на УС на НСОРБ, подписа 
споразумение за сътруд-
ничество с генералния ди-
ректор на БТА Максим 
Минчев за създаване на 
емисия с регионални нови-
ни „Българска община“. 
Това е първият по рода 
си национален информа-
ционен канал от всички об-
щини и региони. Той стар-
тира, след като д-р Ми-
рев съобщи и изпрати пър-

СДРУЖЕНИЕ „ТЪРГОВИЩЕНЦИ“ 
В навечерието на 1 март в Търговище се учреди 

ново сдружение „Търговищенци“, което е филиал на 
сдружение „Българи“–София. Предмет на сдружение 
„Българи“ е защита, популяризиране и утвърждаване 
на българщината в съвременния цивилизован свят. 
Сдружението издава месечен вестник „Българи“, който 
се чете от българите в чужбина и се разпространява 
чрез сдруженията и в страната.

Председател на сдружение „Търговищенци“ стана 
Параскева Стоянова, етнолог в Исторически музей–
Търговище. 

вата новина на НСОРБ за 
проведения по-рано се-
минар по въпросите на об-
разованието в Троян. Той 
приветства създаването 
на подобна емисия и под-
черта, че тя ще играе ро-
лята на информационен 
посредник между местни-
те власти и всички нива 
на държавната админист-
рация, които са абонати на 
БТА. Идеята е емисията да 
е обективен и достоверен 
източник на регионални 
новини за централните и 
местните медии. Освен 
източник на информация 

ОБЩИНИТЕ С ИНФОРМАЦИОНЕН 
КАНАЛ В БТА

Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев, председател на УС на НСОРБ – при 
подписването на споразумението с генералния директор на БТА Максим Минчев

Аз постъпих на тази ра-
бота преди по-малко от 
година – на 28 май 2004 
година. Досега успяхме 
да ремонтираме частично 
църковния храм. Почис-
тени са всички улици в се-

лото и гробищният парк. 
Ремонтирани са също ня-
колко каптажа и част от во-
допроводната мрежа.

Наличните земеделски 
земи са дадени под наем 
на арендатори от Попово. 

Всички те се обработват 
и стопанисват добре и на 
собствениците им редовно 
се дава рента. Заради нали-
чието на красиви местнос-
ти в землището на селото и 
природните му дадености 
то е включено в проект за 
изграждане на екопътека.

Както повечето селища 
от страната и общината, и 
нашето не бе отминато от 
вълната на престъпността. 
При нас тя се изразява 
предимно в домови краж-
би, най-вече от крайните 
необитаеми къщи. Из-
вестно е, че те са дело на 
цигани, живеещи в съсед-
ните села.

През летния сезон с. 
Иванча се оживява от прис-
тигналите гости, предимно 
от градовете София и 
Велико Търново. Освен 
това има и къщи, които са 
купени и се ползват като 
вили от живеещи в По-
пово граждани, които през 
почивните дни също идват 
в селото.

Не всичко е наред със 
здравното обслужване на 
хората. Казано направо, в 
това направление нещата 
сериозно куцат. Ако вед-
нъж в месеца тук дойдат 
лекарката и фелдшерът 
от Попово – добре е! А 

общините са и основен 
потребител на новини от 
БТА, особено в процеса 
на евроинтеграция. Така 
„Българска община“ отго-
варя всъщност и на нарас-
налия интерес към регио-
налната политика. Еми-
сията включва и иконо-
мически, бизнес и култур-
ни новини, подавани от 
общинските администра-
ции по места, от корес-
пондентите на БТА и от 
НСОРБ. За целта БТА 
осигурява и пряка връзка 
между нюзрума в София и 
общините. Информацион-
ният канал е достъпен 
през сайта на БТА 

www.bta.bg
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Историята за създа-
ването на Ротари 

е разказвана толкова 
пъти, че се е превърна-
ла в притча. Преди сто 
години на 23 февруари 
Пол Харис, млад юрист, 
чувстващ се самотен в 
разрастващия се Чикаго, 
се среща с трима прияте-
ли, за да обсъди една 
своя идея. Приятелите са 
Силвестър Шийл, търго-
вец на въглища, Густавус 
Е. Лоер, минен инженер, 
и Хирам Шори от шиваш-
кия бизнес. 

Ражда се идеята да 

се създаде мъжки клуб, 
в който да членуват по 
един представител на 
всеки бизнес и професия. 
Решава се всяка следваща 
сбирка да предоставя въз-
можност на членовете да 
се запознават с призва-
нията на колегите си и 
да представят своя биз-
нес, а седмичните сбир-
ки да стават на територия-
та на различни офиси, 
като се редуват. И оттук 
идва названието Ротари 
(„rotary“ – въртящ).

Четиримата основатели 
са не само с различни про-
фесии, но и с американски, 
германски, шведски и ир-
ландски произход и ка-
то продукт на тогавашна-
та американска действи-
телност се оказват подхо-
дящите родители на създа-
деното от тях движение.

След присъединяването 
на петия член – Хари Ръ-
гълс – групата започва 
официално да се нарича 
Ротари клуб от Чикаго. 

Чикагският клуб още от 
самото начало започва да 
се занимава с по-широки 
социални изяви, засягащи 
цялото общество. 

През 1910 година Ротари 
свиква първия си конгрес 
в Чикаго и шестнадесет-
те съществуващи тогава 
клуба се обединяват като 
Национална асоциация 
на Ротари клубовете. 

Идеалът на Ротари за-
почва да се оформя през 
този начален период, ко-
гато Артър Шелдон ста-
ва член на чикагския 
клуб. Като човек, който 

ЕДНА  100- 
ГОДИШНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

преподава новата наука 
„изкуството да се привли-
чат клиенти“, той е убе-
ден, че на бизнеса тряб-
ва да се гледа като на 
средство, което служи на 
обществото, и на първия 
конгрес на Ротари през 
1910 година той цитира 
фразата „Който служи на 
събратята си, печели най-
много“. Следват промени 
като „Този, който служи 
най-добре, той печели“ и 
„Служи над собствените 
си интереси“. Те бързо са 
възприети от всички ро-
тарианци и стават девиз 

върху клубните емблеми 
на Ротари. По-късно зако-
нодателният съвет реша-
ва, че девизът на Ротари 
интернешънъл ще е 
„Service Above Self“ – 
„Службата над личните 
интереси“.

Първият клуб извън 
границите на САЩ е ос-
нован в Канада през 1911 
година, с което Ротари 
става международен. По-
късно същата година е 
създаден клуб и в Лон-
дон. През 1912 година ор-
ганизацията вече се на-
рича Международна асо-
циация на клубовете Ро-
тари и по-късно през 1922 
името º е съкратено на 
Ротари интернешънъл. 

Първият Ротари клуб 
в страна, в която не се 
говори английски, е 
сформиран през 1916 го-
дина в Хавана, Куба. Та-
ка Ротари започва да 
преодолява не само на-
ционални граници, но и 
езикови бариери. Ротари 
става наистина световна 
организация след 1920 го-
дина, когато движението 
достига до Южна и Цен-
трална Америка, Африка, 
Австралия и Азия. Тази 
широка подкрепа, доказ-
ва, че принципите на ор-
ганизацията са жизнени 
и допринасят за превъз-
могване на различията в 
расите, цвета, вероизпове-
данието, езика и географ-
ското разположение.

Първата емблема на Ро-
тари е обикновено колело 
на каруца в момент на дви-
жение като символ „ци-

вилизация и движение“. 
През 1923 година коле-

лото с 24 зъбци и шест 
спици се възприема за 
символ, като се добавя 
и ключ на оста, за да по-
каже, че колелото е ра-
ботещо, а не в застой. 
На конгреса в Далас, Тек-
сас, през 1929 година е 
представено официално-
то описание на ембле-
мата. Кралското синьо 
и златно са избрани за 
официални цветове на 
Ротари, а флагът на Ро-
тари е бял с колелото, из-
образено в средата. И до 

днес, поставен на ревера, 
този знак отличава всички 
ротарианци по света.

Движението „Ротари“ 
поставя също така основи-
те на други световноиз-
вестни организации, като 
Международно общест-
во на децата инвалиди, 
основано през 1922 годи-
на и наричано днес Меж-
дународна рехабилита-
ция, а също така и орга-
низацията ЮНЕСКО, 
идеята за която се е ро-
дила на една конферен-
ция на Ротари в Лондон 
през 1942 година.

През 1947 година око-
ло 50 членове на Ротари 
стават делегати и кон-
султанти при основава-
нето на Обединените 
нации. Днес Ротари е с 
най-високият статут на 
консултант в Организа-
цията на обединените 
нации, който може да 
придобие неправителст-
вена организация. В това 
си качество Ротари има 
глас в системата на ООН, 
позволяващ му достъп до 
нейните специалисти и 
ресурси в целия свят.

Непосредствено след 
смъртта на Пол Харис 
през 1947 година е съ-
ставен първият план за 
награди на фондация 
„Ротари“ в областта на 
образованието на името 
на основателя на Ротари. 
Фондацията „Ротари“ от-
тогава е напълно зави-
сима от доброволните да-
рения на ротарианци и 
неротарианци от целия 
свят. Сериозен източник 
на финанси са вноските от 
по 1000 и повече щатски 
долара във фондацията, 
срещу които дарителите 
получават знак „Пол 

Харис“. Отличието мо-
же да се дава и на ли-
ца ротарианци и нерота-
рианци, ако същата сума 
е внесена в негова чест.

През 1985 година Ро-
тари постави началото 
на програмата „Полио 
Плюс“ – амбициозна про-
грама, чиято цел е всички 
деца в света да бъдат иму-
низирани против детски 
паралич.

Партньори в глобално-
то унищожение на полио-
миелита са Световната 
здравна организация, Ро-
тари интернешънъл, аме-

риканските центрове за 
превенция и контрол на 
болестите и УНИЦЕФ.

Като резултат от това 
партньорство случаите на 
детски паралич са нама-
лени с 99% от 1988 годи-
на и светът застана на 
прага на унищожаването 
на болестта. Членовете 
на Ротари са допринесли 
за тези решаващи усилия 
с повече от половин ми-
лиард долара и безброй 
часове доброволен труд.

Спестяванията, които 
ще бъдат реализирани от 
изкореняването на полио-
миелита, са 1,5 милиарда 
долара годишно – средст-
ва, които могат да бъдат 
използвани за решаване-
то на други здравни про-
блеми. 

А спестеното човеш-
кото страдание не може 
да бъде измерено по ни-
какъв начин.

Други значими програ-
ми на фондацията са: 
Matching Grants – субси-
дии, отпускани в подкре-
па на сериозни проекти 
на Ротари клубовете по 
места и дистриктите. Про-
грамата „Здраве, глад, 
хуманност“ е изготвена, 
за да отбележи 75-годиш-
нината на Ротари и да 
допринесе за „по-добро 
здраве, по-малко глад и 
да насърчи развитието на 
човека и обществото, на 
международното разби-
рателство, добрата воля 
и мира“. Програмата 
„Ротари доброволци“ суб-
сидира ротарианци, рота-
рактори или бивши въз-
питаници на Ротари, же-
лаещи да служат в чужда 
страна, която се нуждае 
от техните умения. През 
2002 година Ротари ос-

нова центровете за меж-
дународни науки по въ-
просите на мира и реша-
ването на конфликти – 
една новаторска програма 
за обучение на утрешните 
миротворци.

В редица страни по вре-
ме на Втората световна 
война някои Ротари клу-
бове се разпускат, но по-
късно голяма част от тях 
се включват в Ротари ин-
тернешънъл. В семейст-
вото на Ротари се включ-
ват Италия (1946), Гер-
мания и Япония (1948) 
и Испания (1977). Клу-

бовете в някои страни 
под комунистическо уп-
равление остават разфор-
мировани до 1989 годи-
на, когато след съгласу-
вани усилия и полити-
чески промени Ротари се 
появява отново в Източна 
Европа. През същата та-
зи година клубове се поя-
виха в Унгария и Пол-
ша. През 1990 година Ро-
тари навлезе в бившия 
Съветски съюз, и то за пър-
ви път, с учредяването на 
московския Ротари клуб. 
Настъплението продъл-
жи със сформирането на 
клубове в Чехия и Сло-
вакия, бивша Югославия, 
Румъния и България. 

Според статистика от 
Ротари интернешънъл 
България е страната с 
най-бързо развиващо се 
ротарианско движение. 

И ако погледнем в ис-
торията, можем да се гор-
деем, че в България са-
мо пет години след осно-
ваването на първия клуб 
в Европа (извън Обеди-
неното кралство) са пра-
вени проучвания за усло-
вията за създаване на Ро-
тари клуб от първия бъл-
гарин ротарианец – пана-
гюреца Събо Николов, 
който е член на Ротари 
от 1915 година. На 22 
април 1933 година се под-
писва протоколът за уч-
редително събрание на 
софийския Ротари клуб. 
Членове на клуба са из-
тъкнати личности: уче-
ни, предприемачи, фи-
нансисти и други, които 
със своята безкористна 
служба на обществото 
и страната допринасят 
много за развитието и на 
България, и на ротариан-
ството, за да се стигне 

през 1940 година до обя-
вяването на България за 
самостоятелен дистрикт 
(област). И въпреки дву-
кратната забрана на рота-
рианското движение в на-
шата страна – през 1941 
и 1951 година, духът на 
Ротари се възражда през 
1991 година и вече 15 го-
дини увлича със своята 
магия стотици български 
мъже и жени, изпълвайки 
сърцата и душите им с ре-
шимост да работят все-
отдайно, безкористно и 
с любов за България, за 
българския народ, за чове-

чеството.
Днес в България има 61 

Ротари клуба с над 2000 
ротарианци. От началото 
на възстановяването на 
ротарианското движение 
досега българските рота-
рианци са помогнали на 
нашето общество с про-
грами и действия за над 
половин милион долара. 

Българските Ротари са 
част от ротарианска об-
ласт заедно със Северна 
Гърция, Югославия и 
Македония. С този мно-
гонационален дистрикт 
Ротари доказва, че изпре-
варва политиците и може 
да обедини бизнесмени, 
интелектуалци и лидери 
в професиите в една ор-
ганизация, поставила си 
високата цел да служи на 
обществото. 

В Ротари членуват 
1 219  532 ротарианци – 
мъже и жени, обединени 
в 31 936 клуба. Ротари 
клубове има в 166 стра-
ни – тоест ние сме в осем 
от десет страни по света.

Това е накратко исто-
рията на тази клубна ор-
ганизация в служба на 
света, осъществена идея 
на един млад човек, по-
чувствал се самотен, ста-
нала мотивиращ фактор 
за служба чрез приятелст-
во.

Това е Ротари. Ротари 
е голям благодарение на 
приноса и единството на 
хилядите ротарианци от 
целия свят!

МВ

Поповските ротарианци тържествено отбелязаха 
стогодишнината от създаването на организацията. 

Инж. Тодор Тодоров, настоящ председател на Ротари–Попово, 
припомни нейната история, поздрави ротарианците и гостите 

на тържеството.

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник за 
Търговище и региона
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– Кога пипна мотор за 
пръв път и заразително 
ли беше?

– Бях на 6–7 години. 
Живеехме в източния край 
на града. Вуйчо ми, учител 
в Ломци, имаше мотор и 
като дойде в Попово, го ос-
тавяше у нас. Не знам как-
ва марка беше – „ДКВ“ 
ли, или нещо друго. Но аз 
все покрай него се въртях, 
той ме возеше понякога. 
Спомням си, че тогава ми 
правиха операция на сли-
виците във Варна. В чудо се 
видяха как да ме излъжат, 
за да си отворя устата. По 
съвет на майка ми докторът 
ми посочи един параван в 
кабинета и ми казва, че зад 
него има моторетка, която 
ще е моя, ако си отворя 
устата. Аз я отворих и... Та 
меракът ми към моторите е 
много стар. 

После, през 1953 годи-
на, бях на работа в сегаш-
ния завод „Възход“. С Мла-
ден Шопа, и той е от ос-
нователите на мотобола в 
Попово, намерихме в скла-
да една германска моторет-
ка „AEG“. Сигурно е оста-
нала от бившите собстве-
ници братя Ганчеви. Изка-
рахме я,  ремонтирахме я 
и на нея се учихме, после 
се явихме на изпит. През 
1959 година си купих соб-
ствен мотор. По това вре-
ме се сформира и отборът 
по мотобол.

– Кой е инициаторът в 
Попово да започне да се 
играе мотобол?

– Йордан Михайлов от 
Посабина, който беше на-
чалник на Авто-мотоклу-
ба по него време. Той нау-
чил, че в Хасково преве-
ли от френски, мотоболът 
е френски спорт, някакво 
упътване за играта и се 
опитвали да я играят.

Един отбор се състои от 
петима души. Сред пър-
вите бяхме Момчо Кара-
стоянов, Младен Алексан-
дров Шопа, Петър Данаи-
лов, Димитър Боянов Кър-
джито, Ангел Рашков, 

ТОДОР ЙОРДАНОВ-БОБАКА РАЗКАЗВА ЗА:

ПОПОВО, 
МОТОБОЛА, 
БЪЛГАРИЯ

ТОДОР ЙОРДАНОВ БОБЕВ-БОБАКА е роден 
в село Ломци през 1935 година. Зодия Стрелец. 
В историята на Попово с името му са свързани 
най-ярките изяви на местния отбор по мотобол. 
Има 24 години активна състезателна кариера. 
Шест пъти е републикански шампион, един път 
е носител на купата на България, два пъти е 
бронзов медалист от европейските първенство 
в Мьорж, Германия (1968), и Елиста, Калмицка 
АССР (1971). Майстор на спорта.

Георги Кожухаров Джон-
ката, Христо Костадинов 
Заяка, Стефан Букреев 
Иванович, Милчо Колчев, 
аз... Направихме си отбор, 
организирахме си срещи. 

Тренирахме на гимна-
зиалното игрище. Хората 
не бяха виждали такова не-
що и им беше интересно. 
Това беше към края на 
1959 година. Първият ни 
междуградски мач мисля, 
че беше с Търговище. В 
национален план се орга-
низираха зонови състеза-
ния. Зоновите първенци 
се явиха на първото ре-
публиканското първенст-
во, което се проведе в По-
пово през 1961 година.

– Знам, че това първен-
ство е със злополучен 
край и много емоции.

– Да, заради съдията 
Търпоманов от София. 
На финала играхме срещу 
Хасково. Какво ли не пра-
вихме, гол така и не вли-
заше. Срещата беше доста 
изнервена. Тогава те вар-
деха с моторетка. Един от 
техните състезатели – Ден-
чо Тумбев, се блъсна в на-
шия вратар и си проби сто-
маха. Пред вратата има 
мъртво поле и той нямаше 
право да влиза там с мотор, 
но нечестната игра не е 
от вчера. Накрая съдията 
даде дузпа срещу нас...  и 
загубихме с 1:0.

– Публиката как реаги-
ра?

– Публиката от стадиона 
дойде пред ДОСО (Дър-
жавна организация за съ-
действие на отбраната) в 
центъра на града. Стана 
митинг. Милицията закара 
съдията на гарата, за да го 
спасява... После целият 
отбор ходихме в София да 
подаваме контестация. 

След този скандал мото-
болът за известен период 
западна. Дори щяха да го 
забранят като спорт. Репуб-
ликански първенства не се 
провеждаха до 1965–1966 
година. 

И, това го запиши, ние, 

поповчани, които бяхме 
ощетени от съдията, започ-
нахме да действаме да се 
възстановят местните, зо-
новите, републиканските 
състезания. През 1970  го-
дина на републиканското в 
Бургас спечелихме първата 
си купа. 

– Бил си и сред добрите 
национални състезатели.

– Национален отбор се 
създаде през 1967 годи-
на в Хасково след второ-
то републиканско първен-
ство. В този първи на-
ционален отбор от Попо-
во участвах само аз. Съ-
браха ни на лагер-шко-
ла в Хасково, след което 
заминахме за СССР на 
турнир. Не бяхме изли-
зали навън, не знаехме как 
играят там. Ние играех-
ме с малка топка, малко 
преди да заминем научих-
ме, че топката трябва да 
е с диаметър 36–40 санти-
метра. Първата мотоболна 
топка я направиха в 
„Спортпром“–София. 

В СССР играхме шест 
срещи, първата беше в 
Киев. Отборът на Киев 
не беше най-добрият на 
СССР по него време. На 
нас това ни беше първата 
международна среща. 
По него време ние го 
играехме като футбол, по-
давахме си. А тя, играта, 
ставала по друг начин. 
Топката не се ритала като 
футбол, а моторите били 
пригодени, за да може да 

се води, да се търкаля по 
земята. Като направихме 
там първата тренировка, 
запалянковците гледат и 
ни викат: „Вие утре ще 
паднете най-малко 3:0“. 
И така стана. Като се на-
редиха те, като взеха топ-
ката... Правилникът тогава 
позволяваше от едната вра-
та до отидеш до другата, 
без да подаваш. Докато 
се усетим и... гол. Като се 
търкаля топката със скорост 
50–60 км в час и се ритне, 
тя развива до 100 км в час. 
Тежината º е 1 кг. Как ще я 
спре вратаря? Ние какво да 

правим, наредихме се пред 
врата, за да можем поне да 
ги спрем. Биха ни 3:0. 

Видяхме, че така няма 
да стане. Нужно беше да 
се преустроят моторите. 
Моят мотор беше висок, 
карах го и за крос, и за мо-
тобол. Като ритнеш топ-
ката, тя минава отдолу, ще 
се убиеш. Сложих му още 
едни ауспух, за да спира 
топката. След два-три дена 
направихме друга среща, 
научих се да водя, но не 
можех още да я ритам. Е, 
на петата-шестата среща се 
поокопитихме. Руснаците, 
като си тръгвахме, ни да-
доха рамка на мотор за мо-
тобол, за да видим как да 
преустроим нашите. 

– Но още на другата го-
дина станахте бронзови ме-
далисти от европейското 
първенство в Германия.

– Да, през 1968 година 
отидохме в Германия на 
европейско. Треньор ни 
беше Христофор Чорба-
джиев от София. Беше по 
чешките събития. Сърбите 
ни смятаха за окупатори, 
нали нашите войски бяха в 
Чехословакия. За нещастие 
като минаваме пред Сър-
бия, в Белград направихме 
лека катастрофа. Докато 
дойде полицията, ние се 
крием в съседната улица, 
страх ни е да не ни бият 
хората. На анцузите ни 
пише „Народна република 
България“. Оправихме гло-
бата и заминахме, отър-

вахме се. 
Първенството се прове-

де в град Мьорж, където 
беше най-добрият отбор 
на Федерална република 
Германия. Председател на 
клуба им беше българин – 
Иван Димитров от Тутра-
кан. Имаше фабрика за  
картон. Тези клубове, които 
сега ги правим тук, тогава 
те ги имаха. Той даваше на 
клуба по 120 хил. марки. 
Целият национален отбор 
бяхме цял месец на негова 
издръжка. В първенството 
участваха четири отбора. 
Холандците останаха чет-

върти. СССР не дойдоха 
заради събитията в Чехо-
словакия. 

– Говори се, че са ти 
предложили да останеш 
в Германия и да се съ-
стезаваш там?

– Вярно е, Иван Димит-
ров веднъж ме викна и ми 
предложи, говори ми, че 
ще печеля много пари и 
т.н. Отказах, не можех да 
изменя на Народна репуб-
лика България. Така пише-
ше на каските ни – НРБ.

А Германия за нас беше 
като друга планета. Пре-
ди да заминем, от Цен-
тралната лекторска школа 
на БКП ни изнасяха лек-
ции, в които ни говорят 
как първото нещо, което, 
като отидем в Западна 
Германия, ще ни впечатли, 
са витрините. Ние да не се 
поддаваме... А то нямаше 
нещо да го няма, от птиче 
мляко да търсиш – има. 
Сега и в България е така, 
но тогава ...

– Кога западна мотобо-
лът в Попово?

– Като ликвидираха през 
1990 година Организация-
та за съдействие на отбра-
ната, към която бяха авто-
мотоклубовете. Разпро-
дадоха материалната част. 
Интерес имаше, състезате-
ли много. 

– Вие бяхте голям тан-
дем с брат си и си останах-
те в историята на мото-
бола като „Бобака и брат 
му“. Прозвището Бобака 
запазена марка ли е?

– И брат ми Максим беше 
много добър състезател. Са-
мо като се погледнехме, се 
разбирахме какво да пра-
вим. Но публиката: Бобака, 
Бобака... Съдба е това.

– Когато си започвал 
спортната си кариера, 
си участвал и в мотокро-
сове. Спомняш ли тези 
състезания?

– Първите кросови съ-
стезания в Попово са от 
50-те години на миналия 
век. Провеждаха се на ко-
лодрума. От първите състе-
затели помня Конаклията, 
идваха и такива от Русе, от 
Шумен. 

После започнахме да пра-
вим по-големи състезания. 
Тръгвахме оттук, минавахме 
през Медовина, Посабина и 
се връщахме. Тогава това 
минаваше за крос. По-къс-
но организирахме истински 
крос под името „Каваци-
те“. Трасето го правих аз. 
Използвах пресечения те-
рен около язовира, градска-
та градина. Днес този те-
рен не е същият. Тогава ги 
нямаше рибарниците, бето-
новия възел. За съжаление 
тогава загина един състеза-
тел от Шумен. Като мина-
ват през Градската гради-
на с друг състезател от 
Омуртаг се блъскат в един 
бор. Паметник щяха да 
му правят, така и остана... 
Вследствие на това забра-
ниха кросовете в места, къ-
дето има дървета. Това беше 
около 1961–1962 година.

– Имало ли е моменти 
поповчани като публика 
да те разочароват?

– Винаги съм се рад-
вал на любовта им. Ня-
мам разочарования. А и аз 
винаги съм бил и състеза-
тел, и работник. Бил съм 
един тях, от публиката, и 
затова ме обичаха.

– Какво важно не ка-
захме, макар че тук и с ча-
сове да си говорим, ще има 
какво да си спомняш?  

– Много години минаха, 
много интересни работи 
са ставали, забравил съм 
някои от тях. Но да завър-
ша с един куриоз. За 24 го-
дини състезателна карие-
ра нямам сериозна конту-
зия, счупвания. Сега като 
пешеходец ме блъснаха, и 
то с какво – с едно „Балкан-
че“, и ми счупиха крака. 

– Днешните рокери на-
следници ли са на стара-
та мотослава на Попово? 

– През 1994 година на-
правих частен авто-мото-
клуб. Нямаше пари и всич-
ко остана така. Исках да ги 
организираме. Иначе и аз 
ги псувам, дето бръмчат с 
моторите, някога и ние го 
правехме, но не чак така. 
Ама и милицията тогава 
беше друга....

Записа Пламен СЪБЕВ

Бобака винаги е въодушевен, когато разказва за спорното си минало

Бобака по време на мотокросово състезане на Шипка, 
началото на 60-те години на ХХ век

Попово, 1971 година. Финална среща от републиканското 
първенство по мотобол. На игрище „Колодрума“ поповските 

мотоболисти Максим Йорданов Тодоров (№ 4) и Тодор 
Тодоров-Бобака (№ 3) в момента на вкарване гол във вратата 

на отбора от Бургас. 
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Във връзка с осъществя-
ването на проекта „За по-
добро съвместно реагиране 
на неправителствените и 
правителствените органи-
зации към трафика на хора: 
превантивни действия в 
четири български регио-
на“ на 28 февруари в Търго-
вище се състоя работна 
среща. В нея участваха 
представители на РДВР, 
прокуратурата, Местните 
комисии за борба с проти-
вообществените прояви на 
малолетни и непълнолет-
ни, на училища,  неправи-
телствени организации, 
медии. 

Проектът ще се реализи-
ра в областите Русе, Пле-
вен, Търговище и София 
и е по идея на фондация 
„Център Надя“–София, 
център „Отворена врата“–

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
Плевен, фондация „Център 
Надя“– клон Русе и фон-
дация „Център Надя“–Тър-
говище, който се ръководи 
от кореспондента на про-
грама „Хоризонт“ на БНР 
Евтим Петков. Финанси-
рането  му е осигурено от  
Британското посолство в 
България.

По проблема с трафика 
на хора в обществото не 
се говори достатъчно, въ-
преки че е един от най-
сериозните на нашето 
съвремие. Липсват коорди-
нирани действия между ин-
ституциите за превенция 
на това явление, както и в 
областта на защитата, под-
крепата и помощта към 
жертвите. Поради своето 
разположение България е 
транзитна страна и страна 
на крайна дестинация за 
трафика на хора. Повечето 
жертви са жени на възраст 

между 18 и 25 години, но 
не са малко и децата, които 
се изнасят нелегално за 
осиновяване или сексуални 
„услуги“, каквито случаи и 
в момента се коментират в 
медиите. Затова основната 
цел на този проект, според 
изпълнителния директор 
на софийския „Център На-
дя“ (за жени, преживели 
насилие) д-р Р.Венелинова, 
е да се увеличи адекват-
ната реакция спрямо тра-
фика на хора, като се раз-
вие механизъм на взаимо-
действие и сътрудничест-
во между държавните ин-
ституции и граждански-
те организации. Много 
важно е да се изостри 
чувствителността на про-
фесионалистите, работе-
щи срещу трафика, така 
че проектът е предназ-
начен за полицаи от спе-
циализирани антитра-

фикни сектори, служи-
тели на местните власти, 
представители на непра-
вителствени организации 
и на медиите. Ще се осъ-
ществи програма от прак-
тически обучаващи семи-
нари и възможности за 
обмяна на полезен опит с 
продължителност 8 месе-
ца. Планирани са общо 
четири семинара, три от 
които ще се организират 
и проведат в три от регио-
ните, а последният ще е 
конференция в София. 
Обучаващият екип ще се 
състои от известни спе-
циалисти и експерти в об-
ластта на трафика на хо-
ра, като психолози, пси-
хиатри, преподаватели от 
Академията на МВР, мето-
дологични възпитатели в 
полицията.

ФУТБОЛ

ЕТЪР (ВЕЛИКО ТЪРНОВО)–
СВЕТКАВИЦА – 2:3

С победа завърши първото гостуване на „Светкавица“ 
в пролетния дял на шампионата срещу коравия отбор 
на „Етър“–Велико Търново. Веднага след началния 
съдийски сигнал футболистите на „Светкавица“ на-
ложиха пълно игрово и териториално превъзходство и 
в петата минута Мартин Христов откри резултата – 0:1. 
Футболният монолог на „мълнееносците“ продължи 
и през второто полувреме. В 53 минута отлично 
игралият в този мач Христов се разписа за втори път 
във вратата на „Етър“, а в 65 минута Н. Вълев потопи с 
трети гол надеждите на домакините за нещо повече от 
хикс.  Превъзходството на „Светкавица“ в тия минути 
бе смазващо, а и гредите на три пъти, след удари на 
Христов и Вълев, спасиха домакините от разгромна 
загуба. Тогава „под светлините на прожектора“ застана 
съдията от София – Добри Арабаджиев. В 70 минута 
само той видя нарушение за дузпа в наказателното 
поле пред Щерев и домакините намалиха на 1:3, а пет 
минути по-късно той измисли фаул пред наказателното 
поле на гостите и след изпълнението му домакините 
успяха да се доберат до почетна загуба с 2:3.

В ХVІІІ кръг, на 12 март (събота) от 15 часа на 
стадион „Д. Бурков“, „Светкавица“ посреща отбора на 
„Рилски спортист“–Самоков.

ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДИ И ЗАГУБИ
На 5 и 6 март в Шумен отборът на момчетата (VII–VIII 

клас) при волейболен клуб „Попово 90“ с председател 
Поля Ненова изигра първите си четири срещи от 
група „А“ на регион „Добруджа“. Нашите състезатели 
постигнаха две победи с по 3:0 над съставите на ВК 
„Добруджа“ и ВК „Дунав“ и загубиха две срещи от 
връстниците си от ВК „Калбо“–Шумен (1:3) и ВК „Су-
ворово“ (2:3). С тези резултати поповските момчета се 
класираха за финалния турнир, който ще се проведе на 
19 и 20 март. Там те ще премерят сили със съставите 
на ВК „Калбо“–Шумен, ВК „Суворово“, ВК „Хан Ас-
парух“–Исперих, ВК „Омуртаг“ и ВК „Черно море”–
БАСК.

Първите два отбора продължават в зоновите първен-
ства, а заелите трето и четвърто място ще играят в 
квалификационните турнири.

Катерина РУМЕНОВА

ТЕНИС НА МАСА

ШЕСТ МЕДАЛА ЗА ПОПОВЧАНИ
От 4 до 6 март в Двореца на спорта–Варна се проведе 

личното държавно първенство по тенис на маса за 
2005 година за мъже и жени. В него взе участие и 
представителният отбор на поповския клуб „Роса 1“ 
в състав Станислав Иванов, Иван Аянски и Цветомир 
Цонев.

В този най-висок държавен спортен форум по тенис на 
маса поповските състезатели се представиха блестящо, 
като   завоюваха общо шест медала за своя клуб и за 
града. Иван Аянски зае първото място и златния медал 
на двойки мъже, трето място в личното първенство и 
трето място при смесените двойки. Станислав Иванов 
зае третите места и спечели бронзовите медали в 
личното първенство и в двойките мъже.Третият ни 
състезател – Цветомир Цонев, взе бронзов медал за тре-
тото място при двойките мъже.

 С отличните си изяви Станислав Иванов и Иван Аян-
ски си гарантираха място в мъжкия национален отбор 
по тенис на маса.

В предстоящия пролетен полусезон на държавното 
отборно първенство целта на отбора от клуб „Роса 1“ 
е отново (за трети път) да завоюва шампионската 
отборна титла. Добра предпоставка за това е първото 
място, което поповският състав заема във временното 
класиране от есенния полусезон.

Димитър СТЕФАНОВ 

СПОРТ

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

По данни на социалното 
министерство в последно 
време все повече държави 
търсят българи за работа. 
Ето какви специалности 
се търсят в някои от стра-
ните.

ИСПАНИЯ

Има работни места за 
помощник-сервитьори и 
работници в кухня. Испан-
ските работодатели ще 
ги назначат на безсрочни 
трудови договори, като 
предвиждат два месеца из-
питателен срок.

Годишните заплати ще 
бъдат около 11 000 евро. 
Ако българите се справят 
добре със задълженията 
си, ще им бъдат давани 
и премии. Когато са на 
смяна, обядът или вечеря-
та им ще бъдат безплат-
ни. В останалото време 
ще ползват до 25 на сто 
отстъпка в цената на хра-
ната. Работи се 40 часа сед-
мично, полага се един ме-
сец отпуск.

Кандидатите трябва да 
имат най-малко шест ме-
сеца стаж в ресторант или 
хотел и да са на възраст 
20–33 години. Добре е те 
да имат познания по испан-
ски език.

ГЕРМАНИЯ

Немските работодатели 
търсят готвачи, сервитьори, 
работници в заведения за 
бързо хранене, икономисти 
и продавачи. За готвачите 
има условие – да са до 40-
годишни, да имат стаж поне 
две години и да владеят 
немски език. Сервитьорите 
трябва да имат завършен 
техникум по хранене и 2–3 
години стаж.

ТУНИС

Собственикът на най-
голямата туристическа ве-
рига „Мири“ е поканил на-
скоро на работа български 
лекари физиотерапевти, 
както и кинезотерапевти. 
Предлаганите условия са 
добри, месечната заплата е 
над 1000 долара. Българите 

С ПРЕДИМСТВО – ГОТВАЧИ, 
СЕРВИТЬОРИ, ЛЕКАРИ

РАБОТА В ЧУЖБИНА

ще бъдат назначавани на 
трудови договори.

ИТАЛИЯ

Италиански работодате-
ли са направили поръч-
ки за медицински сестри, 
които ще бъдат назнача-
вани  на трудови догово-
ри със заплата над 1000 
евро. Изискването е да са 
завършили Висшия сес-
трински институт, да имат 
най-малко три години 
стаж по специалността 
и да са родени след 1970 
година. Кандидатките за 
медицински сестри трябва 
да знаят италиански език. 
Държавната фирма за из-
нос на медицински кадри 
в чужбина „Експомед“ 
ще организира курсове за 
изучаване на италиански 
език.

СИРИЯ

Сирийски болници пред-
лагат места за български 
лекари анестезиолози със 
заплата 1000 долара.

ЙЕМЕН

В тази страна се търсят 
по спешност лекари физио-
терапевти, които ще бъдат 
назначени на трудови до-
говори със заплата над 
1000 долара. Търсят се 
още рехабилитатори, на 
които се предлагат 450 до-
лара на месец. Те също ще 
бъдат назначавани на тру-
дови договори.

МВ

На 9 и 10 април 
здравен център „ДАР“–

София 
ще прави прегледи 

в Попово. 
Гостуващ лекар 

е д-р Румяна Цанкова 
специалист по 

хомеопатия, 
фитотерапия, 

разделно хранене и 
ирисодиагностика.

За повече информация: 
тел. 2-75-10

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ 
ЗАМИНАВАЩИТЕ ЗАД ГРАНИЦА
• Не тръгвайте за чужбина без входна виза с пра-

во на труд.
• Проверете предварително дали фирмата, която 

ви изпраща, има регистрация за това, за да не ви 
измамят.

• Искайте проект за трудов договор, в който да са 
уточнени характерът на работата ви и възнаграж-
дението.

• Най-сигурно е да заминете чрез посредничест-
вото на Агенцията по заетостта.

ОБЯВА
за допускане на процедура за изменение 

на Подробния устройствен план за регулация на кв. 
103 УПИ-ІІІ по плана на Попово, 

с цел преотреждане на част от урегулиран 
поземлен имот УПИ-ІІІ от „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

ПАВИЛИОНИ“ в елемент на инфраструктурата – 
ПАРКИНГ, и в урегулирани поземлени имоти за 

ТЪРГОВИЯ.

Общинска администрация при Община–Попово 
организира обществено обсъждане по реда на чл. 
121 ал. 1 от ЗУТ след взето положително решение от 
Общински съвет и на основание чл. 21 ал.2 от ЗМСА  
и чл. 9 ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Разработката е предоставена на вниманието на за-
интересованите всеки присъствен ден в стая № 305 
на Община–Попово, в едномесечен срок от датата 
на обявлението.

Възражения срещу разработката се адресират до 
кмета на община Попово.

М. Михайлов
главен архитект на община Попово 

Продавам тристаен панелен апартамент в Търго-
вище до болницата – много добро състояние. Тел. 
089 9 051 325. 3-2

•••
Продавам полуремарке 90 кубика с лиценз. Тел. 

088 9 225 085. 6-1
•••

Продавам едностаен в Бухово, София, тел. 088 7 
985 156; 02/994 21 67.

•••
Продавам бали люцерна, тел. 0608/27 115.

ЗАПОЗНАНСТВА
Младолик елегантен и разведен господин от 

Варна, среден ръст, на 57 години, материално и 
жилищно 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 

обезпечен, запазен и начетен, търси съжителство с 
жена на 50–55 години. Тел. 054/66 678, Калю.

ПРОДЖАБИ
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

ГОДИШНИ НАГРАДИ 
НА ТЕЛЕВИЗИЯ ММ

Нова ТВ 1.30

СМЪРТОНОСЕН 
ХОРИЗОНТ

Би Ти Ви 20.00

ВОДОПАДИТЕ

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:
 „Газиран цианкалий“ 
 (Англия, 2003 г.)
22.20 Елит
22.50 Мело тв мания
23.30 По света и у нас
23.40 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.10 Мрежата
  0.40 „Чай“ (п)
  2.25 Видеоклипове
  2.50 Портрети. Жулиен Грак
  3.45 Хит минус едно (п)
  4.35 Непозната земя (п)
  5.05 Мело тв мания (п)
  5.45 Рекламна пауза (п)
 

ПЕТЪК, 11 март

  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 „Сезони на сърцето“, 
 тв сериал, 2 еп.
15.00 „Пасадена“, 2 еп.
15.30 „Робобуболечки“
16.00 „Тутенщайн“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Бедната Настя“, 14 еп.
18.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
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 „Всички обичат 
 Реймънд“, 4 еп.
21.30 „Тя и той“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 „Приятели“
  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)

13.45 Разследването 
 на Да Винчи“, 9 еп.
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Еймъс и Андрю“,
 комедия
17.00 „Уил и Грейс“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Живи“, екшън
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 „Шепот в мрака“, 
 трилър
  1.30 „Кръгът на Доусън“ (п)
  2.30 „Еймъс и Андрю“ (п)
  4.00 „Живи“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 13 март

  7.00 Музика
  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките 
 нинджа“
  8.30 „Бандата от потока на 
 кенгуруто“
  9.00 Детски свят
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
12.00 Календар
12.15 Една седмица 
 с „Коритаров Live“
12.45 Тази седмица в 
 „Детектор на лъжата“
13.30 „На чисто“
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
18.00 „Гувернантката“
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Балът на 
 чудовищата“, драма
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 Кречетало
  1.30 „Смъртоносен 
 хоризонт“, трилър
  3.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  4.00 „Балът на 
 чудовищата“ (п)
  6.00 „Кръгът на Доусън“
  6.30 Музика

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 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 11 март

  6.30 „Сибил“ (п)
  6.55 Здравей, България
  9.05  „Клонинг“
10.00 На кафе
12.00 Календар
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Блясък“ (п)
13.45 „Шеметната 
 Анастасия“ (п)
14.30 „Военна прокуратура“
15.30 „Блясък“, 1164 еп.
16.00 Биг Брадър (п) 
17.00 „Богати и жестоки“
18.00 „Шеметната Анастасия“
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Имаш поща“
22.00 „Военна прокуратура“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 „От местопрестъпле-
 нието. Лас Вегас“ (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 „Автохит“ (п)
  2.00 „Животните 
 представят“ (п)
  2.30 „Богати и жестоки“
  3.30 На кафе (п)
  5.30 Зад кадър
  6.00 Музика

СЪБОТА, 12 март

  7.30 Иконостас
  8.00 Детски аним.филми
  9.00 Животните 
 представят...
  9.30 Детски аним.филм
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
12.00 Календар
12.15 Кино Нова
12.45 „Морска сол“ (п)

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

  5.00 „Бедната настя“ (п)

СЪБОТА, 12 март

  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 „Всички обичат 
 Реймънд“
12.30 „Двама мъже и половина“
13.00 „Историята на литъл 
 Ричард“ (САЩ)
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Треска за злато 
18.45 Сеизмограф
19.30 bTV новините 
20.00 „Водопадите“ (САЩ)
22.00 bTV новините 
22.30 „До краен предел“ 
  0.15 „Бързи пари“ 
  0.45 Филм
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 13 март

  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 „Все по-близо“ (САЩ)
15.00 „24“
16.00 „Тя и Той“
16.30 УЕФА – обзор
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 „Смокинг“
22.00 bTV новините 

ПЕТЪК, 11 март

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Здравно осигуряване
10.00 Защо не с Марта 
 Вачкова (ток шоу)
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт
15.15 Световно първенство 
 по биатлон (жени)
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица с 
 Ивайло Лаков
19.30 „Далеч от съвършен-
 ството“, 17 еп.
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“, 6 еп.
22.35 „Звезди. Джони 
 Холидей и приятели“
23.50 По света и у нас
  0.00 „Отмъщение“, игр.
 филм (Белгия, 
 Македония, 2001 г.)
  1.45 Джубокс
  2.15 Здраве (п)
  2.35 Здравно осигуряване
  2.45 Видеоклипове
  3.20 Непозната земя (п)
  3.50 Седмица (п)
  4.20 „За животните – 
 с любов“ (п)
  4.50 Панорама (п)
  5.50 „Отмъщение“ (п)
  
СЪБОТА, 12 март

  7.30 Заедно: „Крачката“
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Цветен магазин
  9.10 Спукано гърне
  9.45 „Пролетна веселба“, 
 (САЩ, 1995 г.)
11.15 Памет българска: 
 135 години от 
 възстановяването на 

 Българската екзархия
12.00 По света и у нас
12.20 Студио „Частен случай“ 
 с Владимир Береану
12.50 „Минута е много“
13.40 Документален филм: 
 „Фередже“
14.10 Знаци по пътя: 
 „Надка Караджова“
14.40 Атлас: „Пътят към 
 Европа“
15.10 Светът на Швейцария
15.20 Футбол: „Левски“–
 „Литекс“ (пряко)
17.40 Суматоха
18.10 Хит минус едно
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Годишни музикални 
 награди на телевизия 
 ММ (пряко предаване 
 от Велико Търново)
22.20 Рекламна пауза
22.50 Трето полувреме
23.40 По света и у нас
23.50 Джазтайм
  0.20 „Преследвачът“ 
 (САЩ, 1996 г.)
  1.45 Суматоха (п)
  2.15 Памет българска (п)
  3.00 Портрети. Нагиб Мафуз
  3.50 Мело тв мания (п)
  4.30 Видеоклипове
  5.05 Вижте кой (п)
  5.55 „Преследвачът“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 13 март

  7.25 Бразди
  7.55 Телепазарен прозорец
  8.10 Национален календар. 
 Сирни Заговезни
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
11.45 Световно първенство 
 по биатлон (жени)
12.00 По света и у нас
13.00 Етно
13.30 Великата илюзия BG: 
 „Откога те чакам“, 
 игрален филм, 1984 г.
15.10 „Пиленце пее“, 
 песните на квартет  
 „Славей“
15.40 Непозната земя
16.10 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“

За времето между 2,30 и 
7,30 часа на 26 февруари 
в с. Паламарца, община 
Попово, неизвестно лице 
открадва пет юрдечки от 
двора на жител на същото 
село. След проведените 
оперативно-издирвателни 
мероприятия е разкрит из-
вършителят на кражбата – 
28-годишният Т. И. от съ-
щото село.

•••
На 1 март, около 19,20 ча-

са в Попово, на кръстовище-
то на улиците „Раковска“ 
и „Асен Златаров“, право-
способният водач С.А., 
52 год., от с. Мартен, об-
ласт Русе, управлявайки 
товарен автомобил „Иве-
ко“ с русенска регистра-
ция с прикачено към не-
го ремарке, допуска път-
нотранспортно произ-
шествие поради несъобра-
зяване със заснежен, зале-
ден и неопесъчен пътен 
участък. В резултат на това 
са причинени значителни 
материални щети по то-
варен автомобил „DAF“ 
с плевенска регистрация, 
с прикачено към него ре-

марке, управляван от П.М., 
на 35 год., от с. Брестовец, 
област Плевенска, и по лек 
автомобил „Пежо“ с търго-
вищка регистрация, собст-
веност на Н.Д. от Попово.

•••
На 1 март в сектор „Ико-

номическа полиция“ 
при РДВР–Търговище 
е получен сигнал, че ли-
цето А.Т., на 45 год., от 
Търговище, е осъществя-
вал банкови сделки (пре-
доставяне на парични 
средства на лица като зае-
ми) без необходимото за 
това разрешение. Тази 
си дейност същият е при-
кривал под формата на 
продажби на стоки на 
лизинг. По случая е обра-
зувано следствено дело 
N 52 от 2005 г. по чл.252, 
ал.2 от НК по описа на 
Окръжна следствена служ-
ба–Търговище.

•••

На 2 март в с. Изворово, 
община Антоново, 30-го-
дишният Ю.В. от същото 
село е счупил витринно 
стъкло на хладилна ви-
трина в хранителен мага-
зин – кооперативна собст-
веност. Нанесени са щети 
на неустановена стойност.

•••
На 3 март, около полу-

нощ, на ул. „Градинарска“ 
в Попово, в двора на не-
обитаема къща, полицей-
ски автопатрул e задържал 
в момент на кражба на 
черни и цветни метали 
Г.И., 44 г., и 14-годишно 
непълнолетно момче – и 
двамата от същия град.

•••
На 3 март в РПУ–Тър-

говище е доведен 15-го-
дишният И.Г. от кв. „Въ-
бел“ на Търговище, за ко-
гото е установено, че е из-
вършил кражба на GSM 
апарат, собственост на жи-

тел на с. Салманово, об-
щина Шумен.

•••
На 5 март в Попово, око-

ло 6,30 часа, 45-годишният 
К. К.  след употреба на 
алкохол разбива две врати 
в къщата на 33-годишния 
Р. И. на ул. „Раковска“ и 
му отправя закани за са-
моразправа.

•••
На 5 март около 2,30 ча-

са в Търговище 25-годиш-
ният З.Е.П. управлява 
по ул. „Морава“ лек авто-
мобил „Фолксваген голф“ 
след употреба на алко-
хол с концентрация 2,45 
промила, установено по 
надлежния ред. По случая 
е започнато бързо поли-
цейско производство.

•••
На 5 март около 22 часа 

в Попово, в бар „Астория“ 
на ул. „Цар Освободител“, 
34-годишният М.Х.С и 

25-годишният И.П.И. – 
и двамата от Попово, са 
извършили непристойни 
действия, грубо наруша-
ващи обществения ред. 
По случая е образувано до-
знание.

•••
Около 8,30 часа на 6 

март в с. Разделци, об-
щина Аноново, е намерен 
обесен в дома си самот-
ноживеещият Ангел Ан-
гелов, 75 г. При направения 
оглед не са установени 
следи от насилие.

•••
На 8 март в РПУ–Тър-

говище е доведен 28-го-
дишният Й.К.Й от с. Джу-
люница, община Лясковец, 
за когото е установено, че 
е извършил грабеж на два 
мобилни телефона, собст-
веност на живеещите в Тър-
говище Георги Стоименов 
и Станимир Иванов.

КРАЖБА НА 2 КГ ЗЛАТО
Два килограма златни 

накити на обща стойност 
44 000 лева са били открад-
нати в Търговище от златар-
ски магазин „Хелиос“ на 
Цветарската улица. Охраня-
ваният от СОД при РДВР–
Търговище обект е бил ата-
куван от бандитите в перио-
да 5 март следобeд до сут-
ринта на 7 март. Охранител-
ните датчици обаче не са по-
дали сигнал за нарушение в 
централата на СОД, поради 
което все още не е уточнено 
точното време на грабежа. 

По данни от местното 
РПУ, крадците са разби-
ли входната врата на зла-
тарския магазин, след кое-
то са разбили заключва-
щото устройство на метал-
на каса, откъдето са задиг-
нали златните накити.

По случая е образува-
но дознание и се извърш-
ва експертиза на охрани-
телната техника. По пред-
варителни данни крадци-
те са успели да заглушат 
сигнала на охранителната 
система и така безпрепят-
ствено нахлули в магазина.
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

РОЖДЕНИЦИТЕ

12 март
Христо Цонев –
общински съветник

13 март
Лютфи Реянов –
кмет на община Опака

Магдалена Радева –
общински съветник

Румяна КОЛЕВА, 
ревностна почитателка на суинга

Живот в панелна кутия.Така може да се определи 
зимното ежедневие на поповчани. Застопорени пред 
телевизора, сред температурата на възможното си отоп-
ление, те подхранват своята летаргия с мечти за пролет-
та и примиримост към несговорчивостта на сезона.

Но има едно местенце в града, за което няма зимни 
табута. Там минусовите градуси не смеят да нахлуят, 
отблъснати от кипящата енергия на присъстващите. 
Там вечерите са уютни и топли, а положителните емо-
ции – с постоянно присъствие. Това е Ретро клуб. Свое-
образно и уникално заведение, където се случва раз-
личното. Особено в началото на уикенда.

Без снобско позьорство и без фалшиво самочувствие, 
тук се събират хора със свободен дух, ценители на из-
куството и самите творци – музиканти, певци, танцьори, 
поети, художници, актьори. Често ги отминаваме, за-
бравяме, дори не ги познаваме. Но те не са случайни 
минувачи. Ретро клуб доказа това.

Ако напиша за всички вечери, ще се получи цял 
роман, който сигурно ще се родее с „Безкраен празник“ 
на Хемингуей. Не казвам това случайно, защото и ду-
хът, и интериорът на Ретро клуб са сходни с тези на лю-
бимия бар на великия писател в Роуд Айлънд. Именно 
там преминава голям отрязък от живота му и там са 
сътворени най-добрите му произведения.

А в Ретро клуб битуват най-добрите творци измежду 
поповчани.

И тъй като все още не съм романистка, ще нахвърлям 
есеистично, ескизно, дори поетично впечатленията 
си от отминалия 19 февруари. И дори ще си поставя 
заглавие:

СУИНГ В СЪБОТА ВЕЧЕР
Зимна вечер. Снегът е отминал, но студът – не. Ко-

мините на Ретро клуб издишват задъхан дим. Сякаш 
закъснял вагон е останал на малка гара, за да изча-
ка всички желаещи да се качат пътници и да се залю-
лее по релсите към следващата точка на зимното пъ-
туване. Вместо това се залюлява ритъмът на суинга – 
направление в попмузиката, сравнимо единствено с 
гръбначния мозък на човешкия организъм. А пътни-
ците са много, дори и правостоящи. Зазвучава мекият 
тембър на Емил Рашев, за да ни напомни за годините, 
когато в Попово суингът беше млад. По семейна линия 
се включва Ивайло Рашев, за когото музиката е и при-
звание, и хляб. Ритъмът се поддържа от вълшебните 
палки в ръцете на Иван Методиев, а след това чевръсто 
и страстно го подхваща Васил Георгиев. Зазвучава ка-
дифеният глас на Петър Топалов, пленяващ с магията 
на красивите вокали. „Приглася“ синтезаторът под 
палавите и точни пръсти на Драгомир Димов. Запява 
Капка и удоволствието продължава. „Hello!“ – поздра-

вява в песен с ентусиазма 
на своята младост Сашко.

Аплодисменти, умноже-
ни многократно. Изкуство-
то се превръща в смисъл, 
когато някой го дарява от 
сърце, а публиката – в це-
нител, когато приеме този 
дар със своето сърце.

Възприета на живо, музи-
ката прави усещанията ни 
по-истински. Затова да 
озвучим живота си! Най-
вече със суинг.

ПО СЛЕДИТЕ 
НА НЕОТМИНА-
ВАЩОТО ВРЕМЕ

Петър Топалов (Белканто)

Емил (Мистър ферменти) Иван (Вълшебните палки)

Дарина КАРАКОЛЕВА  

33 деца от област Търго-
вище получиха награди от 
третия национален конкурс 
за детска рисунка „Не на 
агресията по пътищата! 
Взаимното уважение е бе-
зопасност!“. Той е част от 
националната кампания 
„Скорост и безопасност“, 
организатор на която е на-
правление „Пътна поли-
ция“. Осъществявя се със 
съдействието на „Мили-
цер и Мюнх“, НРМ „Пара-

ПОЛИЦИЯТА НАГРАДИ 
МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ

дигма“, издателства „Хели-
кон“ и „Слънце“.

Генерал Гецо Гецов, ди-
ректор на РДВР, лично 
връчи наградите на малките 
художници. Участниците 
в тазгодишния конкурс от 
нашия регион са 424 деца. 
Общо от цялата страна 
те бяха 13 078. Най-го-
лямата награда грабна 
Боряна Илиева (ШИИ–
Търговище) – велосипед. 
Милкана Янева (ОДЗ „Пче-
лица“), Светла Петрова 
(ОДЗ „Пчелица“) и Никол 

Колева (І СОУ „Св. Сед-
мочисленици“) получи-
ха ролери. Останалите де-
ца бяха наградени с енци-
клопедии, книги, уокмени, 
светлоотразители и други.

Журито на конкурса е 
присъдило и три колек-
тивни награди за активно 
участие. Те са за Школата 
по изобразително изкуст-
во и ІІ СОУ „Пр. Н. Ма-
ринов“–Търговище и Про-
фесионална гимназия по 
селско стопанство–Попо-
во.

Пламен СЪБЕВ

Вече е традиция в общи-
на Попово 1 март – Ден 
на любителското творчест-
во – да се отбелязва търже-
ствено. Вероятно е така за-
ради многото действащи 
певчески и танцови групи 
в града и околните села. В 
тях се включват стотици 
хора от всички възрасти 

ПРАЗНИК 

В ПОПОВО

и това им позволява да 
правят запомнящи се тър-
жества. Нямаше как да бъ-
да във всички селища на 
общината, но пък видях 
тези, които се проведоха 
в града, и за пореден път 
се убедих, че любовта към 
изкуството в различните 
му измерения, независимо 
на какво ниво, е много 
силна. 

По повод празника ком-
плекс „Четирите сезона“ 
беше превърнат в импро-
визирана сцена, на която 
се изявиха певческите гру-
пи от Садина и Кардам и 
танцовите формации от 
Попово. Лично кметът 
на община Попово уважи 
празника на самодейците, 
връчи им благодарствени 

грамоти и им пожела да 
продължат да пазят бъл-
гарските традиции и да 
разнасят славата и името 
на Поповския край. За да 
се усети духът на подобни 
тържества, човек трябва 
да е бил на тях, думите не 
са достатъчни. Снимките, 
които поместваме, вярвам 
да са по-красноречиви.


