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• ДЕСЕТ СА 
УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА 

На 4 януари се състоя  
публично отваряне на офер-
тите по обявен търг за 
избор на строител на Пре-
чиствателна станция за от-
падъчни води за град По-
пово по проект, финан-
сиран от Програма ИСПА 
на ЕС, съобщиха от Ми-
нистерството на околната 
среда и водите. Офертите 
на 10 участници в търга – 
водещи фирми в света в 
този бранш, бяха отворени в 
заседателната зала на петия 
етаж в сградата на МОСВ. 
Присъстваха представители 
на фирмите – участници в 
търга, експерти от МОСВ, 
журналисти.

Предстои детайлна оцен-
ка на офертите от тръжна-
та комисия при строго съ-
блюдаване на процедурния 
правилник за проектите, 
финансирани от Програма 
ИСПА на ЕС. Оценката 
на всичките 10 оферти ще 
бъде докладвана в Евро-
пейската комисия, преди 
да бъде обявен изборът на 
строител.

През 2002 година Евро-
пейската комисия одобри 
проект „Събиране и пре-
чистване на отпадните води 
на град Попово“ – ИСПА 
мярка 2002/BG/16/P/PE/015. 
За реализирането на проекта 
страната ни получава безвъз-
мездна финансова помощ 
в рамките на 75% от необ-
ходимите средства чрез 
ИСПА – един от финансо-
вите инструменти на Ев-
ропейския съюз за подкре-
па на присъединяващите се 
страни. Строителството на 
обекта трябва да завърши 
до края на 2007 година.

Основната цел на проек-
та е опазването на река По-
повска, река Черни Лом и 
река Дунав от замърсяване 
чрез елиминиране на зауст-
ванията на непречистени 
отпадни води и третирането 
им в пречиствателна станция 
при спазване изискванията 
на Директива 91/271/ЕЕС 
относно пречиствателните 
станции за отпадни води от 
населени места. 

Пречиствателната стан-
ция ще обслужва население 
от около 22 640 жители и 
осигурява пълното биоло-
гично пречистване на от-
падните води от гр.Попово. 
Средноденонощното коли-
чество на отпадните води 
е 7080 м3/ден. Данните са 
за оразмерителния период 
до 2022 година, като е пред-
видена възможност за уве-
личаване на капацитета на 
пречиствателната станция 
при необходимост.

С разширяването на кана-
лизационната мрежа ще 
се осигури свързването на 
съществуващата канализа-
ция с новата пречиствателна 
станция, като се предвижда 
изграждане на главни ко-
лектори с обща дължина 
9900 м, свързване на 21 зауст-
вания към главния колектор, 
изграждане на помпена стан-
ция за отпадъчни води и две 
пресичания на реката.

Изпълнението на проекта 
ще допринесе в значителна 

ИЗБИРАТ 
СТРОИТЕЛ НА 
ПРЕЧИСТВА-
ТЕЛНАТА 
СТАНЦИЯ  
В ПОПОВО

на стр. 2

ПРОТЕСТИ НА 
БЕЗРАБОТНИ

Първото поповско бе-
бе през 2005 година е ро-
дено в 5,44 часа на 1 януа-
ри. То е първата рожба 
на 30-годишната Галя 
Ангелова. Малката Сне-
жана се е появила на бял 
свят по оперативен на-
чин, тежи 2750 грама, 
дълга е 50 см. До 3 януари 
родените деца в акушеро-
гинекологичното отделе-
ние на поповската бол-
ница са три – всички мо-
мичета.

През изминалата 2004 
година в общината са се 
родили общо 305 бебета, 
от които три двойки 
близнаци. Последното бе-
бе, момиченце, се е появи-

ло на 29 декември 2004 година и е на болничната служителка Румяна Жеко-
ва. Макар и символичен, налице е прираст – през предходната, 2003 година, 
родените бебета са с две по-малко.

Правителството в края 
на годината осурвака ня-
колкостотин безработни в 
област Търговище със за-
повед за уволнение. Тъй 
като то много често трябва 

да дообяснява действията 
си, както и Премиерът, 
през първите дни от годи-
ната се започна едно го-
ворене, едни срещи, от 
което нещата не стават 

по-ясни. Естествено доб-
рите намерения на Прави-
телството не се поставят 
под въпрос. Но безработ-
ните останаха на улицата 
с обещанието, че ще бъ-

дат преназначени, но вече 
от частни фирми. Да жи-
вее частният бизнес, но 
ако Правителството прос-
то иска по този начин 
елегантно да пренасочи 

бюджетни средства към 
него, да го каже открито. 
И още, че грижата за без-
работните се поема от част-
ния бизнес. 

МВ

Насочихме погледа си 
към БСП, защото това е 
партията, която се готви да 
управлява, иначе вътреш-
нопартийните º пробле-
ми едва ли биха били инте-
ресни за читателите на 
вестника. 

След последните местни 
избори организацията на 
БСП в Попово загуби орео-

ла си на силна и единна 
партия. Мераците за власт 
и интригантството, които 
заразиха отдавна другите 
партии, не пощадиха и со-
циалистите. И сега, годи-
на след изборите,  БСП 
се гърчи в дребни борич-
кания и задкулисни маши-
нации. Партията, чието 

на стр. 3

БИГ БРАДЪР

ЗАДКУЛИСНИ 
ИГРИ В БСП

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА СЪКРАТЕНИТЕ 
ОТ ПРОГРАМАТА „СПОЗ“, ОБЩИНА–ПОПОВО

на стр. 4

ПОМОГНЕТЕ!!!
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ–ПОПОВО

се обръща с Апел към всички жители на общината, фирми и институции 
да се включат в Световната кампания за събиране на финансова помощ 

за бедстващите райони в Югоизточна Азия, пострадали от земетресението 
и последвалото цунами.

Даренията се събират в сградата на Община–Попово, ет. 4, ст. 424 
до 14 януари 2005 година

Срещу всяка дарена парична сума ще бъде издаден документ.
УМОЛЯВАМЕ ВСИЧКИ ДА БЪДАТ СЪПРИЧАСТНИ С ТРАГЕДИЯТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ.

След като полицията не разреши на протестиращите да блокират жп линията София–Варна, те блокираха едно от централните кръстовища на града. Издигнатите 
от тях плакати са красноречиви за отношението им към правителствената политика по ликвидиране на безработицата и неяснотите, с които е съпътствана.
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От 1 януари  право на пен-
сия за осигурителен стаж 
и възраст се придобива на 
63 години за мъжете и 58 
години за жените и при 
сбор от осигурителния стаж 
и възрастта 100 за мъжете 
и 91 за жените. Пенсиите 

228 ЛЕВА МИНИМУМ  
ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

на учителите, изплащани 
от Учителския пенсионен 
фонд, отпуснати до 31 де-
кември 2004 година, ще се 
преизчисляват. От 1 януари 
здравните осигуровки на 
около 200 000 лица с ниски 
доходи ще бъдат внасяни в 
Националния осигурителен 
институт от специален 
фонд към Министерството 
на труда и социалната поли-
тика. 

Лицата няма да бъдат 
включвани по отделни кри-
терии, необходимо е само 
да отговарят на изисква-
нията за достъп до енер-
гийно подпомагане. Няма 
изискване за допълнителна 
молба, чрез която да се раз-
реши изплащането на внос-
ките. Само тези, които не са 
подали молби за енергийни 
помощи, но отговарят на 
критериите, ще трябва 
да подадат молба. Близо 
600 000 лица имат право на 
енергийни помощи. 

Вероятно на около 
200 000 от тях ще бъде пое-
то изплащането и на здрав-
ната вноска. Размерът на 
вноската ще бъде въз ос-
нова на половината от оп-
ределения минимален оси-
гурителен доход за само-
осигуряващите се лица. 

От 1 януари  минимална-
та основна заплата на дър-
жавен служител ще бъде 228 
лева. Базата за определяне 
на основното месечно въз-
награждение на най-нис-
ката длъжност на военно-
служещи, както и  на офице-
рите и сержантите в МВР 
вече е 268 лева. Същата е 
базата за държавните слу-
жители – граждански ли-
ца в МВР, за лицата, рабо-
тещи по трудово правоот-
ношение в МВР, както и за  
работниците и служителите 
по трудово правоотношение 
в местата за лишаване от 
свобода. 

От 1 януари влиза в сила и 
методиката за реда и начина 
на определяне размера на 
осигурителната вноска за 
трудова злополука и профе-
сионална болест, приета от 
Министерския съвет на 11 
ноември 2004 г.

Диференцирането на раз-
мерите на осигурителните 
вноски ще се извършва в 
зависимост от степента на 
риска на икономическата 
дейност на предприятията, 
определена на базата на 
статистическа информация 
за трудовите злополуки и 
професионалните болести 
за тригодишен период, пред-
хождащ годината, в която се 
правят изчисленията. 

При определяне на раз-
мера на вноската ще се 

взимат предвид разходите 
за краткосрочни и дълго-
срочни обезщетения, кое-
фициентите на честота и 
на тежест за трудовите зло-
полуки, броят на осигу-
рените лица и техният оси-
гурителен доход, както 
и приходите от осигури-
телни вноски. Ще се из-
ползват и данни за броя и 
тежестта на нарушенията 
във връзка с осигуряването 
на здравословни и безо-
пасни условия на труд, ор-
ганизацията на дейността по 
тяхното осигуряване и сте-
пента на професионалния 
риск.  

Регламентираното с мето-
диката диференциране на 
осигурителната вноска няма 
да доведе до повишаването на 
общата осигурителна тежест 
на вноската за фонд „Трудова 
злополука и професионална 
болест“. Средният размер на 
вноската е 0,7%. 

За около 60–65 на сто от 
осигурителите, които са 
подобрили условията на 
труд и са формирали по-
малък дял от разходите на 
фонд „Трудова злополука 
и професионална болест“, 
осигурителната тежест ще се 
намали с 0,1 до 0,3 на сто. 

Работодателите, които 
са допуснали по-висока 
честота и тежест на тру-
довите злополуки и повече 
случаи на професионална 
болест и които формират 
по-голям дял от разходите 
на фонд 

„Трудова злополука и про-
фесионална болест“, ще 
плащат по-високи осигури-
телни вноски. За тях осигу-
рителната тежест ще се 
увеличи с 0,2% до 0,4%.

БТА

На 27 декември ОбС–
Опака проведе последно-
то за 2004 година свое 
заседание. Без особени 
разисквания и спорове 
съветниците приеха про-
грамата за работата си 
през първото полугодие 
на 2005 година, отчета 
за изпълнените и неиз-
пълнените решения 
на Общинския съвет–
Опака през третото три-
месечие на 2004 годи-
на, актуализацията на 
общинския бюджет за 
2004 година, а също така 
разгледаха и взеха ре-
шения по останалите точ-
ки от дневния ред на се-
сията.

•••
На 30 декември беше 

издигната кандидатурата 
на Сабри Ахмедов за 
кмет на община Опака 
от името на НДПС. На 
регистрацията в Опака 
присъства и лидерът на 
тази партия Гюнер Тахир, 
който по-късно се срещна 
с предизборния щаб на 
Ахмедов, съставен от 
симпатизанти на различ-
ни политически сили. 
Привърженици на С.Ах-
медов призоваха в деня 
на избора в общината 
да бъде поискано при-
съствието на колкото се 
може повече външни и 
безпристрастни наблюда-
тели.

•••
На 3 януари, малко пре-

ди изтичане на крайния 
срок за регистрация в 
общинската избирателна 
комисия – Опака, редов-
ни документи за канди-
дат за кмет подаде Кръс-
тьо Якимов от БСП. На 
следващия ден същият 
пожела по съответния 
ред да изтегли кандида-
турата си. ОИК уважи 
молбата му. В крайна 
сметка за пореден път 
гласоподавателите от об-
щината ще решават кого 
от двамата да изберат за 
кмет – Сабри Ахмедов 
или Лютфи Реянов.

ОБЩИНА 
ОПАКА

СЪОБЩЕНИЕ 
В изпълнение на  чл.31 от Наредба №4 от 14.09.2004 г. и на основание протоколно 

решение на комисията, назначена със Заповед № РД-02-14-369/17.07.2003 г. 
на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

„Водоснабдяване–Дунав“ ЕООД–Разград уведомява своите абонати, 
че въвежда нови цени, считано от 1 януари 2005 година, както следва:

1. Питейна вода
а) за население и бюджетни организации, 
    гравитационно водоснабдени 1,00 лв.
б) за население, бюджетни организации, стопански и
    небюджетни организации с помпено водоснабдяване 1,80 лв.
2. Отвеждане на отпадъчни води 0,10 лв.
3. Пречистване на отпадъчни води:

• население 0,09 лв.
• І категория 0,19 лв.  
• ІІ категория 0,34 лв.
• ІІІ категория 0,53 лв.

4. Условно чиста 1,12 лв.

Цените са с включен 20% ДДС.        

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ–ДУНАВ“ ЕООД

На 29 декември 2004 го-
дина във всички регионал-
ни инспекторати по обра-
зованието се проведе пис-
меният изпит на канди-
дат-директорите на дър-
жавни училища. В област 
Търговище подалите доку-
менти бяха 17 за пет учили-
ща – Професионална гимна-
зия по електротехника и 
строителство–Търговище, 
Професионална гимназия 
по туризъм и хранително-
вкусови технологии–Търго-
вище, Професионална гим-
назия по техника и лека 
промишленост–Попово, Со-
циално-педагогически ин-
тернат „Васил Левски“–
с.Медовина и Професио-
нална гимназия по транс-
порт и лека промишленост–
Омуртаг. Те решаваха тес-
тови задачи и казуси, свър-
зани с нормативната уредба в 
системата на образованието. 
Комисията бе от експерти 
от МОН и РИО. Предстои 
и събеседване, след което 
ще определят спечелилите 
конкурса.

Общо в страната обявените 
директорски места са 202, 
за тях кандидатстват 710 ду-
ши. Соб.инф.

КАНДИДАТ-
ДИРЕКТОРИ 
РЕШАВАХА 
ТЕСТОВЕ

Както научаваме, в края на миналата година е ос-
вободен от поста си Добромир Добрев – шеф на Бюро 
по труда–Попово. Като причина източник на вестника 
сочи, че е несправяне с работата, за което Добрев 
е получил две последователни ниски оценки при 
атестирането му като държавен служител.   

МВ

ШЕФЪТ НА БЮРОТО ПО ТРУДА 
В ПОПОВО Е ОСВОБОДЕН

Светослава РУСЕВА

Проведено бе първото 
работно съвещание за раз-
работване на общинския 
план за развитие от 2005 до 
2013 година. Участниците 
в срещата бяха запознати с 
методическите указания. 

Общинският план за 
развитие ще бъде израбо-
тен на база областната и 
националната програма. 
Сроковете са фиксирани 
в Закона за регионално 
развитие, влязъл в сила 
на 20 февруари 2004 го-
дина. За разработване 
на плана със заповед на 
кмета д-р Красимир Ми-
рев са определени чети-
ри тематични работни 
групи в сферата на инфра-

В ТЪРГОВИЩЕ 
РАЗРАБОТВАТ ОБЩИНСКИ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
ДО 2013 ГОДИНА

структурата,  заетостта, ху-
манитарните и младежки-
те дейности. Съставена е 
и една обединена група на-
чело със заместник-кмета 
Румен Такоров, която въз 
основа на разработките ще 
формулира аналитичната 
част и приоритетите на 
общинския план за раз-
витие. Идеята е да бъде съз-
даден работещ план, кой-
то действително да бъде 
реализиран в партньорство 
и със съседните общини.

31 януари 2005 година 
е крайният срок ръково-
дителите на групи да пре-
дадат своите разработки 
по него. Предстои и об-
ществено обсъждане на 
аналитичната част.

степен за постигането на 
една от основните цели на 
политиката по опазване на 
околната среда и практи-
ческото прилагане на из-
искванията на европейс-
кото и българското законо-
дателство по отношение на 
качеството на градските от-
падъчни води.

С реализацията на проекта 
ще се създадат условия за 
временна и постоянна ан-
гажираност на български 
работници и специалисти. 
За двегодишния период 
на строителството ще се 
създадат около 200 времен-
ни работни места, а за екс-
плоатацията ще бъдат наети 
около 30 специалисти с по-
стоянни работни места. 

Агенция „Фокус“

от стр. 1

ИЗБИРАТ СТРОИТЕЛ...
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Веселин ЙОРДАНОВ

В заглавието няма греш-
ка. Нито пък в него има 
нещо оригинално. Защото 
вероятно на мнозина е из-
вестна склонността на ре-
дица политолози и ана-
лизатори да не се съобра-
зяват с границите на исто-
рически периоди от време, 
фиксирани от съвременния 
официален григориански  
или някой друг календар. 
Например авторитетни 
американски теоретици 
на  международните отно-
шения смятат за най-
уместно да посочат за 
начало на ХХ век не 1 
януари 1901 година, а юни 
1914-а, когато избухването 
на Първата световна война 
остави в „доброто старо 
време“ идиличната (за ня-
кои) „belle époque“. По та-
зи класификация, в която 
има много логика, краят 

ПОЗИЦИЯ

ОБЩИНА ОПАКА И ОТМИНАЛАТА ВИСОКОСНА ПОЛИТИЧЕСКА 2004  ГОДИНА
2004 година в община 
Опака може би започна 
на 21 януари, когато ВАС 
уважи гласовете на из-
бирателите и отсъди, че 
наистина общински кмет 
е спечелилият Ахмедов, 
а не Л. Реянов, който по 
съдебен ред оспори ре-
зултата от избора. През 
следващите девет месеца 
амбициозният Ахмедов 
направи за общината това, 
което други, много по-
благосклонно гледани от 
централната власт негови 
колеги са успявали за го-
дина и повече – спечелени 
проекти за милиони ле-
вове, асфалтирани пъти-
ща, детски площадки, тро-
тоари, преполовен вече 
ремонт на голяма спорт-
на зала, предстоящ през 
ваканцията ремонт на 
училището в Опака, ре-
конструкция на водо-
проводната мрежа и 

на отминалото динамично 
„столетие“ идва само след 
75–76 години с нежните 
революции в Източна Ев-
ропа и със заглъхването на 
„студената война“. Тя по 
широкия свят може и да 
загуби почва, но в малката 
смесена българска община 
Опака заради амбиции на 
външни сили ще продължи 
да се разгаря поне до 
29 януари – „студената 
война“, която ДПС  от над-
общински етажи и кьо-
шета води срещу Сабри 
Ахмедов. Ако Опака си 
имаше своя „Тайм“ или 
„Нюзуик“, Ахмедов без 
всякакво съмнение щеше 
да е „човекът на 2004“ за-
ради обстоятелства, обяс-
нени от „дела, дела и пак 
дела“ – съдебни срещу 
него и въпреки спънките, 
трудови от самия него и от 
екипа му.

По аналогия  на практика 

канализация в града, 
изцяло осветена общи-
на с икономични енерго-
спестяващи лампи, при 
това изключително изгод-
но закупени (въпреки все-
възможните слухове за об-
ратното), възможности за 
разкриване на нови работ-
ни места… Нормално е 
всеки разумен човек да 
си помисли, че тези по-
стижения на смесената (от 
70% турци и 30% българи) 
община са осъществени 
и благодарение на съдей-
ствието на областния упра-
вител инж.Бехчет Керим. 
Ами! – с горчива усмивка 
обяснява за „заслугите“ 
му Сабри Ахмедов.

Дела (дела и пак дела) 
за отстраняването на на-
бралия добра скорост 
опаченски кмет водят 
до това на 22 октомври 
ВАС предсрочно да пре-
крати пълномощията му. 

„Студената война“, която 
на  практика е и срещу 
обикновените местни хо-
ра, навлиза в нов етап 
и затова няма как поли-
тическата 2004-та да при-
ключи едновременно с ка-
лендарната. Екипът на Ах-
медов продължава да ра-
боти, общественото съзна-
ние в общината не е при-
спано, а потенциалните из-
биратели имат ума, права-
та и свободите да гледат, 
преценяват кой крив – 
кой прав и да решават. 
Съдебните дела може би 
свършиха, трудовите ще 
имат тежест. Каква ли ще 
е присъдата на гласопо-
давателите на 29 януари, 
точно когато политичес-
ката високосна 2004 годи-
на ще приключи не след 
366, а след 375 дена, кои-
то можеха да бъдат по-ус-
пешни за опаченската об-
щина?

КМЕТ НА С.ОСИКОВО

Осиково е моето родно 
село. Тук съм израстнал и 
работил  години, познавам 
хората и проблемите им. 
С опита, който съм натру-
пал, знам, че мога да бъ-
да полезен на селото и жи-
телите му, и това е основ-
ната причина да се канди-
датирам за кмет.

Тук живеят около 250 
души – българи и по-мал-
ко роми.  Те се разбират 
помежду си добре, по съ-
седски, няма конфликти на 
етническа и религиозна ос-
нова. Когато се наложи да 
се решават проблеми от об-
щоселско значение, търся 
помощ и от предишния 
кмет, и от други хора с опит 
и авторитет в селото – бъл-
гари и роми.

Преди около година ус-
пяхме да направим солид-
на подпорна стена на една 

„СТАРАЯ СЕ ДА СЪМ ЧЕСТЕН И ПРЯМ С ХОРАТА“

от селските улици, с което 
я укрепихме. За нейното 
изграждане бяха вложени 
20 куб. м камъни, 40 тона 
баластра, 80 торбички 
цимент. Това стана с фи-
нансовата помощ на Об-
щината в Попово. Ремон-
тирана беще също догра-
мата на читалищната сгра-
да, а кметството бе изма-
зано  външно и вътрешно.

Със средства на спонсо-
ра Иван Иванов, наш съсе-
лянин, бе ремонтирана из-
цяло една от трите чешми 
в селото (в центъра). На-
правена º беше нова ко-
зирка, облицовка с декора-
тивен камък, подновени бя-
ха коритата. Дело на кмет-
ството е ремонтът на друга 
селска чешма – Гюзелин-
ската.

Започна ограждането 
(със стълбчета и бодлива 

тел) на новия гробищен 
парк. Там вече са поста-
вени и две врати – голяма 
и малка. Предстои ремонт 
на  уличната мрежа, която 
е в незавидно състояние. 
Доста улици трябва да се 
изкърпят, а някои да се 
преасфалтират. Това мо-
же да стане през следва-
щата година, но само ако 
намерим пари. За съжале-
ние в последно време най-
големите затруднения 
възникват поради липса на 
финансови ресурси…

В близко време ще бъ-
де ремонтирано улично-
то осветление, всички на-
лични лампи ще бъдат 
подменени с нови, енер-
госпестяващи. Осветител-
ните тела, които ни пре-
доставиха, са по-малко от 
необходимите, но ще се 
справим с положението, 

като ги разположим на 
кръстовища и други „нев-
ралгични“ места с цел по-
стигане максимално осве-
тяване на селото през тъм-
ната част на денонощието.

Общо взето, през зим-
ния период акцентът в дей-
ността на кметството и 
кмета пада върху снегопо-
чистването, а също и върху 
осигуряването на дърва за 
огрев на възрастните хора. 
През  пролетта и лятото 
периодично се почистват 
улиците и канавките, по-
стоянно следим за хигие-
низирането на селото. В 
близко време предстои да 
се определят места за раз-
делно събиране на бито-
вите отпадъци.

В сравнение с други го-
дини, сега водоснабдява-
нето на селото ни с пи-
тейна вода е добро. То се 
нарушава само при въз-
никване на аварии, което 
не се случва често. 

Престъпността  тук е 
силно ограничена. Налице 
са само изолирани случаи 
на дребни кражби. Слаба-
та престъпност се дължи 
вероятно и на обстоятел-
ството, че Осиково е крайно 
село и „гастрольорите“ в 
бранша го избягват.

Проблеми с осигуряване-
то на хляб не съществуват – 
имаме местна фурна, където 

се пече вкусен хляб, а от 
съседното село Водица също 
карат хляб. Двата магазина 
за хранителни стоки се за-
реждат редовно и са доста-
тъчни за обслужване на на-
селението. 

Освен липсата на дос-
татъчно пари, най-голям 
проблем е високото ни-
во на безработицата. Се-
га работни места има 
единствено в земеделска-
та кооперация и при арен-
даторите на земеделски 
земи. Но те са крайно 
ограничени и хората пре-
живяват предимно от дреб-
но земеделие и животно-
въдство.

Според мен, за да тежи 
на мястото си, кметът 
трябва винаги да е честен и 
прям с хората, да им помага 
по всяко време с каквото 
може, да живее постоянно 
с болките и радостите им. 
С моите съселяни се по-
знаваме много добре и 
се уважаваме взаимно. 
Ето защо зная, че когато 
се наложи, мога да разчи-
там на тях, а и те на мене. 
Казано накратко – когато в 
селото хората са доволни 
от своя стопанин, значи той 
се справя със задълженията 
си. Дали в село Осиково 
е така – ще се види най-
добре в края на мандата. 

Записа Кирил ЖЕЧЕВ 

Петър Станчев Петров е втори мандат кмет 
на с. Осиково, кандидатурата му е издигната 
от Българската социалистическа партия. Той е 
60-годишен, със средно специално образование – 
животновъдство. Преди да седне на кметския 
стол, е бил председател на местната земеделска 
кооперация. Работил е също в птицефермата в 
с. Водица, бил е още механик, бригадир, член на 
ликвидационния съвет на ТКЗС–Водица. Как се 
справя днес като стопанин на селото, какви труд-
ности среща в кметското си всекидневие и как ги 
решава – за това разказва г-н Петров специално за 
читателите на вестника.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание  чл.44, ал.2 
от ЗМСМА във връзка с 

чл.56 от Закона за здравето 
и чл.2 от Наредбата за 

условията и реда, при които  
се допуска по изключение 

тютюнопушене в обособени 
зони на закритите 

обществени места и 
на закритите работни 

помещения, приета с ПМС 
№ 329 от 08.12.2004 г.

ЗАБРАНЯВАМ:
На служителите от Об-

щинска администрация–
Попово тютюнопушене в 
помещенията с обособени 
работни места, както и в  
административната сгра-
дата на Общината, считано 
от 1 януари 2005 година.

При нарушение на за-
браната за тютюнопушене 
на виновните лица ще бъ-
дат налагани санкции.

Препис от заповедта да 
се доведе до знанието на 
служителите в Община–
Попово за  сведение и из-
пълнение.

Д-р Л.Веселинов, кмет 
на община Попово            

Светослава РУСЕВА

90% от назначените през 
миналата година в Общин-
ска администрация–Тър-
говище са млади хора. 
Петима  започнаха работа в 
последните месеци на 2004-
а. Още двама предстои да 
бъдат назначени в скоро 
време след проведените 
конкурси в Общината. Въз-
растта на всички е до 31 
години. Младите специа-
листи работят в различни 
направления в админист-
рацията. По този начин 
се полага една сериозна 
тенденция за обновяване 
на нейния състав, което 
е във връзка с подготвена-
та и приета през годината 
нова структура на общин-
ската управа, съобразена с 
изискванията за евроинтег-
рация на местните власти.

ПОЧИСТИХА БРЕГА 
НА РЕКА ВРАНА

50 работници от община 
Търговище и фирма „Фло-
ра“ извършиха до Нова го-
дина почистване на бре-
говата ивица на р.Врана 
в частта от Историческия 
музей до моста на ул.„Братя 
Миладинови“. Такова ця-
лостно разчистване се пра-
ви от десет години насам. 
Извършва се резитба на 
декоративните храсти  за 
подмладяване и възстано-
вяване, както и почистване 
на тревните площи. Досега 
са обработени над десет 
декара. Следващата година 
ще бъде продължено с ос-
таналата част от брега.

Храсти, отпадъци, дър-
весна растителност бяха 
премахнати и около пет 
моста на реките Врана и 
Сива във връзка с мерките 
за предотвратяване на сти-
хийни бедствия.

В ОБЩИНА 
ТЪРГОВИЩЕ

име се спряга за фаворит 
в предстоящите парламен-
тарни избори, в община 
Попово е по-разделена от 
всякога. Противоречията в 
нея се засилват, а усилията 
на карето политически иг-
рачи Добромир Добрев–
Даринка Първанова–Иван 
Иванов–Атанас Михай-
лов да запазят последни-
те възможности чрез пар-
тийните лостове, да съ-
хранят власт и постове 
стават безогледни. Реван-
шистките им настроения 
досъсипват столетницата. 

Естествено техните кла-
кьори твърдят, че всичко, 
което се прави, е в интерес 
на града и общината. 

Какво се случва в 
момента? Тече предвари-
телна кампания за номи-
ниране на кандидат за на-
роден представител от 
БСП, който да бъде номи-
ниран за включване в 
листата на партията за 
предстоящите избори през 
лятото. Тази кампания 
трябва да свърши до края 
на месеца. 26 организации 
от общината се включиха 
в нея, като десет от тях 
номинираха д-р Людмил 

Веселинов, четири – Най-
ден Иванов, три – Даринка 
Първанова, три – Атанас 
Михайлов, три – Бисерка 
Рачева, две – Бончо Рашков 
и eдна – д-р Снежана Йор-
данова. Уплашени от не-
спадащата подкрепа за 
д-р Веселинов, която за-
плашва интересите на 
карето, свикват полулегал-
но, както някога, заседа-
ние на общинския партиен 
комитет. За яснота ще 
допълним, че съставът му 
е от 25 човека, а решенията 
се приемат с обикновено 
мнозинство. Тоест седем 
гласа са достатъчни, за 

да се решат партийни въ-
проси от различна важ-
ност. Включително и да се 
подменя вота на редовите 
партийни членове. Демо-
кратическият централизъм 
отдавна е минало.

На споменатото засе-
дание не са поканени 12 от 
членовете му. Споменахме 
имената на карето поли-
тически играчи и за тези, 
които ги познават и следят 
политическия живот в об-
щината, е ясно какво се 
случва на това заседание. 
Номинацията на д-р Люд-
мил Веселинов от партий-
ните организации не е 

зачетена.   
Тези машинации в из-

вестна степен са стряс-
кащи  и за бъдещето на 
града. Става въпрос за 
хора, които в устрема 
си към властта не под-
бират похвати и демон-
стрират неистово желание 
да управляват. Ще до-
пуснат ли жителите на 
община Попово това? 
Кои кандидатите за народ-
ни представители ще под-
крепят? Д-р Людмил Ве-
селинов ще се кандида-
тира ли изобщо? 

Отговорите на тези и 
много други въпроси ще 
научите в новата рубрика 
на „Местен вестник“.

Наблюдател

ЗАДКУЛИСНИ ИГРИ В БСП
БИГ БРАДЪР

от стр. 1
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„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД 

поздравява своите настоящи и бъдещи клиенти 
и им пожелава здраве, щастие, уют и топлина, 

успехи през Новата 2005 година!

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ 
1 декември 2004–

15 януари 2005 година

Газифицирайте се сега 
и ще получите 200 лв. 

Отстъпка от стойността 
на проекта, строителството 

и монтажа на газовите уреди!

НАЙ-ТОПЛИЯТ ПОДАРЪК ОТ
„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД 

ЗА КОЛЕДА!

ул. „Сергей Румянцев“ № 1, тел. 2 38 74

ВЕЧЕ НИЩО НЕ ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВИ!

ИЗБЕРЕТЕ ОТОПЛЕНИЕТО С ПРИРОДЕН ГАЗ!

Четиридесет и един са 
одобрените от Агенцията 
по заетостта (АЗ) проекти 
от област Търговище за фи-
нансиране по националната 
програма „От социални по-
мощи към осигуряване на 
заетост“ през 2005 година. 
С тях през годината в петте 
общини на областта се раз-
криват повече от 1200 ра-
ботни места, на които по-
степенно ще бъдат наема-
ни продължително безра-
ботни.

• За отделните общини 
одобрените проекти са: 
Антоново – 2 за 185 ра-
ботни места; Омуртаг – 6 
(353); Попово – 24 (362); 
Опака – 2 (27); Търго-
вище – 7 (348).

Работодателите вече 
могат да предприемат не-
обходимите действия за 
подготовка и сключване 
на договор за съвместна 
дейност по програмата 
със съответната дирекция 
„Бюро по труда“. За част от 
одобрените проекти обаче 
се изисква преди това да 
се преработят за непълно 
работно време, както и да се 
отстранят някои пропуски 
и малки неточности.

Работното време на 
наетите по програмата 
„От социални помощи 
към осигуряване на зае-
тост“ от 2005 година се 
намалява на 6 часа (с из-
ключение на наетите ка-
то личен и социален асис-
тент, които ще работят на 
пълен работен ден). Така 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА 
се предоставя възможност 
за ефективно уплътняване 
на работното време и се 
увеличава свободното вре-
ме за квалификация и про-
фесионално обучение и 
ограмотяване. По този на-
чин ще може да се разкрият 
и по-голям брой работни 
места по проектите.

Безработните жители на 
областта ще бъдат наети 
в общополезни дейности, 
предоставяне на социални 
услуги и дейности за по-
добряване на условията 
на труд и работна среда в 
предприятия без държавно 
и/или общинско участие. 
Един от новите елементи 
в програмата е, че от 2005 
година се разширява ней-
ният обхват и като рабо-
тодатели вече могат да се 
включват и земеделски 
производители, коопера-
ции и преработвателни 
предприятия, които раз-
криват работни места в 
дейности от основното им 
производство. Те могат 
да разработват и текущо 
да представят проекти в 
съответната дирекция „Бю-
ро по труда“, тъй като АЗ 
обяви отворена процедура 
за подобни дейности.

Както е известно, общият 
брой на проектите, с които 
работодатели от област 
Търговище – областен упра-
вител, общини и общин-
ски предприятия, държав-
ни предприятия и инсти-
туции, частни фирми, 
юридически лица с не-

стопанска цел, кандидат-
стваха, бе 43. Според оцен-
ката на експертите от АЗ 
качеството на проектите 
тази година е било много 
високо, което е довело до 
силната конкуренция меж-
ду кандидатите. 

• Политиката на Минис-
терството на труда и со-
циалната политика за суб-
сидираната заетост про-
дължава утвърдения вече 
подход да подпомага ра-
ботоспособните, но дъл-
го останали без работа 
хора. В същото време ясно 
изразената тенденция за 
намаляване на безработицата 
и повишаване на заетостта в 
страната дава възможност за 
свиване на субсидираната зае-
тост. МТСП обаче увеличава 
средствата за квалификация 
и преквалификация на 
безработните, като през 
2005 година близо 56 000 
души от страната ще имат 
възможност да се включат в 
различни курсове, стажове 
и програми за обучение. 
Те са с 16 000 повече от 
2004 година. „От социални 
помощи към осигуряване на 
заетост“ е най-мащабната, но 
не и единствена програма за 
насърчаване на заетостта на 
безработните. В този смисъл 
досега работилите по нея 
не бива да се безпокоят, тъй 
като ще бъдат насочвани към 
други програми за заетост.

Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–
Русе, 3 януари 2005 г.

ГЪРЦИЯ 

безпроблемно 
пътуване 

(може и върнати). 

Тел. 088 6 394 075, 
089 8 451 358 и 

0030 6947 094 837. 

9–12

Госпожо Министър,

През 2004 година, след 
шумна рекламна кампа-
ния, вашето правителство 
започна реализация на ед-
на програма, даваща въз-
можност на голям брой 
трайно безработни хора 
да намерят своята трудова 
реализация и достойното си 
място в обществото. 

В нашата община чрез 
успешно защитени проекти 
към общинското Дружество 
за заетост бяха разкрити 396 
работни места. Така ние, 
включените в програмата, 
успяхме да се почувстваме 
пълноценни хора и да оси-
гурим на семействата си 
някакъв, макар и минимален 
доход.

С нашия труд рязко бе 
подобрена хигиената на 
града и населените мес-
та в общината, с наша по-
мощ се осигури охрана-
та на обществения ред и 
имуществото на хората, 
осигурявахме почистване-
то на обществените сгра-
ди, детските заведения 
и читалищата, с наша по-
мощ се извършваха архео-
логически разкопки.

Във всички тези сфери 
ние се трудехме съвестно 
и получавахме подобаващо 
възнаграждение и за това 
Ви благодарим.

За съжаление през по-
следния ден на 2004 годи-
на, в навечерието на праз-
ника ние, които бяхме за-
почнали да вярваме в жи-
вота, бяхме намерили сми-
съл в съществуванието си, 
получихме поредния жи-
тейски плесник.

С получената на 31 де-
кември заповед, подписана 
от заместник-министър Ру-
мен Симеонов, отново ни 

бе заявено, че България, че 
обществото нямат нужда 
от нас. За разлика от фан-
фарите в началото на го-
дината при стартирането 
на програмата, сега всич-
ко бе извършено тихо, кон-
спиративно, гузно. И всич-
ко това – след приетия без 
забележки проект, пред-
виждащ разкриването на 
419 работни места за 2005 
година. 

Искаме обаче да заявим, 
че нас ни има!

Заявяваме, че този път 
ние ще търсим и отстояваме 
конституционното си право 
на труд.

Този път ние питаме: по 
какви критерии бе опре-
делено намаляването на 
предварително защитените 
419 бройки за община По-
пово на 78?

Какви са истинските цели 
на Програмата – популистки 
или наистина се цели реално 
намаление на безработицата, 
чрез осигуряване на трудова 
заетост?

Защо след успешния 
старт, след успешното въз-
становяване на трудовите 
навици на хората отново 
правителството се връща 
в изходно положение в по-
литиката си, отнасяща се към 
борбата с безработицата или 
това е последицата от рекла-
мирания ви бюджет за 2005 
година?

Това ли е предизборният 
дар на правителството за 
хората в тежко социално 
положение?

Това ли е виждането на 
МТСП за европейски модел 
в осигуряване на трудова 
заетост и ангажиментите 
на държавата към нейните 
граждани?

По този ли начин МТСП 
осигурява конституционното 

право на всеки човек да се тру-
ди, или държавата абдикира и 
от това свое задължение?

Ние очакваме отговори 
на тези въпроси и декла-
рираме своето желание 
и своята готовност да се 
трудим, като даваме срок 
за възстановяване бройките 
по Програмата до 5 януари 
2005 година.

Декларираме, че след 
тази дата ще пристъпим към 
гражданско неподчинение и 
ще блокираме денонощно 
железопътната линия Со-
фия–Варна до трайно ре-
шение на проблема на за-
сегнатите 341 семейства в 
община Попово.

Инициативен комитет
1. Петьо Йорданов Райков
2. Асие Хасанова Беки-

рова
3. Сабрие Реджебова Юс-

менова
4. Данаил Михайлов Ки-

ров
5. Таня Илиева Иванова
6. Ширин Мехмедова Ах-

медова
7.Пламен Димитров Пет-

ков
 3.01.2005 г.
гр. Попово

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА СЪКРАТЕНИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА „СПОЗ“, ОБЩИНА–ПОПОВО

До г-жа Хр. Христова, министър на ТСП
Копие до Кмета на община Попово
Копие до Областния управител на област Търговище 

–  Госпо-
дин Тахир, 
вчера, на 
2 9  д е ке м -
ври, офи-
ц и а л н а -
та предиз-
борна кам-
пания в 
о б щ и н а 

Опака започна и днес вие 
вече сте тук.  Каква е целта 
на вашето посещение?

– Целта е чисто прагма-
тична. Исках да осъщест-
вим среща с общинския 
предизборен щаб на нашия 
кандидат и по-важното – 
предпочетох лично да участ-
вам в регистрацията на 
Сабри Ахмедов като кан-
дидат за кмет. Това е обяс-
нимо, защото община Опа-
ка и Сабри Ахмедов  имат 
особена роля за Нацио-
налното движение за пра-
ва и свободи, доколкото ми-
налата година на редовните 
избори ние спечелихме 
кметските места в четири 
общини, в три от които в 
коалиция и единствено в 
Опака самостоятелно.

– Сега обаче ситуацията 
е друга, конфигурацията е 
динамично променяща се 
и при НДПС в национален 
мащаб, което е заедно с 
Обединения блок на труда 
на проф. Кръстьо Петков 
и с БЗНС на Яне Янев, и  
при Сабри Ахмедов, който 
вече успя на общинско 
ниво да получи подкрепата 
на влиятелни партии. Са-
мо местното ДПС засега 
изглежда самотно и срав-
нително слабо в община 
Опака, но затова пък все 
още като цяло в страната 
е с големи възможности, 
немалък електорат, а е и 
съуправляваща партия. 
От чути изказвания на 
хора от актива на Ахме-
дов сам се уверихте в 
притесненията за ДПС – 

ГЮНЕР ТАХИР, ЛИДЕР НА НДПС

БЪЛГАРСКИЯТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЛОК И СМЕСЕНИТЕ РАЙОНИ
натиск „отвън“. Как ва-
шата коалиция ще по-
мага на Ахмедов в пред-
изборната битка, а евен-
туално и след това?

– Силата на една партия 
в национален мащаб няма 
пряка връзка с изборите 
в конкретна община или 
с представянето на кмета 
º. Ще дам един пример. 
Община Опака с кмет от 
НДПС по различни програ-
ми реализира повече проек-
ти, свърши много повече 
работа, отколкото общи-
ни, управлявани от ДПС. 
В местното самоуправ-
ление всичко опира до спо-
собностите и инициатив-
ността на местните ръково-
дители. Ние от Българския 
републикански блок (коали-
цията на ОБТ, НДПС и 
НС–БЗНС – бел. авт.) ще по-
могнем, разбира се, преди 
частичния избор на 29 януа-
ри, но и след това като на-
ционално ръководство ще 
бъдем полезни на общи-
на Опака във връзка с осъ-
ществяването на амбициоз-
ната програма на Ахмедов 
и екипа му до края на 2007 
година, тоест до края на 
текущия кметски мандат 
да работи за привличане на 
инвестиции, за спечелване 
и реализация на още ин-
фраструктурни проекти и 
такива по предприсъеди-
нителните фондове. По-
лесно бихме помагали след 
парламентарните избори…

– Да, но ако влезете в 
Народното събрание. Как-
ви са шансовете ви да 
прескочите четирипро-
центовата бариера, в 
съюз с кого и ако вкарате 
депутати в парламента, 
какво бихте направили 
за нашите бедни смесени 
райони? Питам, защото 
за последните 15 години 
нямам нито спомен, ни-
то информация някоя по-

литическа сила да е по-
могнала с нещо особено на 
тукашното население.

– Сега подготвяме предиз-
борна програма, която пред-
вижда специално внимание 
на смесените райони и на 
пограничните общини. За-
щото те се нуждаят не тол-
кова от еднократна голяма 
инвестиция, от показен за-
вод примерно, или от алтер-
нативното земеделие, афи-
ширано от нашия основен 
опонент ДПС, а от благо-
приятни условия и за по-
малките инвеститори, за 
местни фирми при облекче-
ни условия да разкриват 
нови работни места, за да 
печелят повече хора. Всич-
ки знаем за средствата от 
Евросъюза. Но важното е 
парите за земеделие, да ре-
чем, да бъдат ефективно на-
сочени към дребните и сред-
ните производители, как-
вито преобладават в тукаш-
ните смесени райони и в 
пограничните общини.

Относно шансовете ни 
за влизане в парламента. 
БРБ, съставен от трите пар-
тии, сега е в преговори с 
две национално предста-
вени политически сили. 
Освен това мислим да при-
влечем към нас и партии 
с регионално значение. И 
още нещо. В рамките на 
месец и половина пред-
стоят частични избори в 
пет общини – Опака, Ве-
линград, Радомир, Пирдоп 
и Момчилград. Като из-
ключим община Пирдоп, 
в останалите Българският 
републикански блок има 
големи шансове да спече-
ли, което няма как да не 
бъде трамплин за успешно  
представяне на парламен-
тарните избори през лятото.

Опака, 
30 декември 2004 г.

Разговора води 
Веселин ЙОРДАНОВ

Гюнтер Тахир

200 лева
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 – Къде са днес ак-
тьорите от златните го-
дини на българското ки-
но и театър? Рядко ги 
виждаме и по телевизия-
та.

– Сега се гледа „Биг бра-
дър“, някога се гледаше 
телевизия, имам предвид 
духовната º страна. Днес 
българските артисти при-
състват на телевизионния 
екран едностранно, най-
вече в телевизионни шоу 
програми, съмнителни иг-
ри и подобни неща. То-
тално изчезна телевизион-
ният театър, който създа-
ваше професионално ни-
во за актьори, режисьори 
и духовно – за зрителите. 
Великолепни неща от све-
товната драматургия се 
правеха. То беше седмичен 
празник. 

Българското кино, в този 
му вид, не е кино – или 
най-малкото българско. То 
беше постигнало много ви-
соко ниво. Мнението не е 
мое, защото аз съм все пак 
страна и съм субективна, 
но пътувах с мои филми 
из целия свят и хора, които 
не са задължени да кажат 
добри думи за България, и 
даже не бяха съвсем наяс-
но къде е България го прие-
маха, вълнуваха се, съпре-
живяваха, оценяваха талан-
та, с който е направено. 

– Какво доведе Виолета 
Донева в Попово?

– За пръв път възмож-
ността да дойда в Попо-
во се появи преди осем 
години. Никого не позна-
вах. Дойдох да изиграя 
един спектакъл, наложи 
се да играя три. Нещо, 
което не си позволяваме 
практически. Заварих хо-
ра, зажаднели за театър, 
хора, обичащи ни. Беше 
много странно изживява-
не. Играхме цял ден и 
правихме това с невероят-
на охота, защото това се 
случва единствено и само 
когато имаш отклик от 
отсрещната страна. Тоест 
една публика реагираща, 
публика театрална. И да 
ви кажа, че дори в голе-
мия град не винаги това 
се случва. В театрите пуб-
ликата влиза по някакви 
съображения – снобски, 
да утрепят времето, да 
постоят на сухо или топло 
все едно къде. 

Тогава у мене се появи 
една особена симпатия 
към Попово. Случайност-
та помогна също. На мен 
много неща ми се случват 

ВИОЛЕТА ДОНЕВА, АКТРИСА

ПОЛОВИНАТА НИ ЕНЕРГИЯ 
ОТИВА ДА СИ ВАДИМ 
НОЖОВЕТЕ ОТ ГЪРБА

В края на 2004 година на поповско парти 
сред гостите откривам известната българска 
актриса Виолета Донева. В разговора ни тя 
ме изненадва с приятно славословие за Попово, 
поповчани и поповските си приятели. След 
което не отказва и поисканото интервю за 
„Местен вестник“. Поради значимия му обем го 
предлагаме на читателите със съкращения.

съвсем случайно. Тогава 
се запознах със Сашо и 
Мариана. Ние някак се 
намерихме. С много хора 
контактувам в страната и 
извън страната, с които ми 
е приятно да сме заедно, 
за час, за два, след това 
си казваме довиждане и 
след това си пращаме кар-
тички или се чуваме по 
телефон, после срещите 
постепенно се разреждат и 
нещата се размиват. С тези 
хора ние се намерихме. 
Всеки от нас намери част 
от себе си в другия. И така 
идването ни тук стана 
основа на едно много 
трайно и много хубаво ис-
тинско приятелство. Осо-
бено ценно в днешно 
време. Благодарение на 
тях аз вече проектирах 
Попово по друг начин. И 
публиката, която ни по-
срещна в Попово на тези 
три спектакъла, за мене 
беше откритие. Отидох 
си, сякаш съм била на 
тържество, на празник. 
И приятно шокирана от  
всичко. 

Впоследствие приятел-
ството ме караше поня-
кога да идвам тук и аз от-
ново се сблъсквах с хо-
ра от Попово. Няма да за-
бравя: вървях сама по ули-
цата и срещах хора, кои-
то нанякъде бързат. И 
един, горкичкият, слиза 
от една кола, спира на ни-
къде, както си вървеше на 
скорост човекът, и маха, 
маха... Аз решавам, че 
има нещо тревожно. А 
той просто слиза да ми 
каже колко ме обича и 
колко се радва да ме ви-
ди. Качва се след това в 
колата и изчезва. Така и 
не разбрах кой е той. Така 
че за мене в Попово, не-
зависимо от малките му 
размери, независимо че 
малко неща се случват, 
но може би точно заради 
това, има един кръг от 
хора, които са петимни, те 
имат потребност и следят, 
и са информирани. От 
сърце им пожелавам, и на 
себе си също, да идвам тук 
само с качествени неща, 
с качествени артисти, да 
има интересни изяви, кон-
церти, изложби и всичко. 

– Къде се изявява днес 
Виолета Донева? 

– Вече девет години и 
половина съм в театър 
„Възраждане“. Той съумя 
да стане едно театрално 
сърчице не само защото е 
на площад „Славейков“, 

по-централно място няма 
в София, а и защото е в 
сградата на библиотека, 
което придава една култура 
на средата. Влизаш някак 
си в храм на книгата и 
там е този театър, в мал-
ка камерна зала, но дос-
татъчно приятна. Пиесите, 
които се правят там, не 
са епидермално дразнене 
на публиката, разбирайте 
за какво говоря: да се 
събличаме на всяка цена, 
да се говорят мръсотии, ня-
какви елементарни смеш-
ки. Тези неща в момента 
привличат някаква публи-
ка, но тя много бързо 
консумира това и мисля, 
че и на най-малките вече 
не им е интересно това, 
защото ги заливат с едно 
и също – то много бързо 
девалвира. 

Театърът има условно 
три пояса. Един детски 
отдел, който съумя да ста-
не най-силният в София, за-
ради мюзикълите. Цялата 
трупа пеем и танцуваме. 
Развигор Попов пише за 
нас. „Спящата красавица“, 
който играем сега, е тре-
тият. Има и едно велико-
лепно оформление.

Понеже залата е камер-
на, децата са част от пред-
ставлението. Най-краси-
вото е, че възрастните хо-
дят на тези мюзикъли без 
децата, защото те са на-
правени без намигане към 
тях, без да им се каже не-
що двусмислено, не. В 
„Спящата красавица“, къ-
дето играя вълшебница, 
погалвам дечицата по гла-
вите и усещам, че въз-
растните, които стоят до 
тях, някак инстинктивно 
протягат глави и тях да 
докосна. Те също имат 
нужда да бъдат погалени 
от доброто, те имат като 
че ли повече нужда от 
това. Ние се  правим  на 
велики, на силни, на прео-
доляващи… И деца, и въз-
растни идват по 4–5 пъти 
на представленията. В 
начало аз се отнасях с не-
доверие към детските пред-
ставления и си казвах: „Къ-
де ще играя в детско, глу-
паво е“. Веднъж проф. 
Баева ме помоли да спася 
положението в „Прин-
цесата и граховото зърно“, 
съгласих се и като ми ха-
реса...

Другият пояс е безком-

промисен, абсолютен. Там 
играя Елисавета Багряна 
в пиеса, не рецитал, не 
моноспектакъл. Нещо мно-
го качествено, много стой-
ностно. Гледах във Виена 
и в Скопие, където го 
играхме, чуждата публика, 
начина, по който излиза 
тя от представлението – 
разстроени, светло раз-
строени, защото Багряна 
е жена планета, няма да 
се случи повече такова 
нещо като нея. В тоя пояс 
имаше едно прекрасно 
представление за Яворов 
„Душата ми се моли“, 
нежно, елегантно… 

Третият пояс е репер-
тоарният. За късмет засе-
га и в него се правят ка-
чествени неща. Може би 
се правят за определени 
актьори. За мен направиха 
„Жената от морето“ на 
Х.Ибсен. Една пиеса, коя-
то никога не е правена в 
България. Преводът, който 
намерихме, беше от 1918 
година, архаичен. При ед-
но ловко съкращение, при 
изчистване на места стана 
велика пиеса. В момента 
играем пиеса на Алън 
Екбърг „Черна английска 
комедия“. 

– Как успявате, защото 
не са тайна лошите 
взаимоотношения между 
трупата и директора на 
театъра?

– Не искам да си развалям 
настроението, по-лошото 
е, че на всички нива уп-
равляващите в културата 
са като нашия директор. 
Комплексари, получили 
власт и достатъчно добре 
осъзнаващи, че са малки 

по обем, но притежаващи 
дивото желание да решават 
нещо. Аз лично не виждам 
прочутата светлинка в ту-
нела точно затова.  Това 
е вече опростачване, кое-
то е страшно. Днес култу-
рата съществува не благо-
дарение на…, а въпреки 
че …

– За Вас журналисти 
казват, че сте известна 
със своя свободолюбив 
дух.

– Те ми припомнят за 
някои мои изказвания, но 
знаеш ли какво им отго-
варям? 70% от това е лъ-
жа. В истинския смисъл 
„свободен човек“ аз по-
знавам само един – това 
е вашият съгражданин Ба-
те Димо. Да, той живее-
ше както на него му ха-
ресва. Ние всички се съ-
образяваме. Ние не сме 
свободни хора. Щом се 
съобразяваш с нещо, ти 
вече не си свободен чо-
век. Щом аз съм на щат, 
щом аз се съобразявам с 
едно ръководство, с един 
директор, с една политика, 
с наложена среда. Само 
моят избор е само мой. 
Значи аз не съм свободен 
човек. Ето, сега аз искам 
да тръгна към морето – не 
мога, във вторник съм на 
работа и не мога да тръгна. 
Тази работа я чувствам 
като задължение, не като 
„ах колко е хубаво, че съм 
на работа с тази прекрасна 
професия“. Не, аз отивам, 
преодолявайки се. А Бате 
Димо беше свободен чо-
век. Той съумяваше про-
фесионалните си задълже-
ния да превърне в част от 

своята свобода. Правеше 
го с лекота, само с любов, 
не по задължение. Когато 
правиш нещо не по задъл-
жение, всичко е наред. 
Ние сме хора, които имат 
един милион задължения 
и се съобразяваме с това. 
При него не беше, това е 
пак до човешкия талант 
според мен. 

– Интригите, оплюва-
нето, жълтата преса по-
щадиха ли Ви?

– Всички хора на из-
куството бяха разбити по 
разни линии, оплюти, за 
всеки имаше интриги, клю-
ки, истории, неприятни не-
ща – къде на ушенце, къ-
де гласно, къде преси. Не-
що безкрайно грозно, но 
част от националния ни 
характер вероятно. Пак 
ще кажа за Бате Димо. 
Той е единственият човек 
според мен, за когото не 
се намери човек, който 
да каже нещо лошо, дори 
през последните години, 
когато се разделихме на 
такива и онакива, когато 
започна масово плюене, 
масово неговорене, не-
поздравяване, където ед-
ната преса оплюваше ед-
ните, другата – другите. 
Тези неща продължават 
и днес с наличието на 
жълтата преса. Кого не 
хванаха, кого не помляха, 
кого не оплюха – къде с 
мръсничък намек, къде от-
кровено, – никого не пожа-
лиха, нито един? За не-
го никой нищо лошо ни-
то съм чула, даже не до-
пускам, че може да каже. 
Ето това е единственият, 
единственият.

– Виолета Донева из-
вън театъра?

– Добре, че е това „из-
вън“. Там е пълноценният 
ми, истински живот. 
Щастлива, щастлива се 
прибирам вкъщи. Защото 
имам семейство, което 
ме чака, което обичам, за-
щото след този празник на 
душата в театъра, ако се 
прибереш и седнеш пред 
телевизора, просто ти се 
струва, че нещо важно в 
живота ти не се е състояло. 
Това е спасението, това 
е островът. Имала съм 
късмет и с приятели. А това 
вече е дар от Бога. Каквото 
и да се случи в живота, 
аз знам, че има врати, на 
които да почукам. Велико 
е това. Господ ми  го е дал. 
Не дружа с артисти, но 
имам много добри познати 
между тях. Тях не ги до-
пускам много близо, някак 
егоистично пазейки се от 
празни разговори, от пре-
дателства. В нашата про-
фесия половината ти енер-
гия отива да си вадиш но-
жовете от гърба, цял жи-
вот. Ако ние тази енер-
гия я трансформираме в 
творчество, не знам къде 
ще бъдем.        

Благодаря Ви!
Разговора записа 

Пламен СъбевВиолета, морето, свободата...

В следващият брой чете обширно интервю с ХРИСТО РАЛЕВ, 
българинът който в краят на миналата година 

беше отвлечен от албански терористи в Гърция.
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ПОЗНАВАТЕ 
ЛИ СВОЯ 
РАЙОНЕН 
ИНСПЕКТОР?

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

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 5 ЯНУАРИ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Работник на автомивка 1 Средно или основно
Автомонтьор 1 Средно
Сервитьор 1 Средно 
Шофьор по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Средно
Готвач 1 Средно
Баничар, хлебар 1 Основно, проф.
Учител по информатика 1 Висше
Начален учител 1 Висше
Детска учителка 1 Висше
Счетоводител 1 Висше
Въоръжена охрана 30 Средно
Банцигар 1 Средно, проф.
Магазинери 2 Средно
Пласьор на еж. печат 1 Средно

Районен инспектор 
старши лейтенант 
АНТОН ЦАНЕВ 

ИВАНОВ
Обслужва  град Опака 
и селата Крепча, Го-

лямо Градище, Люблен, 
Гърчиново и Горско 

Абланово.

Младши районен 
инспектор сержант 
ОСМАН РЕЯНОВ 

ОСМАНОВ
Обслужва селата Креп-

ча и Голямо Градище.

Младши районен 
инспектор сержант 
САБРИ РАИМОВ 

МУСТАФОВ
Обслужва селата 

Люблен и Гърчиново.

Младши районен 
инспектор серж. 
ВЕНЦИСЛАВ 

ДИМОВ ИВАНОВ
Обслужва град Опака.

Ани КРЪСТЕВА,   
регионален говорител  
на МВР

В навечерието на свет-
лия християнски праз-
ник Коледа в РДВР–Тър-
говище бе проведена сре-
ща на ръководството на 
дирекцията с дете на за-
гинал при изпълнение на 
служебния си дълг поли-
цейски служител, на която 
то получи персонален по-
дарък и парична сума – 
дарение от колеги на баща 
му. В срещата участваха 
директорът на РДВР–Тър-
говище ген. Гецо Гецов 
и началниците на регио-
нални звена в дирекцията.

... На 27 срещу 28 де-
кември 1999 година около 
5 часа сутринта главен 
сержант Георги Иванов 
Цонев от РПУ–Попово в 
качеството си на водач на 
автопатрул по СОТ прави 
последен обход из града 
със служебния автомобил 
минути преди края на 
смяната си. В движение 
патрулната кола на РПУ–
Попово е ударена от дру-
го моторно превозно сред-
ство. В резултат на удара 
главен сержант Цонев, 
който дотогава е имал 8 го-
дини и 5 месеца служба в 
РПУ–Попово, е починал 
на място.

На 23 декември 2004 го-
дина неговата 11-годиш-
на дъщеря Ива Георгие-
ва Иванова получи персо-
нален подарък, осигурен в 
рамките на провеждащата 
се у нас под егидата на 
главния секретар на МВР 
генерал Бойко Борисов  
национална кампания за 
подпомагане на децата 
на полицейски служите-
ли, загинали при изпъл-
нение на служебния си 
дълг. Момичето получи 
аудиокасетофон и кра-
сив спортен сак с топка, 
осигурен за Коледа на 
всички деца на загина-
ли български полицей-
ски служители от фир-
ма „Видеолукс“, притежа-
ваща веригата хипермар-
кети „Технополис“. По-
даръкът бе връчен на 
детето от директора на 
РДВР–Търговище ген. 
Гецо Гецов. Той връ-
чи на майката на Ива и 
парично дарение в раз-
мер на 1624 лева. Сума-
та събраха колегите на 
трагично загиналия гла-
вен сержант Цонев от 
РДВР–Търговище, за да 
подпомогнат по този на-
чин семейството му и бъ-
дещето на детето му. От 
името на ръководството на 
РДВР–Търговище генерал 
Гецов увери момичето и 
неговата майка, че главен 
сержант Цонев никога ня-
ма да бъде забравен от ко-
легите си, а неговото се-
мейство винаги може да 
разчита на тяхната по-
мощ и подкрепа, и им по-
жела хубави  коледни и но-
вогодишни празници.

РДВР-ТЪРГОВИЩЕ

ПОДКРЕПА ЗА 
СЕМЕЙСТВОТО 
НА ЗАГИНАЛИЯ 
ПОЛИЦАЙ 
ГЕОРГИ ЦОНЕВ 

ОСТЕОПОРОЗА
Людмила ГАНЧЕВА

Вече и в Попово се из-
вършват изследвания за ос-
теопороза.

Модерната американска 
техника, собственост на 
Медицински център „Со-
лигена“–Търговище, пра-
ви анализ на костната 
плътност и евентуалната 
заплаха от счупване. 

Апаратът прави замер-
вания на петата, която е 
сходна по структура и се 
износва едновременно с 
тазобедрената става. Из-
следването е на базата на 
ултразвуковия ефект, аб-
солютно безвредно и ре-
зултатите се знаят след 
броени секунди.

Вграден компютър с 
тест за качеството не по-
зволява грешки от страна 
на оператора или от неиз-
правност в техниката.

Лесно преносим и удобен 
за обслужване, апаратът за 
изследване на остеопороза 
на център „Солигена“ ще 
обслужва пациенти и в 
другите съседни общини 
по предварително изгот-
вен график. „Това е на-
шият принос в борбата 
с остеопорозата, която е 
бич за съвременната циви-
лизация“ – така определи 
накратко поредната техни-
ческа придобивка на цен-
тър „Солигена“ управите-
лят  д-р Добрин Папуров. 

В Попово ще се пре-
глеждат пациенти в хирур-
гичния кабинет на втория 
етаж на общинската бол-
ница. Прегледите са под 
наблюдението на специа-
листа хирург д-р Румен 
Русев.
За повече информация и 
записване – тел. 2-24-01, 

вътрешен 380. 

ПСИХОБОЛНИТЕ –  
БЕЗ ПРЕГЛЕДИ

5000 психиатрично бол-
ни от област Търговище 
от 1 януари  остават без 
диспансерни прегледи от 
специалист. Това гласи на-
редба на Министерството 
на здравеопазването от ме-
сец ноември 2004 година. 
Най-близката възможност 
за наблюдение и добро ле-
чение болните могат да по-
лучат от диспансера в град 
Русе, който е на около 
100 км от Търговище, 
съобщи (БНР).

ЗА ФАЛШИВИ 
БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ 

ЩЕ СЕ НАКАЗВА
Издаването на фалшиви 

болнични листове ще се 
наказва с глоба от 1000 до 
3000 лева, а при повтор-
но нарушение глобата се 
увеличава до 10 000 лева. 
Това се казва в Закона за 
здравето, който влезе в си-
ла от 1 януари. Който ока-
же медицинска помощ без 
информирано съгласие на 
пациента, се наказва с гло-
ба от 500 до 1500 лева, а 
при повторно нарушение – 
с лишаване от правото да 
упражнява медицинска про-
фесия за срок от половин до 
една година. Медицинско 
лице, нарушило правата на 
пациент, ще бъде наказвано 
с 300 до 1000 лева. (БТА)

ЗДРАВЕ

В края на септември ми-
налата година в поповския 
Младежки център бе на-
правено допитване, което 
изненадващо установи, че 
в града има млади хора, же-
лаещи да изучават и прак-
тикуват йога. Намерен бе 
и специалист, който да ръ-
ководи занятията – дълго-
годишният спортен деятел 

Димитър Стефанов, зани-
маващ се с йога още от 70-
те години на миналия век.

В курса по йога се за-
писват над 20 младежи и 
девойки на различна въз-
раст. Те заедно с ръково-
дителя вземат решение да 
се практикува ащанга йо-
га – част от раджа йога 
по Патанджали. Тя е част 
от индуската философия 
санкхйя, която, като тради-
ционна, признава индуски-
те свещени книги Ригведа, 
Самаведа, Атхарваведа и 
Аджурведа.

Изяснени са също мо-
ралният кодекс на йога 
(йама и нийма), психо-фи-
зическото изчистване на фи-
зическото тяло и мислене-
то, контролът върху позите 
(асаните), придобиване на 

В МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЙОГА В ПОПОВО

Момент от заниманията на участниците в курса: „лотос“ – 
поза за медитация.

МАЛКИ ОБЯВИ
ТЪРСИМ скромно обзаведена малка самостоятелна кварти-

ра за двама в Попово, без покрайнините, тел. 0608/ 2 69 92.
•••
Младолик елегантен и интелигентен разведен господин 

от Варна, среден ръст, на 57 г., материално и жилищно 
добре осигурен, желае съжителство с подходяща (със слаба 
фигура) неангажирана жена от 40 до 51 години. Адрес: 
Варна 9000, п. к. 546, Ненов.

Катерина РУСЕВА

Както е по традиция, 
по Коледа и Нова година 
се раздават подаръци и на-
гради – едни заслужени, дру-
ги не толкова.

Във волейболен клуб „Чер-
ноломец–Попово 98“ в на-
вечерието на Нова година 
бяха наградени най-заслу-
жилите спортисти. Това ста-
на след проведена анкета, в 
която бяха определени най-
добрите сред номинираните 
24 състезатели – по 8 от три-
те представителни отбора: 
момичета до 15 години, мом-
чета до 15 години и девойки 
младша възраст.

Ето каква е равносметката 
за изтеклата година по отбори:

Девойки младша възраст

• V място в регион Добрич;
• II място в квалификациите 
за зоново първенство;
• XVII място в държавното 
първенство след изиграни 
девет официални срещи.

Момичета до 15 години

• III място в регион Добрич;
• III място в зоновото пър-
венство;
• IV в турнира на третите;
• XII в държавното пър-
венство след изиграни 16 
официални мача.

Момчета до 15 години

• VIII място в регион Добрич.
На първите три места бяха 

класирани спортистите, на-
брали най-много точки в ан-
кетата. Ето и резултатите:

1. Катерина Русева (девой-
ки младша възраст) – 31 т.

2. Стела Александрова 
(момичета до 15 г.) – 25 т.

3. Невена Георгиева (мо-
мичета до 15 г.) – 20 т.

Наградите бяха връчени 
на 29 декември 2004 година 
заедно за всички състезатели 
в представителните отбори. 
Средствата са осигурени от 
Управителния съвет на ВК 
„Черноломец–Попово 98“.

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ–
ПОПОВО 98“ 
ОБЯВИ СПОРТИСТ 
НА ГОДИНАТА

относителна независимост 
на ума от сетивата (пра-
тиахара), концентрация на 
мисълта (дхарана).

Ръководството на Дома на 
културата прояви разбиране 
и предостави сцената на 
залата си за водене на 
занятията. Те се провеждат 
три пъти седмично в про-
дължение на 60 минути. 

Курсът започна преди около 
два месеца и се посещава ре-
довно от записалите се мла-
дежи и девойки. Те вече за-
почват да чувстват ползата 
от занятията, на които се 
учат, и сами да практикуват 
вкъщи някои практики и тех-
ники. Самите техники са 
различни, но в крайна смет-
ка  целта е постигане на доб-
ро психо-физическо състоя-
ние, морално и душевно здра-
ве.  Практикуването на йога 
цели да се предаде живот на 
годините, а не да се прибавят 
години към живота.

ЗА ЙОГА ОТ ДВАМА 
АВТОРИТЕТНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Дхирендра Брахмачари – 
директор на  Научноизсле-
дователския институт „Ви-
павайтан йогашрам“: 

„Йога означава дисцип-
лина на ума и тялото… Тя 
е за обикновен човек, жи-
веещ нормален живот, ка-
квато и да е неговата про-
фесия, класа, религия, на-
ционалност или възраст. 
Нейната цел е да развива 
постепенно, стъпка по 
стъпка, такива качества 
на ума, че да може да схва-
не реалността и да се при-
добие самосъзнание чрез 
здравословно функционира-
не на ума и сетивата. Това 
може да се постигне чрез 
осмократния път в йога“.

Шри Йогендра – дирек-
тор на Научноизследова-
телския институт в Бом-
бай, Индия: 

„Йога означава начин на 
живот, който прави възмож-
но постигането на пълно-
ценно физическо, духовно и 
морално здраве… Техниката 
на йога е строго научна. Ней-
ното прилагане води до же-
ланите резултати без  необ-
ходимостта да се вярва на 
свръхестествени сили…“

Може да се добави още, 
че йога е и за  най-бедните, 
тъй като за практикуването 
й е нужно само голямо же-
лание и вяра, постелка и два 
квадратни метра простран-
ство. МВ
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КАНАЛ 1

Канал 1 14.20

Умно село: 
„Случаят Джони“ 

Нова ТВ 20.00

„Морска сол“

Би Ти Ви 22.30

„Червената 
цигулка“

ПЕТЪК, 7 януари
  6.15 „Дързост и красота“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Дневникът
10.15 Детски свят: „Робинзон 
 и другите“, аним.филм
11.20 „Шеметен град“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.20 Национален календар:
 „Св.Йоан Предтеча и 
 Кръстител – Ивановден“
12.25 Обеден концерт: 
 „София квартет“, 2 част
13.25 Детски свят: „Котка от 
 друга планета“, игрален 
 филм (САЩ) и „Ревла“, 
 анимационен филм
15.15 Улица „Сезам“
16.15 Телепазарен прозорец
16.30 Здраве
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът 
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица
19.20 „Проглеждане“, док.филм
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“, 
 12-сериен тв филм 
 (САЩ, 2001 г.), 1 еп.
22.35 Британски награди за 
 класическа музика с 
 участието на Ванеса Мей, 
 Найджъл Кенеди и др.
23.35 По света и у нас
23.45 „Изгряващо червено 
 слънце – по легендата 
 за смъртоносното до-
 косване“(САЩ, 1993 г.)
  1.20 Джубокс (п)
  1.55 Панорама (п)
  2.55 Видеоклипове
  3.15 „Парижкото метро“, 
 документален филм
  4.05 Здраве
  4.25 Здравно осигуряване
  4.35 Непозната земя
  5.05 Седмица
  5.35 Игрален филм

СЪБОТА, 8 януари
  7.15 Заедно: „Паметта“
  7.45 Телепазарен прозорец
  8.00 Дисни!

  8.45 „За животните – с любов“
  9.15 Ала-бала
  9.45 „Звезди на манежа“, 
 циркова програма, 1 ч.
10.45 „Българската армия в 
 НАТО“, док.филм
11.15 Памет българска: 
 „Кан Тервел – 
 забравеният владетел“
12.00 По света и у нас
12.20 Народно творчество: 
 „От дума на дума“
12.50 Минута е много
13.40 Знаци по пътя: 
 „Татяна Лолова“
14.10 Атлас
14.40 Суматоха
15.10 „Звезди на манежа“, 2 ч.
16.10 „Сам вкъщи“, игр. филм
 (САЩ, 1990 г.)
18.00 Новогодишен музикален 
 фестивал
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Човекът от 
 джунглата“(САЩ, 1997 г.)
22.10 Рекламна пауза
22.50 Трето полувреме
23.30 Джазтайм
  0.00 По света и у нас 
  0.10 „Вражески действия“,
 игр. филм (САЩ, 1999 г.)
  1.40 Вижте кой… (п)
  2.30 Памет българска (п)
  3.15 Суматоха (п)  
  3.45 Видеоклипове
  4.30 „400-те удара на Кан“, 
 документален филм
  6.00 „Вражески действия“ (п)

 НЕДЕЛЯ, 9 януари
  7.30 Бразди
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Народно творчество
12.50 „Прокуденият каубой“,
 игр. филм (САЩ, 1997 г.)
14.20 Умно село: „Случаят 
 Джони“ (Джони Пенков)
15.10 „Изживях три живота“ –
 проф. Манол Тодоров
15.40 Непозната земя
16.10 „Спомен за спортната 2004“
17.00 Теглене тиражите на 
 ТОТО 2 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 „Умирай трудно“, игр.
 филм (САЩ, 1988 г.)

17.00 „Блясък“
18.30 „Сибил“, 21 еп.
19.00 Стани богат
19.25 Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“, 5 еп.
20.30 Биг брадър I
21.30 „Шогун“, 11 еп.
22.30 Горещо 
23.30 Биг брадър – 
 преди полунощ
00.00 Календар
  0.30 Автохит (п)
  1.00 „Само баламите бачкат“
  1.30 „Старата гвардия“ (п)
  2.00 „Тръпка за живот“ (п)
  3.00 „Шогун“ (п)
  4.00 Биг брадър I (п)
  5.00 Биг брадър преди 
 полунощ (п)
  5.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 9 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 „Мери – Кейт и Ашли в 
 действие“, аним.филм
  8.30 „Карлсон, който живее 
 на покрива“, 9 еп.
  9.00 За децата: 
 „Симсала Грим“
10.00 „Тръпка за живот“, 2 еп.
11.00 „Старата гвардия“, 8 еп.
11.30 „Само баламите бачкат“
12.00 „На кафе“ – специално 
 издание
13.00 Телефакти
13.15 Разследване със 
 Светослава Тадаръкова
13.45 „Късни новини“, 9 еп.
15.00 Автохит
15.15 Спортен свят
16.45 Биг брадър
17.00 Спортен свят
17.45 Автохит
18.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.00 Стани богат
19.25 Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“, 6 еп.
20.30 Биг брадър I
21.30 „ШАФТ“, екшън-трилър 
23.30 Биг брадър – 
 преди полунощ
00.00 Календар
00.30 Кречетало
  1.30 Най-доброто от „Госпо-
 дари на ефира“ (п)
  2.30 „Само баламите бачкат“ 
  3.00 „Старата гвардия“ (п)
  3.30 „Тръпка за живот“ (п )
  4.30 „ШАФТ“ (п)
  6.30 Музика

  1.00 „Бързи пари“
  1.45 Треска за злато 
  2.00 В десетката с Иво Инджев
  3.00 bTV новините   
  3.30 bTV репортерите
  4.00 Бизнесът (п)  
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, риск губи (п)
  5.30 Кльомба.Знам  (п)

ПЕТЪК, 7 януари 
  7.00 Здравей, България
  9.30  „Хотел България“, 5 еп.
10.00 На кафе
10.01 Биг брадър
10.10 На кафе
12.20 Биг брадър
12.30 Телепазарен прозорец
13.00 Телефакти
13.15 „Клонинг“ (п)
14.15 „Военна прокуратура” (п)
15.15 Детски анимационен блок
16.15 „Блясък“, 1105 еп.
16.45 Биг брадър
17.00 „Блясък“, 1106, 1107 еп.
18.00 „Клонинг“, 232 еп.
19.00 Семейни войни
19.25 Биг брадър
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 Биг брадър I
21.30 „Военна прокуратура”
22.30 „Сексът и градът“
23.00 Биг брадър – 
 преди полунощ
23.30 Календар
  0.00 Фитнес мания
00.30 „Сексът и градът” (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 На кафе (п)
  4.00 Биг брадър I (п) 
  5.00 Биг брадър (п)
  5.30 Музика

СЪБОТА, 8 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 „Мери – Кейт и Ашли в 
 действие“, аним.филм
  8.30 „Карлсон, който живее на 
 покрива“, 8 еп.
  9.00 Животните представят...
  9.30 „Костенурките нинджа“
10.00 „Тръпка за живот“, 1 еп.
11.00 „Старата гвардия“, 7 еп.
11.30 „Само баламите бачкат“
12.00 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
13.00 Телефакти
13.15 „Блясък“ (п)
16.45 Биг брадър

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

22.50 Елит
23.20 Мело тв мания
  0.00 По света и у нас
  0.10 Джубокс: Любовни квартири
  0.40 Техно
  1.10 Чай (п)
  3.10 „Децата на Люмиер“, 
 документален филм
  4.50 Видеоклипове
  5.45 Рекламна пауза

ПЕТЪК, 7 януари
  6.00 „Семейство Защо, защо“
  7.00 bТV новините, времето
  7.00 Тази сутрин
  7.12 Информация от КАТ
  7.15 На този ден... 
  7.16 Преглед на печата
  7.22 Актуално телефонно интервю
  7.27 Хороскоп
  7.30 Кратки новини, времето
  7.38 Репортажи от страната и 
 разговор по актуална 
 социална тема
  8.00 bTV Новините
  8.10 Преглед на печата
  8.14 Разговор по актуална 
 политическа тема
  8.30 Кратки новини, времето
  8.37 Гости в студиото с диску-
 сия по актуални теми
  9.00 bTV Новините
  9.07 Културен афиш
  9.10 Гости в студиото от света н
 науката, културата и  
 шоубизнеса
  9.30 Бон Апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 „На бис“ – концерт, 2 ч.
13.45 „Военни трофеи“
15.30 Шинзо
16.00 „Звездни рейнджъри“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Трима братя, три сестри“
18.00 „Приятели“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Най-смешните животни и 
 хора на планетата
20.30 Без думи
21.00 „Двама мъже и половина“
21.30 „Тя и той“
22.00 bTV новините
22.30 „Шоуто на Слави“
23.30 „Женени с деца“
  0.00 Вот на доверие
  0.45  „Бързи пари“
  1.10 „Приятели“

БИ ТИ ВИ

  1.45 Море от любов
  2.45 bTV новините
  3.15 „Осъдена“ (п)
  4.15 Искрено и лично (п)
  5.10 „Трима братя, три сестри“

СЪБОТА, 8 януари
  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Бъдете здрави! 
  9.00 Кой е по-по-най 
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 „Европа на български“
12.30 „Ало, ало“
13.00 Новините на 2004 (п) 
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 „Звездна нощ“ (п)
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Космически пилоти“ 
22.00 bTV Новините 
22.30 „Червената цигулка“
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.40 „Тихата смърт на спящата 
 красавица“
  3.10 bTV новините 
  3.40 Сеизмограф  (п)
  4.30 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 9 януари
  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката с Иво Инджев 
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Ало, ало“
13.00 „Звездна нощ 2“ (п)
15.00 „24“
16.00 „Птиците умират сами“
17.00 Зона Спорт 
17.30 Документален филм: 
 „Атентатът в Сараево 
 през 1914 г.“ 
18.30 Треска за злато 
19.15 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Принцът на приливите“
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 Сблъсък (п)

Във връзка с разширяване на дейността си „Овергаз Инк.“ АД обявява следната 
работна позиция за „Газоснабдяване–Попово“ АД, а именно:

СПЕЦИАЛИСТ „ИНЖЕНЕР КОНСУЛТАНТ“

спечелена и от община По-
пово, ще действа на тери-
торията º през цялата 2005 
година.

Програмата цели пре-
доставяне на качествена 
услуга в семейна среда на 
нуждаещите се хора.

Тези, които желаят да 
ползват услугата „социа-
лен асистент“, трябва да 
отговарят на някои от след-
ните изисквания:

• да са с 90 и над 90% на-
малена работоспособност, 
с определена чужда по-
мощ;

• деца с 50 и над 50% 
намалена възможност за 
социална адаптация, с 
определена чужда помощ;

• да са тежко болни самот-
ни хора, които се нуждаят 
от постоянни грижи, удо-
стоверено с протокол на 
ЛКК за представяне през 
ТЕЛК/РЕЛКК.

ВАЖНО!!!
Лицата с трайни увреж-

дания, които отговарят на 
условията за включване в 
дейност „личен асистент“ 
и дейност „социален 
асистент“, ползват една от 
двете услуги.

ПРОГРАМА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“,
Желаещите да ползват 

услугата представят след-
ните документи пред рабо-
тодателя:

• Молба от нуждаещото 
се лице или упълномощен 
от него представител (вж. 
Приложен образец)

• ЕР на ТЕЛК/РЕЛКК 
или медицински протокол 

на ЛКК за представяне 
пред РЕЛКК или ТЕЛК.

Документите се пред-
ставят в Центъра за адми-
нистративни услуги на 
гражданите в сградата на 
Община–Попово, пл. „Ал.
Стамболийски“ №1.

За повече информация – 
в стая 206 на Общината.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО
Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ

    
М О Л Б А
от .....................................................
.........................................................
           (име, презиме, фамилия)
.........................................................
.........................................................
              (ЕГН, № на л.к.)
.........................................................
.……………………………………
…………………………………….
            (постоянен адрес, 
         телефон за контакт)

Уважаеми господин Кмете,
Моля да ползвам услугата „социален асистент“. 

Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Населено място: ……….  С уважение:..................
Дата: .............. 2005 г.

Нашето предложение:
• Динамична работа, свързана 

със сключване на договори за 
присъединяване на нови потре-
бители; 

• Работа с настоящи и потен-
циални клиенти от битовия сек-
тор; 

• Консултации при избор на 
варианти за отопление и битово 
горещо водоснабдяване; 

• Изготвяне на маркетингови 
анализи и планове за привличане 
на битови потребители; 

• Работа с мрежа от търговски 
агенти; 

• Възможност за обучение и про-
фесионално развитие; 

• Атрактивно възнаграждение и 
допълнителни придобивки. 

Вие сте идеалният кандидат, ако:
• сте завършили висше техническо образова-

ние – топлотехника, енергетика, ВиК или вис-
ше икономическо образование – маркетинг и ме-
ниджмънт; 

• имате професионален опит в работа с клиен-
ти или директни продажби не по-малко от 3 го-
дини; 

• притежавате отлични компютърни умения – 
Microsoft Office, Internet; 

• завършени курсове в областта на техниките 
за продажба и работа с клиенти, както и ползва-
нето на английски и руски език се счита за пре-
димство; 

• сте комуникативна, креативна, коректна и 
лоялна личност с умения за работа с клиенти и в 
екип, отговорна за извеждане докрай на поетите 
ангажименти и задачи. 

Допълнителни квалификации в областта на 
маркетинга и мениджмънта са предимство.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да приемете нашето предизвика-
телство, изпратете автобиография (с телефон за връзка), мотивационно писмо, 
актуална снимка и копие от дипломи за завършено образование и допълнителна 
квалификация на адрес: гр. София 1407, ул.„Филип Кутев“ № 5, за дирекция 
„Управление на човешките ресурси“, или на e-mail: personal@overgas.bg. 
Документи ще бъдат приемани в срок до 15.01.2005  г. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. (02) 9603 274
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МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 1, година II, 10 януари 2005 година

12 януари
 Татяна, Таня

14 януари
Маринка Великова – 
общински съветник

... И РОЖДЕНИКЪТ

ДА ПОЧЕРПЯТ 
ИМЕННИЦИТЕ

– Разширяващото се 
финансиране на различ-
ни проекти за културен 
и екотуризъм превръща 
Поповския исторически 
музей в желан партньор, 
засилва се вниманието 
към него, още повече 
че разкопките на къс-
ноантичната крепост в 
близост до Попово са в на-
преднал стадий.

– В тази връзка музеят 
има чисто специализирана 
задача и тя е да организира, 
ръководи (съвместно с 
ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“) проучванията и 
възстановителната дейност, 
както и експонирането на 
този паметник. Това е прио-
ритет в цялостната работа 
на музея, но далеч не е 
единствената.

Самите проучвания про-
дължават вече 15 години. 
Разкрити са голяма част 
от отбранителните съоръ-
жения на античната крепост 
заедно с няколко постройки 
вътре в нея. Ще отбележа, че 
работниците винаги са били 
малко, както и средствата. 
Известно е, че на разкопки 
се работи с шпатула, четка, 
метла – и с кирка и лопата 
разбира се, но внимателно. 
Рядко, когато се наложи, 
но само извън контура на 
паметника, се ползват и зе-
мекопни машини, като то-
ва е изключение. Така че 
археологическите разкоп-
ки са бавен и прецизен 
процес. Въпреки това ве-
че е разкрит целият севе-
розападен ъгъл на укреп-
лението с обща разкопана 
площ около 7–8 дeкара. 
Тоест всеки сезон средно е 
разкопаван по половин де-
кар на дълбочина два мет-
ра. Малко или много е това, 
е въпрос с нееднозначен 
отговор. 

ЕВПРОПРОЕКТИ И 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
РАЗКОПКИ

• БЪДЕЩЕТО НА КОВАЧЕВСКОТО КАЛЕ

– През последните го-
дини консервационните 
работи там като че ли из-
останаха?

– Те са следваща фаза 
на проучванията. Целта 
им е преди всичко да за-
пазят оцелялата част от 
паметника. Тук има из-
вестно забавяне, но се на-
дяваме през тази година и 
следващата то да бъде на-
ваксано. Очакванията ни 
са свързани с изпълнение-
то на един проект, за който 
„Местен вестник“ вече 
съобщи. Но той ще реши 
проблема донякъде. Нужни 
са още много средства, за да 
бъдат напълно завършени 
консервационно-реставра-
ционните работи на всичко, 
досега разкрито, и на всичко, 
което през това време ще се 
разкрива.

– Как ще бъде експони-
рана крепостта като кул-
турно-исторически обект? 

– Това е последният 
етап. Независимо че цяла-
та крепост далеч не е раз-
копана – за това са нужни 
много десетилетия – нищо 
не пречи отделен участък, 
но достатъчно впечатляващ, 
да бъде експониран. Нужно 
е само да са приключени 
двете фази на първия етап и 
да се оформи по подходящ 
начин периферията на разко-
паната площ, за да се из-
гради инфраструктура с 
паркинг, обслужващи обек-
ти и т.н. 

За всичко, което се прави, 
се ползват консултантски 
услуги, проектантски бюра, 
упражнява се контрол от 
Националния институт за 
паметниците на културата. 
С него се съгласуват проек-
тите за консервация и реста-
врация. Просто няма мяс-
то за дилетантски увлече-

ния, изисква се професио-
нализъм. Правилото е въз-
становителните работи да 
се ограничат до там, до къ-
дето е ясно как точно е 
изглеждал съответният ар-
хеологически паметник. 
И това е нормално. Ние на-
стояваме крепостната сте-
на в поне един участък 
да се изгради до нейния 
предполагаем оригинален 
вид, западната порта да се 
възстанови възможно най-
близко до първоначалния й 
облик и т.н. Тъй като всяка 
година се откриват нови 
сектори на укреплението, 
добре е веднага да се из-
готвят проекти за тяхното 
консервиране и частично 
реставриране, както и да се 
възложи общ проект за екс-
пониране, за да може при 
първа възможност да се 
участва с проект по някоя 
програма.

– Археологическата дей-
ност на музея ще остане 
ли насочена само към тази 
крепост?

– Говоря само за Кова-
чевското кале, но в дейст-
вителност на територията 
на общината недвижими-
те археологически памет-
ници са много – само мо-
гилите (селищни и надгроб-
ни) са над 150, праисто-
рическите, античните и 
средновековните селища – 
повече от 50. Разбираемо 
е, че не е възможно да се 
проучи дори малка част 
от тях. Но Ковачевското 
кале не само че отдавна 
привлича вниманието на 
специалистите със своята 
значимост, но то е и в на-
преднал стадий на проуч-
ване. Много важно е него-
вото местоположение. И в 
древността, и днес, то е на  
важен път. 

– От миналата година 
търговищките археолози 
доказват убедително, че 
Крумово кале е не дру-
го, а античният град Ми-
сионис. Тук установи ли 
се античното име на Кова-
чевското кале?

– За жалост – още не. 
Може би читателите са 
осведомени, че преди ня-
колко години по време на 
ръководени от мен разкопки 
се попадна на изсечен върху 
крепостната стена надпис. 
Очакваме той да съдържа 
и името на крепостта с 
прилежащото селище.  Но 
преводът от латински на 
български език се оказа 
неочаквано труден. С него 
се занимават едни от най-
големите специалисти у нас,  
но за съжаление все още ре-
зултат няма. Докато се от-
крие това име, крепостта 
ще продължава да се нарича 
Ковачевско кале. С това име 
тя е влязла в научната ли-
тература преди повече от 
един век и то си остава за-
сега единствено. 

МВ

Напоследък все по-често става дума за обособяването на крепостта 
Ковачевско кале като обект за културно-исторически туризъм. По този повод 
разговаряме с директора на Историческия музей–Попово Иван Атанасов, 
които е свързан с археологическите разкопки на този паметник от самото 
им начало до днес.

К. СВЕТОСЛАВОВ

На 23 декември 2004 го-
дина, в навечерието на 
коледните празници, ра-
дост споходи питомците 
на поповския Дом за от-
глеждане и възпитание 
на деца, лишени от роди-
телски грижи.  Ръководст-
вото на фирма „ПОЛЕС 
ПРОДУКТ“ ЕООД–Попо-
во, чийто собственик е 
нашият съгражданин Бой-
ко Колев, направи хубав 
подарък на 60-те възпита-
ници на Дома, дарявайки 
ги с по едно ново зимно 
яке. Освен това всяко де-
те получи и пълна с ла-
комства торбичка. Общата 
стойност на направеното 
дарение възлиза на 1700 
лева.

Наскоро Домът получи 
и парично дарение от Ми-

ДАРЕНИЕ ЗА СИРАЦИ

7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33

за контакти: 0608/2-15-80

Деца от Дома с новите якета.
нистерството на правосъ-
дието в размер на 1512 ле-
ва. С тези средства в близ-
ките дни ще бъдат ку-
пени нови маратонки за 
децата. Пак през 2004 г. от 
„Еврофутбол“–София да-
риха възпитаниците на до-

ма с различни учебни по-
магала и спортни пособия.

Направените благородни 
жестове показват, че и в 
тези трудни за страната 
ни времена искрата на ми-
лосърдието у българите не 
е изгаснала.

Два пъти през дните пре-
ди Коледа и Нова година 
колективът на Дома на 
културата–Попово дари 
мигове на радост на жи-
веещите в Дома за жени 
с умствена изостаналост–
с.Тръстика. 

На 22  декември худо-
жествените колективи на 
поповския културен ин-
ститут изнесоха голям 
концерт в селото. Сред 
публиката бяха и всички 
от Дома, оказали се една 
много чувствителна и бла-
годарна публика.

В навечерието на Но-
ва година работещите 
в Дома на културата за 
втори път бяха в Тръс-
тика. Те съдействаха за 
организирането на праз-
нична дискотека в социал-
ното заведение. Дядо Мраз 

ЗНАЦИ НА ДОБРОТА 

и Снежанка бяха възтор-
жено посрещнати от же-
ните, които от сърце ре-
цитираха, пяха и танцуваха 
и като деца се радваха 
на подаръците от добрия 
старец. Културните дейци 
отново ги поздравиха със 

свои изпълнения.
Преди празничното тър-

жество социалният дом 
беше посетен и от депутата 
от НДСВ д-р Стаменов, 
който дари лични средства 
за нуждите на живеещите 
в него.

Мария КАРАГЯУРОВА

На 30 декември 2004 го-
дина депутатът Стамен 
Стаменов и заместник об-
ластният управител Па-
найот Абаджимаринов връ-
чиха подаръци на деца от 
три учебни заведения в 
Търговищка област: До-
мовете за отглеждане и 
възпитание на деца, ли-
шени от родителски грижи 
в Попово и Омуртаг и  СОУ 
за ДУС „Св.Иван Рилски“–
Търговище. Проявата бе 
част от инициативата „Ри-
суваме Коледа“, която се 
проведе под патронажа 
на премиера Симеон Сакс-
кобургготски и бе под-

НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ
помогната от НДСВ. Кам-
панията подкрепя деца 
в неравностойно положе-
ние – деца без родители и 
деца с увреждания.

Споменатите учебни за-
ведения, отзовали се на 
поканата да се включат 
в конкурса, бяха подпо-
могнати с предмети от 
първа необходимост в за-
висимост от нуждите им. 
Децата от Попово полу-
чиха телевизор, видео 
и видеокасети с филми, 
за нуждите на децата от 
Омуртаг бе подарен  хла-
дилник, а на СОУ за ДУС–

Търговище бяха подарени 
телевизор, микровълнова 
печка и кухненски съдове.

С тази кампания бяха за-
радвани общо над 250 де-
ца, възпитаници на три-
те учебни заведения от об-
ластта.

• охрана 
посредством СОТ 

и реагиране от 
автопатрул на жилища, 

офиси, магазини и други
• физическа, персонална 

охрана и инкасова 
дейност

088 7 350 254
088 9 516 878

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ


