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– Христо, 
радваме се да 
те видим жив 
и здрав! От-
кога не си се 
връщал в 
България?

– Бях си тук по празни-
ците за Новата 2003 година. 

Кирил ЖЕЧЕВ

През изминалата годи-
на дейността на „Електро-
разпределение“ ЕАД–Вар-
на, район Попово, бе свър-
зана с изпълнението на две 
основни задачи – подмяна 
на старите електромери с 
нови, икономични и ремонт 
на част от захранващата 
мрежа. Благодарение на 
създадената подходяща 
организация бе свършена 
голяма част от работата в 
тези направления.

В с. Зараево е извършен 
основен ремонт на три че-
твърти от наличната мре-
жа за ниско напрежение. 

ПРОДЪЛЖАВАТ 
ПОДМЯНАТА НА 
ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ 
И КРАЖБИТЕ 
НА ТОК
• Крадат и бедни, и богати

• Новият собственик 
на дружеството е 
германската фирма „ЕОН“

на стр. 2

КЪСНОАНТИЧНИ
КУЛТОВИ ПРЪЧИЦИ
ХУРКИ

на стр. 5

Техници от аварийна група към поповския район на „Електро-
разпределение“ ЕАД–Варна работят по дооборудването на 
изнесените извън жилищата елтабла по ул. „Земеделска“.Маруся МИЛУШЕВА 

Това заяви кметът на 
община Попово д-р Люд-
мил Веселинов дни след 
като съкратените от про-
грама „От социални помо-
щи към осигуряване на 
заетост“ стачкуваха в цен-
търа на града. След раз-
говори с представител 
на Регионалната служба 
по заетостта–Русе за 
общината за 2005 година 
са договорени още 200 

ИМА ЕФЕКТ 
ОТ ПРОТЕСТА 

НА БЕЗРАБОТНИТЕ
работни места по тази 
програма – или общо 278. 
Назначаването на хората, 
които отговарят на усло-
вията, започва веднага. Те 
ще работят на шестчасов 
работен ден със заплаща-
не по 0,89 лева на час. Про-
грамата е за 12 месеца. 

Другата програма е за 
така наречените аварийни 
групи. За община Попово 
по нея са определени 113 
бройки. Безработните се 
назначават за по три месе-

ца на четиричасов работен 
ден. Те ще се ангажират за 
почистване на сняг и други 
аварийни дейности.

Общината кандидатства 
и с проект по програмата 
за социален асистент. По 
него са одобрени 26 брой-
ки, като назначените ще са 
на пълен работен ден.

Работодател на всички 
тези 417 души е кметът 
на общината. Бройките по 
първите две програми ще 
се разпределят по населени 

места според числеността 
на живеещите там. По 
програмата „социален 
асистент“ тече процедура 
по набиране на кандидати 
за ползване на услугата.

Община–Попово е поела 
ангажимент да съдейства 
на земеделски кооперации 
и други селскостопански 
производители при канди-
датстване с проекти за 
наемане на безработни. 

на стр. 2

Още 12 милиона лева са предвидени за нови де-
монстрационни проекти, добили популярност в об-
ществото като „чешмичките“. Парите са заделени в 
бюджета за 2005 година, но срещу конкретната сума 
липсва яснота по какви критерии точно ще се израз-
ходват средствата, събирани от българските данъко-
платци.

Цифрата съобщи в понеделник заместник-минис-
търът на регионалното развитие Петя Гегова. Тя обаче 
не можа да посочи конкретните критерии, по които 
ще се избират проектите.

Три хиляди са демонстрационните проекти за ми-
налата години, съобщи заместник-министър Гегова и 
даде за сравнение броя на малките населени места в 

12 МЛНИОНА ЛЕВА СА ЗАДЕЛЕНИ ЗА „ЧЕШМИЧКИ“
България – над 5355. „Тези проекти не са стигнали до 
всяко населено място, където има нужда“, обясни тя.

Регионалното министерство е изискало до 20 януа-
ри областните управи да предоставят подробен от-
чет за изразходваните средства, отпуснати за демон-
страционните проекти, съобщи още заместник-ми-
нистър Гегова. Тя призна, че има и такава област, която 
почти 100% не е реализирала дадените º средства. 
Заместник-министърката обаче отказа предварително 
да назове неизрядните области с мотива, че е въз-
можно да имат основателни причини. Контрол по 
демонстрационните проекти ще осъществяват Смет-
ната палата и държавният финансов контрол. 

Медиапул

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН 
ЗАЛОЖНИК

– Безработицата ли те 
принуди да отидеш в Гър-
ция?

– Завършил съм химия 
в Софийския университет 
и доста години работих 
като учител. После ме съ-
кратиха и две години бях 
работник в Керамична фаб-

рика, след това още две – 
във фирма „Томов“. Вре-
менно пак учителствах в 
село Априлово, но на 15 
юни 2000 година трудовият 
ми договор изтече. Тъй 
като не намерих работа, 
потърсих възможност да 
изляза в чужбина. Това 
беше единственият път, 
който виждах пред себе 
си. Синът ми не работеше, на стр. 5

дъщеря ми беше ученичка 
в Търговище и трябваха 
доста средства. С виза за 
Франция се добрах до… 
Гърция. Там една българка, 
която се занимава с тър-
сене на работа, ме насочи 
към транспортната фирма, 
в която работя и сега. Водя 
се помощник на шофьора 
на товарен камион, с който 
пренасяме различни стоки. 
Товаря и разтоварвам, 
тоест върша хамалската 
работа.

Момент от откриването на автомивката в Търговище

ОТКРИХА НОВИ
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 
И АВТОМИВКА

Момент от откриването на бензиностанцията в Попово

15   ГОДИНИ 
ДПС на стр. 4
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Светослава РУСЕВА

Подписани са договорите между Община–Търговище 
и Бюрото по труда за наемане на безработни по 
националната програма „От социални помощи към 
осигуряване на заетост“. Общо заетите по нея ще бъдат 
396 души (с определените за „социален асистент“). 

Договорени са 171 човека за снегопочистване и 
други дейности по хигиенизиране, които ще бъдат нае-
ти на четиричасов работен ден до края на март 2005 
година, както и допълнително още 50 души над пред-
варително отпуснатите 150 бройки по програмата, 
които целогодишно ще се трудят по шест часа на ден. 
Те са разпределени за поддръжка на озеленяването, 
хигиената, в сферата на образованието, социалния па-
тронаж, за Дома в Стража и спортните зали.

На пълен работен режим до края на 2005 година 
остават само 25 човека, одобрени по програмата „со-
циален асистент“.

Започва подборът на хората и тяхното назначаване

И НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ  
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА  

„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“
Срокът за подаване на молби е 18 януари, вторник, в 

стая 75, на 3 етаж в Общинската администрация. 
Желаещите трябва да са с 90 и над 90 на сто намалена 

работоспособност, с определена чужда помощ. Могат 
да бъдат деца с 50 и над 50%  снижена възможност за 
социална адаптация, да са тежко болни самотни хора, 
които се нуждаят от постоянни грижи, удостоверени са 
с протокол на ЛКК за представяне пред ТЕЛК. Целта на 
програмата „социален асистент“ е да подобри качеството 
на живот на хората в неравностойно положение, чието 
самообслужване е затруднено. Осигуряването на необ-
ходимата им помощ ще задоволи ежедневните им по-
требности за постоянни грижи, социални контакти и 
организиране на свободното време.

25 са одобрените бройки за „социален асистент“ в 
община Търговище. 

ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОЧНА ПОДПИСВАНЕТО НА 
НОВИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ Има готовност за оказ-

ване на методическа по-
мощ и на други частни 

ИМА ЕФЕКТ ОТ ПРОТЕСТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ
от стр. 1 производители и фирми, 

които също могат да се въз-
ползват от възможности-
те на програмата „От со-

циални помощи към оси-
гуряване на  заетост“. Цел-
та е да се извоюват колкото 
може повече работни мес-

та, тъй като проблемът с 
безработицата е един от 
най-тежките социални 
проблеми на общината.

На първия етап за финансиране на проекти по на-
ционалната програма „От социални помощи към оси-
гуряване на заетост“ са класирани 183 проекта на 
частни работодатели от страната. По проектите ще ра-
ботят над 4300 души. Проектите са на стойност 6 млн. 
лева.

Класираните от област Търговище са: 
Община Омуртаг
ЗКПУ „Обител“
ЗКПУ „Гюрлек“–с. Голямо църквище
„Кента“ АД
Община Попово
„Агротехремонт 61“ АД
ЕТ „Ивас 93 – Иван Неделчев“
Община Търговище
ЕТ „Кралевски – Седат Алиев“–с.Кралево

ФИРМИ,  СПЕЧЕЛИЛИ ПРОЕКТИ  
ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ  

В  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Изцяло са подменени два 20-киловолтови кабела за 
ниско напрежение – единият в с. Светлен, другият в 
Попово. В града приключи ремонтът на мрежата за 
ниско напрежение по улиците „23 септември“, „Стамо 
Костов“ и „Есперанто“.

Съвместно с представители на специализирана вар-
ненска фирма изцяло са подменени електромерите в 
селата Зараево, Козица, Садина, Захари Стояново, Гагово 
и Паламарца. През настоящата година тази дейност ще 
продължи в останалите селища на общината. В Попово 
са подменени над 1500 измервателни уреда (предимно 
в жилищните блокове). Предстои да се изнесат извън 
домовете новите елтабла с електромери от еднофа-
милните и двуфамилните къщи.

Продължават кражбите на електроенергия и в града, 
и по селата. Прави впечатление, че в жилищата с 
подменени електромери не са регистрирани такива 
нарушения. При направените многобройни проверки 
са установени случаи на нерегламентирано ползване на 
ток само от граждани, чиито електромери са стари.

През изминалата година случаите на кражби на 
електроенергия са десетки. Сред нарушителите има 
и бедни, и заможни граждани. Според данните като 
че ли богатите си позволяват по-често подобни нару-
шения, но и по-лесно се „измъкват“ от санкции… 
Съгласно новия закон при констатиране кражба на 
електроенергия се завежда дело за бързо производство. 
Вече има и осъдени. Засега присъдите са условни, но 
ако лицето има предишно нарушение, присъдата може 
да бъде ефективна. Налагат се също парични глоби за 
нанесени щети, а на електроразпределителното дру-
жество се заплаща и стойността на консумираната не-
легално ел.енергия.

За разлика от предходни години, през 2004-та има 
незначителни щети от кражби на кабели и съоръже-
ния.

Накрая ще отбележим, че от 1 януари 2005 година 
дружеството е приватизирано. Новият му собственик е 
германската фирма „ЕОН“.

ПРОДЪЛЖАВАТ 
ПОДМЯНАТА НА...

от стр. 1

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 12 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
Барман/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
Въоръжена охрана 30 Средно
Банцигар 1 Средно, проф.
Магазинери 2 Средно
Пласьор на еж. печат 1 Средно

През декември 2004 година, 
със заповед на кмета на общи-
на Попово, бяха определени 
две временни площадки за ком-
постиране на торови отпадъци. 
Целта е да не се допуска за-
мърсяване на терени с такива 
отпадъци, както и смесването 
им с битови отпадъци, подлежа-
щи на организирано събиране, 
извозване и депониране. Една-
та торова площадка е разполо-
жена на площ от 4000 кв.м и се 
намира североизточно от града 
(зад гробищния парк). Втората 
заема площ 5000 кв.м южно 
от Попово, в района на бив-
шия говедовъден комплекс (на 
снимката).

На двете площадки ще се 
карат само торови отпа-
дъци. Те ще бъдат извозвани 
по второстепенни градски 
улици, като се вземат необхо-
димите мерки да не се допус-
ка разпиляване при транспор-
тирането им.

Кирил ЖЕЧЕВ

На 10 януари в Попово 
влезе в строя нова мобил-
на бензиностанция и газ-
станция на фирма „Воин-
тех“ ЕООД. Тя е изгра-
дена само за няколко месе-
ца – в периода август–де-
кември 2004 година, от 
търговищката строителна 
фирма „Стрем“ по европей-
ски лиценз, като в нея са ин-
вестирани 400 хил. лева. С 
въвеждането в действие на 
бензиностанцията са разкри-
ти пет нови работни места.

На състоялото се скром-
но тържество по повод 
официалното откриване 
на обекта бе отслужен во-
досвет от поповския све-
щеник Недко. Тук бяха ше-

ФИРМА „ВОИНТЕХ“ ЕООД ОТКРИ 
ДВА ОБЕКТА

фът на централното управ-
ление на фирмата в София 
г-н Петър Цветков, кой-
то преряза лентата на но-
вата бензиностанция, упра-
вителят на търговищкото 
поделение на „Воинтех“ 
ЕООД инж. Жори Виденов, 
представители на фирмени 
поделения от други градове 
в страната.

Няколко часа по-къс-
но в Търговище бе въве-
ден в действие още един 
нов обект на фирма „Воин-
тех“ – модерна автомивка. 
Прерязвайки лентата при 
официалното º откриване, 
г-н Петър Цветков заяви, 
че през следващите месеци 
ще влязат в строя подобни 
обекти в градовете Плевен 
и Велико Търново. Целта 

е да се разкриват нови ра-
ботни места, особено в по-
малките градове като По-
пово, където равнището на 
безработицата е високо.

Фирма „Воинтех“ ЕООД 
е наследник на бившата 
ДОСО (Държавна органи-
зация за съдействие и от-
брана). Днес тя има поде-
ления в доста областни 
градове, като тенденция-
та е техният брой да се 
увеличава. Основната дей-
ност, която фирмата раз-
вива, е подготовка на вода-
чи за всички категории 
МПС, обучение за боравене 
с оръжие, технически пре-
гледи на всички видове 
автомобили и търговия с 
нефтопродукти.

• В Попово и Търговище 
са разкрити нови работни места

за контакти: 0608/2-15-80

• 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

Светослава РУСЕВА

Община–Търговище 
ще трябва да заплати на 
„ЕМУ“ АД сумата за въз-
становяване на нанесени 
щети от недобросъвестни 
граждани на новата улична 
осветителна система в 
рамките на месец. 

Съставени са пет кон-
стативни протокола, в 
които са описани 16 уста-
новени повреди. Счупени 
са лампи, ударени са стъл-
бове, кутии, кабели, от-
краднати са капаци. Ще-
тите са нанесени на бу-
левардите „Сюрен“, „Мит-
рополит Андрей“, „Никола 
Маринов“, осем улици в 
Търговище, сред които 
„Кюстенджа“, „Палаузов“, 
„Шейново“, „Ст. Карад-
жа“, „Клокотница“. Три 
енергоспестяващи лампи 
са повредени  в селата Ма-

2524 ЛЕВА  
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
НА ЩЕТИ ПО 
ОСВЕТИТЕЛНАТА СИСТЕМА

кариополско и Буховци.
Тази година продължава 

реализирането на послед-
ния етап по проекта „Ре-
конструкция и модерни-
зация на уличното освет-
ление в Търговище и се-
лищата в общината“, спо-
ред подписания договор 
с фирма „ЕМУ“–Търго-
вище. Извършва се теку-
що гаранционно и извън-
гаранционно поддържа-
не на осветителната си-
стема до 2014 година. То 
включва подмяната на 
светлинните източници, 
осветителните тела, на пре-
носните и командни съоръ-
жения и компоненти по 
места. Реконструкцията на 
системата започна  през ля-
тото на 2003 година.

Монтирани са пет хи-
ляди енергоспестяващи 
лампи, от които две хиляди 
са в селата от общината.
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Кирил ЖЕЧЕВ

„Агротехремонт 61“ 
АД–Попово успя да пре-
живее тежките моменти 
от края на 90-те години 
и оцеля в суровите усло-
вия на прехода. През по-
следните няколко години 
дружеството определено 
се стабилизира и това се 
илюстрира най-добре от 
постигнатите икономичес-
ки резултати. 2004-та при-
ключи сравнително добре, 
въпреки повишените поч-
ти двойно цени на ме-
талите, което се отрази не-
гативно върху пазарните 
отношения в страната. За 
този период е произведена 
и реализирана продукция 
за 1300 хил. лева.

Основно тук се произ-
веждат прикачни селскосто-
пански машини – дискови 
брани (различни размери), 
култиватори и резервни 
части за земеделска техни-
ка. Продължава и  тради-
ционната дейност по ремонт 
на дизелови двигатели. Из-
вършват се също някои ус-
луги на населението, като 
шлайфане на колянови ва-
лове и др. Работи и раз-
критото преди години гал-
ванично отделение.

„АГРОТЕХРЕМОНТ 61“ АД–ПОПОВО

2004-ТА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО
• Произведена е продукция за 1300 хил. лева
• Внедрява се система за управление на качеството

Продукцията на дру-
жеството е предназначена 
за вътрешния пазар и за 
износ. В страната тя се 
реализира посредством 
дистрибутори за различни-
те региони и чрез директни 
продажби на кооперации, 
арендатори и други сел-
скостопански производи-
тели.

В България сега има 
още няколко предприятия 
със сродно производство – 
в градовете Нова Загора, 
Завет, Оряхово, както и 
някои други, по-„дребни“. 
В конкуренцията с тях 
поповските производители 
на селскостопански маши-
ни разчитат предимно на 
постоянно подобряващото 
се качество на изделията 
и на по-ниските цени на 
продукцията. Например 
сега произведените в дру-
жеството дискове са с най-
ниски цени в страната.

Продукция се изнася и 
в други страни. Запазени 
са дългогодишните парт-
ньорски връзки с гръцки 
фирми, за които се про-
извеждат резервни части, 
най-вече отливки от сив 
чугун. От близо десет го-
дини продукция на „Агро-
техремонт 61“ намира до-

бър прием на пазара в 
Македония, а от две години 
се изнася продукция и 
за Сърбия. От известно 
време се правят опити за 
износ и в Румъния, като 
най-вероятно ще се стигне 
до бартерна размяна на 
машини.

През февруари попов-
ското дружество ще пред-
стави своя продукция 
на изложението на земе-
делска техника в Пловдив 
„Агра–2005“. До края 
на март тази година се 
предвижда да приключи 
внедряването  на система 
за управление качеството 
на продукцията ISO 9001–
2000. След влизането º в 
действие дружественото 
ръководство се надява да 
намери нови пазари за 
произвежданата продук-
ция, да привлече повече 
клиенти. С повишените 
си качествени показатели  
изработваните тук селско-
стопански машини ще от-
говарят на изискванията на 
европейските и световните 
пазари.

Сега в „Агротехремонт 
61“ АД работят около 80 
души. През лятото, когато 
работата се увеличи, тех-
ният брой надхвърля сто. 
Този състав се запазва вече 
трета година. Средната 
работна заплата в пред-
приятието надхвърля 200 
лева. Съкращения на пер-
сонала през изминалата 
година не е имало, не се 
очертава това да стане и 
занапред. Дружественото 
ръководство дори търси 
пътища за увеличаване 
обема на производството, 
което ще доведе до разкри-
ването на нови работни 
места.

Николай Николаев е вто-
ри мандат кмет на с. Кова-
чевец, община Попово, като 
кандидатурата му е издиг-
ната от Българската социа-
листическа партия. Той е 
41-годишен, семеен, има една 
дъщеря, ученичка в ХI клас. 
Завършил е средно специално 
образование – металообра-
ботване. Преди да бъде из-
бран за кмет, е работил като 
снабдител в завод „Електро-

апаратура“ на територията на селото. 
От началото на втория мандат измина мал-

ко повече от година – време достатъчно за равно-
сметка. Какво е сторено през този период в Кова-
чевец, успял ли е кметът да се справи с нелеките си 
задължения, какво предстои да се върши занапред – 
за това г-н Николаев споделя с читателите на вест-
ника.

Кандидатирах се за кмет най-вече защото търсех 
предизвикателството, ново поприще за изява. Освен това 
практиката показва, че един мандат не стига, за да се 
направи нещо стойностно, трайно. След първия мандат 
кметът придобива опит, тогава започват да се раждат 
интересни идеи, реализирането на които ще е от полза за 
селото и жителите му. Роден съм в Ковачевец, десетилетия 
съм живял тук, познавам хората и проблемите им и мисля, 
че мога да им бъда от полза.

В селото сега живеят около 900 души, като населението 
е смесено – българи, турци и цигани бакърджии. Меж-
ду тях съществуват добри взаимоотношения, няма кон-
фликти на етническа или религиозна основа. Когато въз-
никнат трудни проблеми, решаването на които е от важ-
но за селото значение, допитвам се до различни хора с 
опит в определена област, независимо дали са българи 
или от малцинствата. Много добре работим с местния пен-
сионерски клуб, където сега членуват по-будните хора от 
селото.

Досега със съдействието на кметството са осигурени 
дърва за огрев на възрастните хора. Съвместно със земе-
делската кооперация сме готови за снегопочистването на 
уличната мрежа и зимата няма да ни изненада. Успяхме 
да ремонтираме около 400 линейни метра тротоари, извър-
шихме и основен ремонт на къщичката в гробищния парк.

Подготвихме и кандидатствахме с три проекта – за на-
права на детска площадка, за възстановяване на автобус-
ната спирка и за основен ремонт на селския православен 
храм. Все още не знаем дали те ще бъдат одобрени, но се 
надяваме това да стане.

Освежена бе фасадата на читалищната сграда, а в нея 
бяха лакирани всички дървени части. Извършихме ремонт 
на един стар водопровод  и „вкарахме“ водата в питейното 
водоснабдяване на селото.

Ковачевец е първото село в общината, където заработи 
кабелна телевизия. Мрежата бе изградена от САТКОМ–
Плевен и на 19 декември 2003 година бе открита. Днес 
кабелната телевизия в селото ни има 110 абонати, които 
гледат 16 програми.

В близко време предстои да бъде закрито едно от съ-
ществуващите сметища, а другото ще бъде пригодено за 
разделно събиране на битовите отпадъци. До всяко до-
макинство вече сме изпратили писмо с указания как да се 
процедира при събирането на отпадъците. Предстои също 
през следващите дни да започне подмяна на лампите за 
улично осветление с нови, енергоспестяващи. Доставени 
са общо 144 осветителни тела, които са достатъчни за 
доброто осветяване на селските улици нощем.

В сравнение с други селища, където безработицата е поч-
ти 100%, в Ковачевец положението е малко по-добро. Над 
80 души работят в земеделската кооперация, близо 40 са 
заетите в местния завод, повече от десет човека се трудят 
по програмите за временна заетост.

За отбелязване е, че през последно време престъпността 
значително намаля. Поддържаме добри взаимоотношения 
с РПУ–Попово – полицаите, ангажирани в района, се спра-
вят перфектно със задълженията си.

От миналата година училището в селото ни е закрито. 
Взели сме обаче нужните мерки за съхраняване и охра-
на на училищната сграда и няма да допуснем тя да се раз-
руши. Възможно е училището пак да ни послужи в идните 
години, поне се надяваме на това. Сега децата от селото 
учат в Попово, като им е осигурен транспорт и всички не-
обходими условия.

Разбрал съм, че за да вървят нещата в селото, трябва 
да се придържам към известната народна мъдрост и 
да не оставям днешната работа за утре. Резултатите са 
определено по-добри, когато всичко се свърши навреме. 
Хората трябва да са спокойни, да посрещнат без при-
теснения утрешния ден. Въпреки повсеместното обед-
няване на по-голяма част от населението, безработицата 
и трудностите през последните години, кметът е човекът, 
който следва да помогне на съселяните си да преживеят и 
да решат доколкото е възможно проблемите си. Лично аз 
се чувствам удовлетворен, когато успея да окажа помощ 
някому. Често пъти на човек му стига съвет или добра 
дума в труден миг от живота.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

КМЕТЪТ НА СЕЛО КОВАЧЕВЕЦ

НЕ ОСТАВЯМ ДНЕШНАТА 
РАБОТА ЗА УТРЕ

Христо БЕЛЧЕВ

На 12 януари (петък) се 
проведе общоселско събра-
ние в село  Берковски. Ос-
новната тема беше обсъж-
дане на сметосъбирането 
в селата от Славяновски 
район. На събранието при-
състваха кметът на община 
Попово д-р Л. Веселинов и 
секретарят на Общината.

•••
На 25 януари (вторник) 

в пленарната зала на Об-
щина–Попово от 14 часа ще 
се проведе публично обсъж-
дане на бюджет 2005.

В ОБЩИНА ОПАКА 
ПРОДЪЛЖАВА ДА СВЕТИ

Във вторник сутринта на 
11 януари представител на 
„Електроразпределение“–
Попово пристига с наме-
рение за спиране на улич-
ното осветление в цялата 
община  и в кметствата. 
Причина са неизплатени 
задължения към eнергото. 
Заместник-кметът на об-
щина Опака Цветан Керев 
обяснява ситуацията: „При 
постъпването на сегашния 
ми пост на 1 март 2004 г. 
задълженията на опачен-
ската община към „Елек-
троразпределение“ бяха 
67 000 лева, тъй като пред-
ните 2–3 години токът 
не е бил плащан от общи-
ната. Лично ходих да уреж-
дам въпроса. В срок от 8–
9 месеца изплатихме 42 
хиляди от 67-те хиляди 
лева стари задължения. Ос-
танаха 25 хиляди, като успо-
редно си плащахме и теку-
щите разходи за ток. Сега 
се оказахме притиснати. 
Разговаряхме по телефона 
и се договорихме с дирек-
тора на „Електроразпре-
деление“–Варна, клон Търго-
вище, г-н Костов да платим 
10 000 лeва като условие 
токът да не бъде спиран. Не 
сме изненадани, като знаем 
кой командва в областта“. 

В ОБЩИНАТА 
ДЕЛОВО

В бр. 1 на „Местен вестник“ 
от 7 януари 2005 година беше 
публикуван материал под 
заглавие „Задкулисни игри в 
БСП“. В него авторът на публи-
кацията, скрит зад аноним-
ността, си позволява да комен-
тира работата на Общинския 
съвет на БСП–Попово, да 
отправя  груби  нападки към 
отделни партийни активисти, 
както и да прави констатации 
за организационното състоя-
ние на  общинската партийна 
организация. Написаното не 
отговаря на истината и е опит 
за манипулиране на читате-
лите. Единственото вярно не-
що са имената на част от номи-
нираните за народни предста-
вители.

Каква власт и какви пос-
тове се опитват да запазят 
посочените „политически 
играчи“, като реално три-
ма от изброените четири-
ма не заемат никакви ръко-
водни длъжности в БСП. 
Едва ли някой ще повяр-
ва, че Добромир Добрев – 
дългогодишен председател 
на БСП, и то през едни 
от най-тежките години 
не само за местната орга-
низация, но и за цялата пар-
тия – с действията си ще 
застрашава единството на 
партията.  Напротив! Той 
е един от хората, които ви-
наги са давали всичко от 

БИГ БРАДЪР

ПРЕДИЗВИКАН ОТГОВОР
себе си и са работили за 
доброто на партията и об-
щината. Убедена съм, че та-
ка ще бъде и занапред. Да-
ринка Първанова е добре 
позната на обществеността 
в Попово с активната си  
дейност за БСП, а не про-
тив нея. Що се отнася до 
Иван Иванов и Атанас Ми-
хайлов – трябва ли да при-
помням на читателите, че 
това са хората, които през 
превратните 1989–1991 го-
дина са били пряко ангажи-
рани с партийна работа през 
най-тежкия период от но-
вата история на партията.

Не са това хората, ува-
жаеми наблюдателю, които 
„досъсипват столетницата“. 
Очевидно друг има интерес 
БСП в Попово да е слаба и да 
се раздира от противоречия 
и конфликти.

На следващо място тряб-
ва да отбележа, че предва-
рителната кампания за но-
миниране на кандидати за 
народни представители от 
БСП приключи на 21 декем-
ври 2004 година, когато на 
свое заседание ОбС на БСП–
Попово със свое решение, 
взето в съответствие с Устава 
на партията, определи Найден 
Иванов, Атанас Михайлов и 
Бисерка Рачева за кандидати 
за народни представители от 
общината. За информация 

на читателите ще спомена, 
че на проведените събрания 
основните партийни органи-
зации са предложили общо 
14 кандидати за народни 
представители. На същото 
това заседание, според твър-
дението на автора на публи-
кацията, не са били пока-
нени 12 от членовете на 
ОбПС. Това също не отго-
варя на истината. За заседа-
нието са уведомени 21 от 
членовете на ОбПС – чети-

рима не са уведомени по 
обективни причини, а все-
ки един от останалите осем 
човека, които не са при-
съствали, носи лична отго-
ворност за това пред деле-
гатите на Общинската конфе-
ренция, които са ги избрали в 
ръководния орган на ОбПО.

А дали БСП в Попово е 
„по-разделена от всякога“, 
ще разберем на парламентар-
ните избори през лятото.

Соня ЙОРДАНОВА
Уважаема Соня,
Прощавай, че се обръщам така, но се познаваме. Ти си 

младо момиче, а толкова лично си приела партийните 
дела… Статията „Задкулисни игри в БСП“ поставя 
много сериозни въпроси и редно беше БСП да има позиция, 
а не да се предлагат частни мнения. 

Смея да те уверя, че „Местен вестник“ не публикува 
анонимни материали. Ако някой се е подписал „Наблю-
дател“, това е негово право и не означава, че зад псев-
донима не ми е известно кой стои. 

Статията „Задкулисни игри в БСП“ поставя един 
основен въпрос – за подмяна на вота на редовите членове 
на БСП. Редно беше да се отговори на него, а не да се 
защитават „засегнати“ лица и да се цитират протоколи 
от събрания. Надявам се, че и ти ще научиш някога какво 
стои зад тях.    

Но така ти е диктувано, така си го написала. Спокоен съм, 
че не сгреших, като поех ангажимента да скрия истинските 
имена на автор(а)ите и ангажирах вестника с този проблем. 
Време е да се разбере, че партийните дела са обществени, 
а не частни. Мога да те уверя, че ако се ангажираме с тях, 
ще прочетете прелюбопитни подробности. 

Но не забравяй, че общинският вестник през всичките 
години на излизането си, независимо под какво име, е бил 
винаги сериозен вестник. И още, помни, че винаги „Биг 
брадър“ ви наблюдава!“

Пламен Събев – главен редактор 
на „Местен вестник“
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– Господин Сакалъ, вие 
сте от основателите на 
ДПС в общините Опака 
и Попово, как и защо 
започна всичко?

– В началото на януари 
1990 година се учреди 
местната организация на 
ДПС в град Опака. На 
събранието присъстваха 
представители на движе-
нието от град Омуртаг, 
Хасан Чирак, бивш депутат 
във ВНС. Основните фигури, 
които взеха участие тогава, 
бяха Абдула Сакалъ, Сабри 
Ахмедов, Мусафа Яшар, 
Федаил Мустафов, Зекере 
Шабан, Феим Апти и много 
други. С учредяването на 
организацията започна ор-
ганизирането на събрания 
в селата на Опаченска об-
щина, където се видя жела-

АБДУЛА САКАЛЪ – ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕЛИТЕ НА ДПС:

ТОВА Е НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА ПАРТИЯ

15 ГОДИНИ ДПС

нието на хората да имат ор-
ганизация и да вземат учас-
тие в работата º. 

– Създаването º не беше 
ли ответна реакция на 
възродителния процес?

– Този въпрос е спорен. 
Но в края на краищата всеки 
натиск предизвиква обратна 
реакция. Възродителният 
процес беше катализатор 
на организацията. В нача-
лото тя се създаде само 
от етнически турци, но с 
времето в нея започнаха 
да влизат и българи. Насе-
лението не е разделено на 
българи и турци, ние сме 
си български граждани и 
организацията е нормална 
политическа организация. 
С времето ДПС се показа 
като национално отговорна 
партия и в този момент в 
нея има много българи. 

– Спомняте ли си пър-
вите действия на ДПС в 
региона? 

– В периода, когато я съз-
дадохме, предстоеше да се 
възстановят турско-араб-
ските имена на хората. От-
делно желанието на всич-
ки турци от община Опака 
децата им да изучават тур-
ски език. Тези неща съот-
ветно рефлектираха върху 
дейността º. Имаше спи-
ране на деца от учебни за-

нятия, но и до ден днешен 
този проблем не е разре-
шен. В него период има-
ше още хора, които по въз-
родителния процес бяха 
вкарани по затворите и още 
не бяха пуснати. Такива 
бяха д-р Аджаров, д-р Та-
хир, д-р Бекяров, Ниязи от 
Опака и други медици от 
селата. Организацията на 
ДПС в Опака търсеше въз-
можност да разбере кога 
ще ги освободят, знаейки, 
че са без вина по затворите. 
Първата ни среща по то-
зи въпрос на партийно-по-
литическо ниво беше с д-р 
Константин Тренчев, кой-
то малко преди това беше 
излязъл от затвора. 

Отделно, имайки предвид, 
че семействата на тези хора 
бяха изпаднали в трудно 
положение, организацията 
пое ангажимента да органи-
зира една музикално-хумо-
ристична програма с бла-
готворителна цел. Парите 
бяха разпределени на хора-
та, които се върнаха от за-
творите.

Следващият момент от 
развитието на ДПС в нашия 
регион беше създаването 
на организации в Поповска 
община. 

Едно от най-важните меро-
приятия, които предстояха 
през този период 1990–1991 
година, бяха местните и пар-

ламентарните избори. Това 
за нас беше едни стартов 
момент. Тогава, на 30 сеп-
тември 1991 година, ДПС 
направи първия си демокра-
тичен митинг в Попово 
с присъствието на почти 
всички представители на 
централното оперативно бю-
ро и Централния съвет. Но 
тогава, ако трябва да сме 
откровени, емоциите бяха 
едни, сега са много по-раз-
лични. 

– Кои бяха учредителите 
на ДПС от Поповска об-
щина?

– В Попово – Исмет Осма-
нов, Али Мехмедов, Юнуз 
Мехмедов, сегашните кме-
тове на Козица – Хасан Хай-
рола, Захари Стояново – 
Исмет Кюллю, на активисти 
от Зараево, Ломци – Басри 
Хасанов. 

– Каква политика след-
ваше ДПС през тези 15 го-
дини?

– На общинско ниво анга-
жиментът на ДПС се харак-
теризираше основно с това 
да намери общ език с всич-
ки политически партии с 
една основна цел – против 
БСП. Времената в началото 
на 90-те години бяха много 
по-различни от сега. Започ-
наха едни неща, които не 
трябваше да се случват – ли-

квидационните съвети, по-
литически назначения, смя-
ната на директори. Опит-
вахме се да бъдем обек-
тивни в мисленето си и 
ако можем, да спрем този 
хаос или поне да дадем въз-
можност кадруването, кое-
то се правеше, да бъде обек-
тивно. Петнадесет години 
са дълъг период за една ор-
ганизация и сега, като пре-
хвърлям нещата, трябва да 
кажа, че поповската органи-
зация е от тези, които запа-
зиха потенциала си сред из-
бирателите. Ние никога не  
сме ги подвеждали, давахме 
възможности, на когото мо-
жехме, сме помагали. 

В последните години с 
промяната на политическата 
ситуация ние направихме 
всичко възможно да прео-
долеем противоречията си с 
БСП и да спечелим избори-
те. През 1999 година напра-
вихме една коалиция, която 
от моя гледна точка имаше 
едно много успешно упра-
вление на община Попово. 
И определено то беше и за-
ради участието на ДПС в 
него. Иначе винаги може да 
се мечтае и за повече. 

Ето и сега участието на 
ДПС във властта е опреде-
лено успешно управление. 
Нещата се регулираха и об-
щината започна нормален 
ритъм на управление.

– Много се говори за 
гражданския мир и роля-
та на ДПС. Не се ли спе-
кулира?

– ДПС се създаде в много 
сложна обстановката през 
1989–1990. Определено мис-
ля, че гражданският мир в 
отделните селища, като ця-
ло в страната, се дължи до 
голяма степен на ДПС. Ние 
постоянно успокоявахме хо-
рата, имаше моменти, когато 
трябваше да им говорим, че 
дори да бъдат подстрекавани 
да не реагират. Провокатори 
имаше достатъчно. У опре-
делени хора национализмът 
тогава все още беше много 
сериозен.

Но време е да се освобо-
дим от историческите пред-
разсъдъци да и започнем 
да мислим по европейски. 
Страната ни е една за всич-
ки. България за нас е Роди-
ната и ние не можем да бъ-
дем пасивни граждани. За-
това участваме в полити-
ческия º живот. Ето, днес 
се виждат резултатите от 
управлението на НДСВ–
ДПС. Те са определено ус-
пешни. ДПС е готова да но-
си както позитивите, така и 
негативите от него. Имаше 
хора, които очакваха мно-
го повече, защото имаше го-
леми обещания, но истината 
е, че те не дойдоха от страна 
на ДПС.

– Благодаря ти!

Записа 
Пламен СЪБЕВ

УБЕДЕН СЪМ, ЧЕ ЩЕ СПЕЧЕЛЯ ИЗБОРИТЕ
ЛЮТФИ РЕЯНОВ  – КАНДИДАТ-КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

– Господин Раянов, каже-
те какви са основанията да 
смятате, че ще спечелите 

опонент, загуби срещу мен 
с близо 1100 гласа. 

– Кои са най-силните ар-
гументи във вашата пред-
изборна агитация сред из-
бирателите в Опака? 

– Най-силният аргумент е 
това, че като направим една 
съпоставка с 1999 година, 
аз заварих общината с 413 
хил. лева натрупани задъл-
жения. Това е една огром-
на сума в сравнение с то-
ва какво представлява бю-
джетът на общината – към 
1200 хил. лева по тогавашни 
разчети, това е една огромна 
сума, натрупана от стари 

задължения, които съм успял 
в този период да ги стопя до 
141 хил.лева. Като се има 
предвид, че сме поддържали 
нормалното функциониране 
на общината и живоът въоб-
ще не е прекъсвал, не са се 
почувствали някакви ано-
малии. В момента той, Са-
бри Ахмедов, успя за 9 ме-
сеца от управлението си 
да натрупа също такава го-
ляма сума от задължения. 
Неофициална информация 
имам – това са над 500 хил.
лева. Значи свърши някои 
конкретни неща, но тези ра-
боти не са разплатени и това 
тежи в моя полза. 

– Вас Ви подкрепя ед-
на от най-големите по-
литически сили в Търго-
вищка област – Движение-
то за права и свободи – то-
ва ще наклони ли везните 
във Ваша полза? 

– Да убеден съм! Убеден 
съм, защото Движението за 
права и свободи е една мно-
го сериозна, национално от-
говорна партия, доказала 
го е в продължение на те-
зи 15 години от своето съ-
ществуване, партия, която 
държи на авторитета и на 
името си. Аз разчитам на 
това политическо доверие, 
което ми оказа моята пар-

тия. Също така имам осно-
вание да твърдя, че аз не 
съм предприемал някакви 
действия, за да подроня по 
някакъв начин авторитета 
на тази партия, и съм º 
благодарен, че въпреки за-
губата през есента, още 
веднъж категорично ми се 
гласува доверие аз да бъда 
кандидатът на ДПС.  

По въпроси, зададени от 
кореспондента 

на програма „Хоризонт“
на Българското 

национално радио 
Евтим Петков, 
за предаването 
„Нещо повече“  

На 5 януари в хотел „Терра 
Европа“ в Търговище по 
повод предизборната об-
становка в община Опака 
беше организирана прес-
конференция на кандидата 
за кмет на тази община 
Сабри Ахмедов и лидерите 
на подкрепящите го партии 
от коалицията Български 
републикански блок – Гюнер 
Тахир от НДПС, Яне Янев 
от Националното сдружение  
БЗНС и проф. Кръстьо Пет-
ков от Обединения блок на 

Лютфи Реанов

предстоящите избори в 
Опака? 

– Аз съм убеден, че ще 
спечеля, защото първо раз-
полагам с богат админист-
ративен опит – аз съм бил 
на ръководни постове, бил 
съм два мандата и половина 
кмет на родното ми село 
Крепча. Изкарах един ман-
дат кмет на общината от 
1999 до 2003 година. Мисля, 
че разполагам с достатъчно 
лични качества и авторитет 
сред населението. Така бях 
по достойнство оценен за 
тези неща преди 1999 годи-
на, когато категорично Са-
бри Ахмедов, сегашният ми 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА САБРИ АХМЕДОВ В ТЪРГОВИЩЕ
труда, който е и народен 
представител от коалиция 
„За България“. По-късно 
същия ден тримата коали-
ционни партньори се срещ-
наха в Опака с хора от град-
ския предизборен щаб на 
Ахмедов.

Какво казаха 
участниците?

Гюнер Тахир – председа-
тел на НДПС: „Ние очак-
ваме и ще получим под-
крепата и на други партии 
(наистина после стана яс-
но, че и общинската орга-
низация на БСП подкрепя 
Ахмедов – бел. авт.). Ще 
водим толерантна предиз-
борна кампания. Призова-
ваме и ДПС към същото. 
За краткото време от 7–8 
месеца ние чрез Сабри Ах-
медов като кмет успяхме 
да привлечем с проекти ин-
вестиции в общината  за 
2,250 млн. лева.“

Сабри Ахмедов – кан-
дидат от НДПС за кмет на 

община Опака: „Основната 
пречка пред мене като кмет 
беше, че не ме оставиха 
спокойно да работя. Оне-
правдани сме! Опака е бедна 
община, а не се подпомага 
нито на областно, нито на 
национално ниво. Въпреки 
това разработихме и успях-
ме да спечелим три големи 
проекта: един за 1,8 млн.
лева и два за около 500 хил.
лева. Но от над 30 наши де-
монстрационни проекта са 
одобрени едва 5–6. Така е 
заради областния управител 
Бехчет Керим, който се раз-
порежда като бей за отхвър-
лянето  на проектите ни. 
Но ние успешно реализи-
раме спечелените… Отно-
во ще бъда кмет на всич-
ки без разлика на име, ре-
лигия и политическа при-
надлежност. С подкрепата 
на нашите привърженици – 
включително с подкрепата 
на симпатизантите на БСП, 
отчасти на НДСВ, изцяло 
на ПД „Социалдемократи“ 
(на Н.Камов) и на други  – 
успешно  ще се преборя на 
29 януари.“

Проф. Кръстьо Петков – 
лидер на ОБТ и депутат от 
коалиция „За България“: 
„Съществува опасност от 
използване на непозволени 
методи от страна на опонен-
тите ни. Опарени сме ве-
че – страх лозе пази. Ние 
няма да наблягаме на кон-
фронтацията. Ще има на-
блюдатели от гражданския 
сектор, подготвени да рабо-
тят при смесено население. 
Около Сабри Ахмедов се 
формира съюз на граждани 
и партии. Хората искат ус-
пешен кмет.“

Яне Янев – председател 
на националното сдруже-
ние БЗНС: „Сабри има без-
резервната подкрепа на пар-
тиите от Българския репуб-
ликански блок. В Опака ще 
се състои битка между идей-
ни платформи  за управление 
на община. Аз заявявам, 
че на предстоящите частич-
ни избори в Опака и в дру-
ги общини  ние няма да 
позволим на Доган непоз-
волени неща. Няма да до-

в полза на кандидата 
за кмет Л.Реянов е бил 
излъчен по местната ка-
белна телевизия. Росица 
Станева, председател на 
избирателната комисия, 
осведоми, че случаят е 
разгледан наред след по-
стъпилото в комисията 
възражение от страна 
на председателя на пред-
изборния щаб на другия 
кандидат за кмет Сабри 
Ахмедов. Установено е на-
рушение на чл. 63, ал.2 от 
Закона за местните избо-
ри (ЗМИ). По член 109, 
т.2 от административно-
наказателните разпоредби 
на ЗМИ е съставен акт на 
длъжностното лице – опе-
ратора на КТ „Нет Инфо – 
кабел“–Русе. За случая 
са уведомени Съветът за 
електронни медии (СЕМ) 
и ЦИК.

Абдула Сакалъ

пуснем шантаж над хората 
и това Доган да се държи 
като падишах.“

Сабри Ахмедов в отговор 
на въпрос от представител 
на „Местен вестник“ ка-
кво подхранваше слухове-
те, а и очакванията в 
определени среди на об-
щина Опака, че той ня-
ма да бъде допуснат до ре-
гистрация за кандидат за 
кмет: „В тези среди се на-
дяваха на резултатите от 
дългите външни проверки и 
ревизии в общината, които 
обаче не констатираха нару-
шения. Опонентите това 
чакаха – сериозно наруше-
ние да ме спъне, да не се 
кандидатирам. Всичко оба-
че е нормално. Сега нови 
ревизори извършват провер-
ка, но пак всичко ще е на-
ред.“

Г. Тахир в допълнение 
към отговора на С. Ахме-
дов: „Това се прави и на дру-
ги места от страна на ДПС.“

НЕРАГЛАМЕН-
ТИРАНО 
ИЗЛЪЧВАНЕ НА 
ПРЕДИЗБОРЕН 
КЛИП

Сабри Ахмедов
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– Вече четири години 
все там ли си?

– Не, след първата седмица 
с един сърбин отидохме да 
берем грозде. Бяхме чули, 
че плащат по-добре. Но и 
там не ми хареса и с едно 
момче от Бургас избягахме. 
Пак от бюро за намиране 
на работа ме насочиха в 
град Скирос към семейство, 
което имаше голям магазин 
и фурна. Там изкарах три 
месеца. Научих се да правя 
хляб, станах майстор и на-
края сам работех във фур-
ната. Интересното е, че ба-
ща ми цял живот беше хле-
бар, но аз не пожелах да 
науча занаята му, не ми ха-
ресваше. Стана така, че на-
края пак го научих.

– Защо не остана там?
– Едва издържах тези три 

месеца. Беше много труд-
но, защото нямах почивен 
ден, нито час. Само работа, 
работа и пак работа. Ставах 
в 2–3 часа през нощта и 
започвах във фурната, къд-
ето правех хляб, банички, 
сладки, какво ли не. Като 
свърша там, започвам в су-
пермаркета – зареждам про-
дукти от хладилниците, 
чистя зеленчука, разтовар-
вам стока. Ако ме видят, 
че съм приключил, ме ка-
рат да чистя примерно раф-
товете, всяка минута ми уп-
лътняваха. В събота и не-
деля също не ме оставяха. 
От работа ме боляха ръцете, 
изтръпваха през нощта и не 
можех да спя, не можех да 
си почина. А заплащането 
не беше кой знае колко доб-
ро – 150 000 драхми тога-
ва, което е  около 500 евро. 
Затова напуснах и се вър-
нах в Атина. Отидох да ви-
дя познатите си в първата 
фирма. Оказа се, че могат 
пак да ме вземат, и отново 
започнах при тях.

– Там работата едва ли е 
много по-лека?

– Тежко е, но какво да се  
прави. Като чужденец не 
можеш да поставяш усло-
вия, нито да се пазариш 
за заплащането. Ако не си 
доволен, просто ти казват 
„Довиждане!“. Още пове-
че че в началото работех 
нелегално. След една годи-
на успях да си уредя доку-
ментите – имаше кампания 
по узаконяване, а и късметът 
ми помогна. Но става бавно 
и много трудно, а и зависи 
от работодателя ти. Ако те 
одобри, може да подпише 
договор с теб. Без договор 
нямаш законно право да ра-
ботиш.

– Явно си бил добър ра-
ботник?

– Знаех си, че само така 
може да стане – да си от-
личен работник, да се убе-
дят, че като ти кажат нещо, 
ще го изпълниш, да спе-
челиш пълно доверие. И 
така стана. Имаше много 

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН ЗАЛОЖНИК
Христо Ралев е скромен и тих човек на 54 го-

дини, недолюбващ излишния шум около себе си, 
който случайността вкара във фокуса на общест-
веното внимание. В навечерието на Коледа в гръц-
ката столица Атина двама албанци взеха като 
заложници пътниците на автобус, в който се 
оказа и българинът от Попово. Слава Богу, всичко 
завърши без кръвопролития, а Христо няколко 
дена беше най-интервюираният от медиите 
наш съгражданин. За празниците той се върна за 
кратко в Попово и ние не удържахме на изкуше-
нието да чуем от него за преживяното по време на 
инцидента, да научим от първа ръка за нерадост-
ния живот на емигранта в южната ни съседка.

момчета от България, пове-
чето си тръгнаха, изгониха 
някои от тях. 

– Как минава един рабо-
тен ден?

– Сутрин ставам в 4,30 
часа, пътувам до Атина от 
градчето Неа макри, в кое-
то живея. Там съм в къщата 
на моя работодател, предос-
тавено ми е всичко необ-
ходимо. Товарим стоката, от-
карваме я докъдето трябва. 
Често правим и втори курс 
и така всеки ден – от тъмно 
до тъмно. Събота и неделя 
имам ангажименти в офиса 
на фирмата. 

– С езика как се опра-
вяш?

– Отначало беше много 
трудно. Живеех с един 
украинец и си говорехме 
на руски. Стигнах дотам, че 
дори мислех на руски и ми 
беше много трудно да уча 
гръцки. Нямах учебници, 
освен някакво малко разго-
ворниче. Но след първата 
година започнах да контак-
тувам  повече с гърци, купих 
си един хубав учебник от 
български автор. Научих 
това, което ми трябва в ра-
ботата. Гръцкият е много 
богат език и му е трудно пи-
сането. Дори самите гърци 
бъркат правописа. 

– Кое е най-важното, ко-
гато си в чужбина?

– Да си законен, за да не те 
гонят властите, и да знаеш 
езика, за да си вършиш ра-
ботата. Ако не разбираш 
какво искат от теб, се нер-
вират, крещят ти, става на-
прегнато. Отначало с мен 
беше така. 

– Може би вече ти е 
досадно, но ще трябва и 
на нас да разкажеш за ин-
цидента с похитения ав-
тобус. Как го преживя ти 
лично?  

– Точно преди да ми се 
случи това, шефът ме пре-
дупреди, че ще ми прекрати 
договора. Ще ме остави, 
но ще работя само когато 
има работа, без заповед, 
без осигуровки. За мен бе-
ше много лоша новина, за-
щото не знаех какво ще 
стане. Мислех си, че ще 
трябва да се връщам, но и 
жена ми е без работа. Бях 
доста разстроен. И като 
стана това, при реална 
опасност за живота ми, аз 
въобще не се уплаших. Бях 
толкова отчаян, не виждах 
никаква перспектива пред 
себе си, че си казах: „Край 
на проблемите ми! Ще ме 
чукнат и няма да има нуж-
да да мисля повече за ни-
що.“ Беше ми жал само за 
семейството, за децата ми. 
Ще останат без мен и как-
во ще правят, кой ще им 
помага...

– Как започна всичко? 
Седиш си в автобуса и…?

– Както обикновено се 

качих на автобуса в 5,30 
сутринта от Неа макри за 
Атина, за да отида на ра-
бота. Седях на третата се-
далка зад шофьора, когато 
чух изстрел и нещо като че 
ли ме удари отзад в главата. 
Опипах се, нямаше кръв. 
Явно е било тласък от га-
зовете, от барута. Веднага 
разбрах какво става. (Там 
по време на олимпиадата 
много се говореше за атен-
тати.) Тръгнах напред да 
изляза, но когато стигнах до 
вратата, тя беше затворена. 
Шофьорът и кондукторът 
липсваха, бяха успели да 
избягат. Когато се обърнах, 
имаше пушка, насочена към 
нас. И двама мъже с маски. 
Наредиха да се върнем назад, 
да спуснем пердетата. Пак 
започнаха да стрелят. Ние 
залягахме по седалките и се 
подчинявахме на всичките 
им заповеди. Така започна 

всичко. Очаквахме да дойде 
полиция, защото шофьорът 
беше навън. Така стана, 
след известно време чухме 
сирените на колите им.     

– Как реагираха другите 
пътници?

– Имаше едно момиче – 
Стела, работещо във фир-
мата, на която беше авто-
бусът. Тя веднага им заяви, 
че не я е страх въобще, че 
веднага ще се обади на по-
лицията, на централата си 
и всичко ще приключи. И 
наистина се обади по слу-
жебния телефон. Разрешиха 
и на другите пътници, които 
имаха мобилни телефони, да 
се обадят на близките си.

– Похитителите имаха 
ли телефон за връзка?

– Не, използваха служеб-
ния да се свържат с поли-
цията, за да кажат какви 
са исканията им. Единият 
от тях се представи като 
Хасан. Каза, че той е шефът, 
и поиска да им се осигури 
възможност да отпътуват за 
Русия. В началото не искаха 
пари, а шофьор, който да 
ги закара до летището. За-
плашваха, че ако не им се 
изпрати такъв до опреде-
лен час, ще взривят авто-
буса. От полицията прота-
каха, пак разговаряха и така 
продължаваше. После по-
искаха и пари. Преговори – 
условия, преговори – усло-
вия. 

– Вие разговаряхте ли с 
тях, искахте ли да ви пус-
нат?

– Хванахме се за това, че 
не искат да ни убиват, че 

не са такива хора. Гърците, 
които разговаряха по те-
лефоните си, се стремяха 
уж да им помогнат. И те 
настояваха да се прати шо-
фьор, убеждаваха, че няма 
да има опасност за него, 
че трябва само да се стиг-
не до летището и ще ни ос-
вободят.

– Нямаше ли паника 
сред вас?

– Имаше. Нормално е – 
млади момичета, студентки, 
животът беше пред тях. 
Моят живот е вече към края, 
от какво да ме е страх, не се 
страхувах.

– Какво стана, че започ-
наха да ви пускат на гру-
пи?

– Едни гърци им предло-
жиха да пуснат болните, за 
да докажат на полицията, 
че наистина няма да убиват. 

Те се хванаха и разрешиха 
всички, които са болни, да 
излязат. Така излезе първата 
група.

– Ти защо не мина за 
болен?

– Не е удобно, не мога 
да лъжа. А и ми беше ин-
тересно какво ще стане.

– Не може да бъде! 
– Да, беше ми любопитно 

да видя какво ще се случи. 
По-възрастните гърци не 
загубиха самообладание, 
постоянно повтаряха на по-
хитителите, че са добри 
момчета, че не са убийци. 
Убедиха ги да пуснат и 
други от хората. И така през 
деня освобождаваха жени, 
деца, по-възрастните от път-
ниците. Предлагаха ни вода, 
храна, цигари, които вадеха 
от сака, в който отначало 
твърдяха, че има барут. Но 
към 4–5 часа следобед и на 
мен ми стана тягостно и 
намислих какво да им кажа, 
за да ме пуснат. Отидох при 
шефа насаме, за да не ме 
чуят гърците, и му казах, че и 
аз като него съм чужденец – 
бедняк дошъл, тук за някой 
лев. „Пускаш гърците, но 
ако останем само чужденци 
в рейса, и да ни взривиш, 
няма да заплаче никой за 
нас и никакви пари няма 
да получиш.“ След това 
пак си седнах на мястото 
и зачаках. Когато реши да 
пусне още някого, посочи 
мен и възрастния грък, 
който постоянно ги хвалеше 
колко добри момчета са. 
Слязохме, но когато вече 
бях навън, ми стана жал за 
тези, които останаха в ав-

тобуса. Беше студено, а не се 
знаеше колко още ще стоят. 
Когато през нощта видях, 
че излизат всички, как се 
прегръщат и тържествуват, 
много се зарадвах и се 
успокоих.

– След това разпити в по-
лицията?

– Да, първо ни поискаха 
документите да разберат кой 
какъв е, откъде е. След това 
ни закараха в полицейския 
участък, задаваха ни въпро-
си и се подписахме под 
показанията си. След 5–10 
минути дойдоха и от нашето 
посолство – останах много 
изненадан, че знаят за мен. 
Попитаха ме от какво имам 
нужда. Поисках им телефон 
да се обадя на семейството 
ми в България, да им кажа, 
че съм жив и здрав. Веднага 
ме свързаха, говорих с жена 
ми, после и с децата. Обади 
ми се и самият посланик, 
главният секретар на МВР 
Бойко Борисов, министърът 
на външните работи Соло-
мон Паси. Казах им, че ня-
мам нужди, искам само да 
се прибера да си почина. 
Бях вече в Неа макри, когато 
започнаха да ми звънят жур-
налисти от централните 
вестници. Не помня какво 
съм им говорил, исках само 
да свършва всичко и да си 
почина.

– Стана медийна звезда, 
но случилото се като че 
ли е само една от многото 
стресови ситуации, кои-
то си преживял като еми-
грант?

– Да, не изпитах страх. 
Повече се притесних, когато 
ми съобщиха, че може да си 
загубя работата. А и както 
се казва, всяко зло за добро. 
След случилото се ми да-
доха отпуска да мога да си 
дойда. И имам по-голяма на-
дежда, че ще ме оставят във 
фирмата. 

– Явно от насочената към 
теб пушка не се страхуваш – 
а от тежката работа?

– Трудно е, но какво да 
направя? Винаги съм раз-
читал само на себе си, а не 
на някой друг да ме оправя. 
Не се плаша от много ра-
бота, само да съм здрав. Ако 
не разчиташ на себе си, ако 
постоянно чакаш някой друг 
да те оправя, значи нищо не 
става от тебе.

– А иначе как се живее 
в Гърция, спокоен ли е 
животът за самите гърци?

– Има различни групи – 
едни живеят спокойно, дру-
ги – не, едни са бедни, дру-
ги – богати. Такова е об-
ществото. И сега да отидете 
на един площад в Атина, има 
хора, които просят – болни, 
сакати, всякакви. Всичко 
можеш да видиш, както е и 
в другите големи градове. 
Аз общувам с работници, 
шофьори, товарачи и те 
постоянно си говорят за 
своите проблеми. И се борят. 
Много стачки има. Дори 
когато стана този случай, 
похитителите искаха пари, 
но банките бяха в стачка. 
Просто в това общество 
има една постоянна борба. 
Усещането е, че постоянно 
кипи, че всичко се постига с 
много усилия, не им е лесно. 
Ето, сега поскъпна животът 
и пенсионерите поставиха 
въпрос за повишаване на 
пенсиите. Веднъж видях 
призив за демонстрация на 

комунистическата партия 
за осемчасов работен ден. 
Всеки проблем се решава с 
борба. 

– Там общуваш ли с 
други българи?

– Такава ми е работата, че 
не срещам много българи. 
Само събота и неделя се 
виждам с двама-трима, 
с които си говорим. Зает 
съм, нямам време. А и съм 
такъв човек, че всичко под-
чинявам на целите си. Опре-
делям това, които е най-
важно за мен, и всичко ос-
танало е на заден план. Не 
търся развлечения, те не 
са важни за мен. Отишъл 
съм да работя, да спечеля 
нещо и на това е подчинен 
животът ми.

– А самите гърци рабо-
тят ли сериозно?

– Работят, много работят. 
Когато бях във фурната, 
самите собственици работе-
ха непрекъснато. Жената 
като започнеше от 4 часа, 
свършваше в 23 часа вечер-
та. Мъжът º също постоянно 
беше зает. Не им е лесно, 
въпреки че иначе си имат 
всичко. А и като гледам 
живота им, те не се събират 
с никого, не общуват много 
извън семейството. Не е 
този живот, който ние тук 
имаме. Те са различни от 
нас, по-усамотено, по-изо-
лирано живеят.

– Гърция отдавна е член 
на ЕС, но статистиката 
сочи, че си остава най-бед-
ната държава там. 

– Не мога да сравнявам 
с другите страни, но виж-
дам голямата разлика с Бъл-
гария. По външния вид на 
сградите още личи, че дър-
жавата е по-добре от на-
шата. Всичко е изпипано, 
няма едно нещо съборено, 
олющено, старо. Всичко е 
поддържано, блести. Гър-
ция е над 20 години в ЕС и е 
много напред. Няма толкова 
бедни хора като нас, ние 
за съжаление сме много, 
много бедни. 

– Хубаво ли ти е тук, у 
дома?

– Много! Не ми се връща 
там! Защото няма нищо по-
хубаво от родния дом, от 
семейството, от Родината. 
Както и да звучи това, за мен 
е така. Може да сме бедни, 
но съм си у дома. Всичките 
ми приятели са тук, всички 
познати, тук ми е средата. 
Този живот, който тук съм 
живял, никога няма да се 
върне. Когато разказвам там 
на колегите как съм живял, 
те не ми вярват. Казвам 
им, че след училище съм 
имал време и за градинката 
си, и за репетиции, тъй 
като бях самодеец, вечер 
и за купони… Ако имам 
тук работа, няма да ходя 
никъде! А сега семейството 
ми е разпиляно – майка ми 
е на село, жена ми е тук 
безработна, децата ми са 
във Варна, аз съм в Гърция, 
сестра ми е в Русе, децата 
º са в Испания и Гърция. И 
всичко е, защото тук няма 
работа. Това е големият ни 
проблем…

–  Да, тъжно е наистина. 
Не ни остава нищо друго, 
освен да си пожелаем поне 
да сме здрави и пак да се 
срещаме. Благодарим ти 
за разговора!

Въпросите зададе 
Маруся Милушева
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МАЛКИ ОБЯВИ
ТЪРСИМ скромно обзаведена малка самостоятелна квар-

тира 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.

Хигиенно-епидемиоло-
гичните инспекции (из-
вестни досега като ХЕИ) 
се преобразуват в регио-
нални инспекции за опаз-
ване и контрол на об-
щественото здраве. До-
сегашната абревиатура 
ХЕИ се заменя с новата 
РИОКОЗ. Няма никаква 
промяна в числеността и 
местоположението на из-
вестните за всяка област 
28 инспекции.

РИОКОЗ са второсте-
пенни разпоредители с 
бюджетни кредити към 
министъра на здравеопаз-
ването със седалище на-
селеното място – админист-
ративен център на област-
та, и с предмет на дейност 
провеждане на държавната 
политика по опазване на 
общественото здраве и дър-
жавния здравен контрол 
на територията на съответ-
ната област.

ХЕИ СЕ 
ПРЕОБРАЗУВА Агенцията по заетостта набира 55 кандидати за 

работа в Испания по условията на сключената между 
двете държави за регулиране на трудовата миграция 
спогодба, съобщиха от агенцията. Търсят се 50 шофьори 
на камион, един оператор на режеща машина, трима 
автомобилни механици и един заварчик-тенекеджия. 
Кандидатите трябва да подадат в бюрата по труда по 
местоживеене до 21 януари 2005 година комплект от 
следните документи: молба за допускане до интервю, 
молба за работа в Испания (съответно за шофьори се 
подава – Приложение № 2, а за останалите професии 
Приложение № 3), копие на диплома за завършено 
професионално образование и/или копия на документи 
за квалификационна степен/
разряд по специалността; 
копие на трудова книж-
ка/осигурителна книжка; 
пълно копие на междуна-
родния паспорт; копие на 
документ/и за владеене на 
испански или друг чужд 
език.

Окончателният подбор 
ще се извърши през месец 
февруари от смесена бъл-
гаро-испанска комисия, в 
която ще участват и пред-
ставители на работодате-
лите.

Агенция „Фокус“

РАБОТА В ИСПАНИЯ

ГЪРЦИЯ 
безпроблемно 

пътуване 
(може и върнати). 

Тел. 088 6 394 075, 
089 8 451 358 и 

0030 6947 094 837. 
10–12

Двудневен републикански турнир по спортна стрел-
ба с пневматично оръжие се проведе на 6 и 7 януари 
в Търговище. В турнира участваха стрелци от 11 стрел-
кови клуба в страната.

В дисциплината „пневматичен пистолет – 40х10“ 
за девойки европейската шампионка за жени Мони-
ка Костова от стрелкови клуб „Светкавица“ бе без-
апелационна и спечели първото място с 476,2 т., 
следвана от Дарина Пенчева (Варна) с 473 т. и Антоа-
нета Бонева („Светкавица“) с 468 т. Място във финала 
намери още една състезателка на търговищкия клуб –  
Гергана Христова, заела VІ място с 458 т.

При юношите стрелците на „Етър“–Велико Търново 
окупираха първите две места в дисциплината „пистолет – 
60х10“.Тук първи стана Иван Нейков с 646,8 т., следван 
от Йордан Сребров с 644,8 т. Търговищенецът Димитър 
Димитров влезе с първо постижение във финала, но 
слабата му стрелба във финалните серии му отреди 
третото място с 641,5 т.

В дисциплината „пневматична пушка – 60х10“ първи 
е Пламен Стоянов („Светкавица“) с 668,4 т. Втори е 
Кирил Грандев (Варна) с 665,4 т., а трети остана Добрин 
Буров („Етър“) с 654.7 т.

В същата дисциплина подреждането от предвари-
телните серии се запази и след финалните изстрели. Тук 
първа е Гергана Стоянова (Варна) с 485,9 т., следвана от 
Ивелина Славева („Етър“) с 472 т. и Силвия Стоянова 
(„Светкавица“) с 465,5 т.

МВ

ТЪРГОВИЩЕ

ТУРНИР ПО СТРЕЛБА

На първото събиране се явиха 23 футболисти, като 
единствено отсъстваше вратарят Калин Артакиев, 
който със сигурност ще бъде глобен съгласно вът-
решния правилник на клуба. С отбора започнаха под-
готовка преотстъпеният в „Черно море“ до краят на 
миналата година нападател Николай Вълев, играещият 
през есента в „Черноломец“ състезател на клуба Невен 
Венков, завършилият военната си служба Мирослав 
Великов и възстановеният след тежка контузия  Мартин 
Сентов. С оглед планираната подготовка бяха направени 
и някои промени в уговорените контролни мачове през 
подготвителния период

19 януари. Светкавица–Черно море
22 януари. Светкавица–Локомотив (ГО)
26 януари. Светкавица–Нафтекс
28 януари. Видима (Раковски)–Светкавица
2 февруари. Светкавица–Спартак (Вн)
5 февруари. Светкавица–Етър
8 февруари. Локомотив (ГО)–Светкавица
12 февруари. Етър–Светкавица
19 февруари. Светкавица–Видима (Раковски)
Подготовката си търговищките футболисти ще про-

ведат в клубната база, като в зависимост от метеоро-
логичната обстановка може да се планира и лагер извън 
града. МВ

ФК „СВЕТКАВИЦА“

ЗАПОЧНА ЗИМНАТА 
ПОДГОТОВКА

УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ,

Искам да споделя на стра-
ниците на вестника мне-
нието си за един проблем, 
с който всеки българин ще 
се сблъска. Става въпрос 
за здравноосигурителната 
система и по-точно за 
това как ловко, чрез за-
конови механизми, законо-
дателите ни направиха 
длъжници още от ражда-
нето до края на дните ни.

Системата за здравно 
осигуряване нарушава кон-
ституционните права на 
гражданите. Надявам се 
повече хора да прочетат 
тези редове и обърнат 
внимание на думите ми, 
като успеят да вникнат 
в нещата, за да може да 
се предприемат стъпки за 
промяна. Аз лично недоу-
мявам защо в публичното 
пространство не се говори 
по тази тема. Може би не 
случайно е така. Приканвам 
политици, общественици, 
журналисти и всички, кои-
то имат отношение по 
въпроса, да го изразят по 
някакъв начин, за да се пре-
дизвика обществен дебат.

Защо никой не се запитва 
как така, след като човек 
навърши пълнолетие, става 
длъжник. Ако няма работа 
и доходи, той вече има 
солиден дълг, и то с лихва. 
Този човек вече е превърнат 
в роб на държавата, 
защото º дължи пари. И то 
за нещо, което не е ползвал. 
Той е загубил свободата и 
независимостта си. При 
положение че си намери 
препитание, ще трябва да 
работи здраво само и един-
ствено за покриване на 
старите задължения. Ако 
помислите малко, ще стиг-
нете до извода, че това 
е своеобразен месечен да-
нък за това, че сме живи. 
Щом дишаме, ще трябва 
да плащаме. Е, това ако 
не е погазване на права…  
Аз бих го нарекъл „законен 
тероризъм“ или „рекет“.

Нямаме право на избор – 
дали да сме в системата, 
или – не. Защо няма инди-
видуални сметки, по които 
да се натрупват средства? 
Ако има такива, всеки мо-
же да знае с какви суми 
разполага и ако се наложи, 
да прецени какви здравни 
услуги да ползва. Къде 
отиват парите, които до-
сега сме внасяли, и какво 
получаваме за тях? Почти 
нищо. Повечето услуги в 
здравните заведения и ла-
бораториите се запла-
щат, независимо дали сме 
осигурени или не. 

Защо, след като ни лишат 
от здравноосигурителни 
права заради неплатени 
вноски, продължават да ни 
удържат от заплатите? 
Получава се така, че пла-
щаме за нещо, от което 
сме лишени.

Владимир 
ВЛАДИМИРОВ, 

Попово, 
ул. „П. Волов“ № 16 

ЧИТАТЕЛСКА 
ПОЩА



През нощта на 5 срещу 6 
януари в с. Зараево, община 
Попово, неизвестно лице 
демонтира и открадва 40 
броя стоманени профили 
от неохраняван стопански 
двор, собственост на 
ЗКПУ–с. Зараево.

*
На 6 януари, около 8 ча-

са, е починала в автомобил 
„Опел кадет“ 46-годиш-
ната Иванка Василева от 
Търговище. Автомобилът, 
управляван от Румен Ива-
нов, е бил на път за бол-
ницата. При направения 
оглед не са констатирани 
следи от насилие.

*
На 6 януари в Омуртаг не-

известно лице прониква в 
стопанския двор на „Алтея“ 
ООД и извършва кражба 
на части от комбайн – гори-
во-нагнетателна помпа, 
притискателен диск и др.

*
На 7 януари, около 

17,30 ч., в с. Васил Левски, 
община Търговище, при 
съвместна проверка на слу-
жители на „Електрораз-
пределение“ и полицаи е 
заловен в момент на кражба 
на електроенергия чрез 
нерегламентирано включ-
ване в захранващата мрежа 
лицето Георги Йорданов.

*
През същия ден в с. Оси-

ково, община Попово, е за-
ловен в момент на кражба 
на ток 63-годишният Нико-
ла Йорданов.

*
На 8 януари, около 13 

часа, в двора на дърводел-
ския цех на „Алтея“ ООД 
в Омуртаг е починал 56-
годишният Насуф Салиев. 
При огледа не са уста-
новени следи от насилие.

*
На 8 януари, около 13 ча-

са, в с. Пъдарино, община 
Омуртаг, е направила опит 
да се самоубие в дома 
си малолетната Хатидже 
Исмаилова, 14 г. Тя е 
настанена в търговищката 
болница без опасност за 
живота.

*
На 8 януари, около 18,30 

ч., в с. Долно Козарево, 
община Омуртаг, при не-
правилно боравене с пи-
ратка в дома си се е са-
монаранил 46-годишният 
Кадир Юмеров. Той е 

КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
получил разкъсно-контузна 
рана на дясната длан и е 
настанен в търговищката 
болница без опасност за 
живота.

*
През нощта на 8 срещу 9 

януари в кв. Въбел, Търго-
вище, неизвестно лице про-
никва през прозорец в дома 
на Георги Константинов 
и извършва кражба на 
цветен телевизор „Елит“ и 
музикална уредба „LG“ на 
неустановена стойност.

*
През същата нощ в с. 

Алваново, община Търго-
вище, неизвестно лице от-
крадва около 200 м меден 
проводник от три между-
стълбия.

*
Отново през тази нощ в 

Попово, на ул. „Чинтулов“  
неизвестно лице влиза през 
незаключена врата в гараж, 
собственост на Маргарит 
Попов, откъдето открадва 
ъглошлайф, ел. дрелка и 
други инструменти.

*
На 9 януари към 16,30 

часа е намерена самообе-
сена в дома си в с. Съеди-
нение, община Търговище, 
44-годишната Фатме Феи-
мова. При огледа не са ус-
тановени следи от наси-
лие.

*
През нощта на 9 срещу 

10 януари в с. Ралица, 
община Търговище, не-
известно лице открадва 
двегодишен кон, червен, 
от неукрепена стопанска 
постройка, собственост  на 
Емил Емилов, на стойност 
450 лева.

*
На 10 януари в 13 часа 

е намерен обесен в дома 
си в с. Преселец, община 
Търговище, 49-годишният 
Тахир Азисов. При огледа 
не са открити следи от 
насилие.

*
На 10 януари, около 21,30 

часа, в с. Здравец, община 
Търговище, възниква пожар 
в стопанската постройка на 
Галин Симеонов, 46 г. Из-
гарят 100 кв. м покривна 
конструкция и 1 тон балира-
на слама. Запалването е 
причинено от оставена без 
надзор печка на твърдо 
гориво.

МВ

Ани КРЪСТЕВА, 
регионален говорител 
на МВР

На 9 януари 2005 го-
дина около 10,30 часа в 
землището на с. Ломци, 
община Попово, е намерен 
15-годишният К.В. от Дома 
за отглеждане и възпита-
ние на деца, лишени от 
родителски грижи, в По-
пово с обездвижени долни 
крайници. Същият е от-
каран в МБАЛ–Попово, 
където е установено, че 
пострадалият има прекъс-
ване на гръбначен мозък 
на ниво 11-и гръбен преш-
лен от огнестрелна рана. 
К.В. е настанен за лечение 
в ОАРИЛ–Попово без опас-
ност за живота. По-късно 
пострадалият е транспор-
тиран в болница във Варна, 
където му е направена ус-
пешна операция.

Впоследствие е устано-
вено, че той заедно с още 
две малолетни момчета 

ОТКРИТ Е ЛОВЕЦЪТ, ПРОСТРЕЛЯЛ 
ДЕТЕ ДО С.ЛОМЦИ

(на 12 и на 13 години) от 
същия дом в Попово са 
избягали от Дома на 8 
януари 2005 година. Те са 
обявени за общодържавно 
издирване и са доведени в 
РПУ–Попово. 

Два дни по-късно РПУ–
Попово разкрива извър-
шителят – 32-годишния 
К.С. от Разград, който е 
член на Съюза на ловците 
и риболовците в България 
и има разрешително за 
притежаване и носене на 
ловно оръжие.

Деянието е извършено 
по непредпазливост при 
бракониерски лов в земли-
щето на с.Ломци, община 
Попово, на 8 януари 2005 
година в интервала меж-
ду 17,15 и 17,30 часа в ус-
ловията на ограничена ви-
димост (сумрак). На връ-
щане от приключилия за-
конен лов, по думите на 
уличения, в землището на 
с.Ломци видял силуети, 
които помислил за такива 

на животни, и стрелял със 
законно притежаваната от 
него ловна пушка. В резул-
тат е прострелян в 11-и 
гръбен прешлен 15-годиш-
ният К.В., вследствие на 
което той получава прекъс-
ване на гръбначния мозък. 

По случая е образувано 
дознание в РПУ–Попово. 
32-годишният К.С. е ули-
чен в извършване на прес-
тъпление по чл.134, ал.1 
от Наказателния кодекс – 
„Причиняване на тежка 
или средна телесна по-
вреда поради незнание 
или поради немарливо из-
пълнение на занятие или 
на друга правно регламен-
тирана дейност, представ-
ляващи източник на по-
вишена опасност“.

Хората, платили по три 
наказателни здравни внос-
ки, трябва само да занесат 
касовия бон на личния си 
лекар, за да могат да полз-
ват отново безплатни меди-
цински услуги. Не е нуж-
но да се представят бележ-
ки от НОИ за възстано-
вени здравни права (има 
случаи, когато лични лека-
ри  са карали пациенти, оси-
гуряващи се редовно, да до-
казват това).

След 31 януари т.г. всич-
ки граждани, дължащи па-
ри на здравната каса, ще 
получат писмена покана от 
НОИ да се явят, за да им 
бъде връчен начет за дъл-
жимите суми. Ако не го сто-
рят, имената им ще бъдат 
качени в интернет сайта на 
института и обявени на вид-
но място в поделенията на 
НОИ в страната и в кмет-
ствата. Ако и след това няма 
резултат, длъжниците ще бъ-
дат санкционирани с глоби 
в размер от 50 до 1000 лева.

Крайната мярка е парите да 
бъдат събрани от Агенцията 
за държавни взимания.

МВ

НЕ ТРЯБВАТ БЕЛЕЖКИ 
ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ 
ЗДРАВНИ ПРАВА
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КАНАЛ 1

Канал 1 21.50

„Под прикритие“ 

Нова ТВ 21.30

„Завръщането
на Паяка“

Би Ти Ви 22.30

„Конан 
Варварина“

ПЕТЪК, 14 януари
  6.15 „Дързост и красота“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Дневникът
10.15 Детски свят: „Дългият
  път до училището“, новела
10.30 „В света на динозаврите. 
 Жестоко море“, научно-
 популярен филм
11.00 Парламентарен контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт: 
 „София квартет“, 3 част
15.15 Улица „Сезам“
16.15 Телепазарен прозорец
16.30 Здраве
16.50 Здравно осигуряване
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът 
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица
19.20 „В света на динозаврите. 
 Небесни гиганти“, науч-
 нопопулярен филм
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“, 2 еп.
22.35 „Това съм аз“ – концерт
 промоция на първия ал-
 бум на Део
23.35 По света и у нас
23.45 „Бордеите на Бевърли 
 Хилс“ (САЩ, 1998 г.)
  1.15 Джубокс
  1.45 Панорама (п)
  2.45 Здраве
  3.05 Здравно осигуряване
  3.15 Непозната земя
  3.45 Градината на градинаря
  4.15 Видеоклипове
  5.00 „За животните – с любов“
  5.30 Седмица
  6.00 Игрален филм

СЪБОТА, 15 януари
  7.30 Заедно: „Паметта“
  7.45 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 Цветен магазин

  9.15 Спукано гърне
  9.45 Цирков спектакъл
11.15 Памет българска: 
 „Смутните времена – 
 VIII века от Рождението 
 на Христа“
12.00 По света и у нас
12.20 Национален календар: 
 „110 г. от рождението на 
 писателя Гео Милев“
12.25 Документален филм: „За 
 дарбата искам да кажа...“
12.55 Минута е много
13.45 Знаци по пътя: 
 „Йордан Радичков“
14.15 Атлас
14.45 Суматоха
15.15 „Музикални следи“, 
 филм за дует „Ритон“
15.45 „Злото е на път“, 
 игр. филм (САЩ, 1983 г.)
17.15 Документален филм: 
 „Гео Милев – пламенният“
17.45 „Хит минус едно“ – 
 галаконцерт
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Ръката, която 
 люлее люлката“ 
 (САЩ, 1992 г.)
22.30 Рекламна пауза
23.00 Трето полувреме
23.50 По света и у нас 
  0.00 Джазтайм
  0.30 „Слушай“, игр. филм 
 (САЩ, 1996 г.)
  2.15 Вижте кой… (п)
  3.05 Памет българска (п)
  3.50 Суматоха (п)  
  4.20 От и за Великобритания
  4.45 Видеоклипове
  5.45 „Слушай“ (п)

 НЕДЕЛЯ, 16 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 Етно
12.50 „Сам вкъщи 2“,
 игр. филм (САЩ, 1992 г.)
14.45 „Ски лудост“ – комични
 инциденти със скиори по
 световните писти
15.30 Непозната земя
16.00 Неделен стадион

19.25 Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“, 7 еп.
20.30 Биг брадър I
21.30 „Шогун“, 12 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, 16 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 „Мери – Кейт и Ашли в 
 действие“, аним.филм
  8.30 „Карлсон, който живее 
 на покрива“, аним.филм
  9.00 За децата: 
 „Симсала Грим“
10.00 „Тръпка за живот“, 4 еп.
11.00 „Старата гвардия“, 10 еп.
11.30 „Само баламите бачкат“
12.00 „На кафе“ – специално 
 издание
13.00 Телефакти
13.15 На чисто
13.45 „Късни новини“, 10 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“, 8 еп.
20.30 Биг брадър I
21.30 „Завръщането на Паяка“, 
 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 „Завръщането на Паяка“ (п)
  6.30 Музика

  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, риск губи (п)
  5.30 Кльомба.Знам  (п)

ПЕТЪК, 14 януари 
  7.00 Здравей, България
  9.00  „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“, 1120 еп.
16.45 Биг брадър
17.00 „Блясък“, 1121, 1122 еп.
18.00 „Клонинг“, 237 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 „Уил и Грейс“, 5 еп.
23.00 Биг брадър – 
 преди полунощ
23.30 Календар
  0.00 Фитнес мания
00.30 „Уил и Грейс“ (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, 15 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 „Мери – Кейт и Ашли в 
 действие“, аним.филм
  8.30 „Карлсон, който живее на 
 покрива“, аним.филм
  9.00 Животните представят...
  9.30 „Костенурките нинджа“
10.00 „Тръпка за живот“, 3 еп.
11.00 „Старата гвардия“, 9 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
17.00 „Блясък“
18.30 „Сибил“, 22 еп.
19.00 Стани богат

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

  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 „Рицарят тийнейджър“,
 приключенски (САЩ, 1998 г.) 
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Бебето беглец“, комедия 
22.00 bTV Новините 
22.30 „Конан Варварина“, 
 приказка (1982 г.)
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.40 „Рицарят тийнейджър“ (п)
  3.10 БГ ТОП 100
  4.00 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 16 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 Шоуто на Слави
15.00 „24“
16.00 „Птиците умират сами“
17.00 Зона Спорт 
17.30 Документален филм: 
 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“ 
18.30 Треска за злато 
19.15 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Корки Романо“, комедия
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 Сблъсък (п)
  1.00 „Бързи пари“
  1.45 bTV репортерите (п) 
  2.10 В десетката с Иво Инджев
  3.00 bTV новините   
  3.30 Треска за злато (п)
  4.00 Бизнесът (п)  

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 2“, игр.
 филм (САЩ, 1990 г.)
22.50 Елит
23.10 Мело тв мания
23.50 По света и у нас
  0.00 Джубокс: Любовни квартири
  0.30 Мрежата
  1.00 „Децата на Люмиер“
  2.40 Чай (п)
  4.40 Видеоклипове
  5.45 Рекламна пауза

ПЕТЪК, 14 януари
  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс: „Абракадабра“
  7.00 Тази сутрин – 
 информационно предаване
  9.00 bTV Новините
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.45 „Вътрешен кръг“, 
 исторически игр.филм
15.30 Анимация: „Ю Ги О“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Трима братя, три сестри“
18.00 „Приятели“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Най-смешните животни и 
 хора на планетата
20.30 Без думи
21.00 „Двама мъже и половина“
21.30 „Аз съм с нея“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 „Изпитът“
  0.00 „Женени с деца“
  0.30 Вот на доверие
  1.10  „Бързи пари“
  1.45 Море от любов
  2.45 bTV новините
  3.15 „Осъдена“ (п)
  4.15 Искрено и лично (п)
  5.10 „Трима братя, три сестри“

СЪБОТА, 15 януари
  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 

януари–февруари
• „Трезви и правоспособни зад волана.“
• „Мобилен телефон? Не – по време на движение!“
• „НЕ без застраховка „Гражданска отговорност“!

март–април
• „Пролетна умора! Не кормувай уморен!“
• „Намали скоростта – спаси човек!“

май–юни
• „Стоп! Деца на пътя!“
• „Използвай колани, каски, детски седалки! 
   Спасяват живота.“

юли–август
• „Скорост и колани. Спри навреме!“
• „Внимание! Места с концентрация на катастрофи.“

септември
• „Децата тръгват на училище. Намали скоростта!“

октомври
• „Намали скоростта – спирка, пешеходна пътека, 
   училище.“
• „Виж пешеходеца в тъмното!“

ноември
• „Гуми, светлини, светлоотразители“
• „Виж каруцата в тъмното!“

декември
• „Трезви зад волана“
• „Населено място – намали скоростта!“

   ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 57 ал. 2 т. 1 чл. 60, ал. 1,
 чл. 77, ал.1, т.7 от НРПУРОИ

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за продажба 
на движими вещи, частна общинска собственост, 

както следва:

I. Тръби СМВНН
1. φ 900 – 19 бр. Единична начална тръжна цена – 140  лв.
2. φ 1000 – 107 бр. Единична начална тръжна цена – 160 лв.
3. φ 1200 – 125 бр. Единична начална тръжна цена – 180 лв.

II. Павилиони (за материали)
1. Павилион – 47 кв.м. с начална тръжна цена – 350.00 лв.
2. Павилион – 6 кв. м с начална тръжна цена – 150.00 лв.

III. Декоративни дървета за сеч
1. 32 бр. тополи с обща начална цена – 716.00 лв.
Търгът да се проведе на 3.02.2005 г. от 10 часа в засе-

дателната зала на Община–Попово.
Задължителни условия за участие в търга
 1. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена 

се внася в касата на Община–Попово (стая 215) до 16 
часа на 02.02.2005 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра 
за административно обслужване на граждани при Об-
щина–Попово срещу сумата от 15 лв. 

3. До участие в търга се допускат само участници, 
които нямат задължения по минали и действащи дого-
ворни отношения с Община–Попово.

Участникът, спечелил търга, се задължава в седемдне-
вен срок от връчването на заповедта по чл. 91 ал. 1 от 
НРПУРОИ да извърши плащането.

Информация за търга може да се получи всеки рабо-
тен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

Кмет на община Попово: д-р Л. Веселинов 

   ОБЩИНА–ПОПОВО

ОБЯВА
На основание Решение на Общински съвет–Попово №7/20.12.2004 г., във връзка 

с чл.53, ал. 2, т.3 от ЗГ,  чл. 80, ал. 2, т. 3  от ППЗГ, чл.87-г и сл. от ППЗГ се 
провежда търг с явно наддаване за ползване на маркираната дървесина от  

горите – общинска собственост, в следните обекти:

• Обект № 1 – подотдели: 169-в, г ;170-г; на територията на ДЛ „Разград“–
Разград

• Обект № 2 – подотдели: 141-к, л; на територията на ДДС „Черни Лом“–
Попово

• Обект № 3 – подотдели: 163-в; на територията на ДДС „Черни Лом“–
Попово

• Обект № 4 – подотдели: 181-б, ж; на територията на ДДС „Черни Лом“–
Попово            

•  Обект № 5 – подотдели: 187-в; на територията на ДДС „Черни Лом“–П
опово                            

• Обект № 6 – подотдели: 411-б, в; на територията на ДДС „Черни Лом“–
Попово

Начална цена:                                                               
За обект № 1 – 11 760 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева 

без ДДС.
За обект № 2 – 8270 (осем хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС.
За обект № 3 – 7970 (седем хиляди деветстотин и седемдесет) лева без 

ДДС.
За обект № 4 – 4710 (четири хиляди седемстотин и десет) лева без ДДС.
За обект № 5 – 12 020 (дванадесет хиляди и двадесет) лева без ДДС.
За обект № 6 – 5970 (пет хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС.
Тръжните документи за участие могат да бъдат закупени в Община–

Попово всеки ден от 9 до 16 часа от 24.01.2005 г. до 28.01.2005 г. при цена 30 
(тридесет) лева без ДДС.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 24.01.2005 г. до 
28.01.2005 г. от 9 до 16 часа, след предварителна заявка в Община–Попово и 
след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в Община–Попово на 
27.01.2005 г. и 28.01.2005 г. Гаранцията за участие се заплаща по банковата 
сметка на Община–Попово  до 28.01.2005 г.

Търгът ще се проведе на 31.01.2005 г. в сградата на Община–Попово от 10 
часа.

ОЧАКВАНО

АКЦИИ НА КАТ  
ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
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МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 2, година II, 17 януари 2005 година

18 януари
 Атанас, Атанаска, 
Танас, Насо и Нася
20 януари
Евтим, Евтимий
21 януари
Агнеса, Максим

ДА ПОЧЕРПЯТ 
ИМЕННИЦИТЕ

7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33

Маруся МИЛУШЕВА

На 11 януари – деня, 
когато частната галерия 
„Арт ТТ“ в Попово на-
върши шест години, беше 
открита изложба на по-
повски художници. Спази 
се традицията в началото 
на всяка нова година мест-
ните ни творци да имат 
възможност за поредна 
изява пред поповската об-
щественост, което е една 
от целите на галерията.  
Показаните творби са 
най-новото, създадено от 
Димитър Чолаков, Деян 
Йорданов, Митко Игнатов, 
младата иконографка 
Йоанна Тодорова, доайе-
на на любителите пейза-
жисти Стоян Иванов, Ди-
мо Неделчев, Петър Да-
наилов, Юлиян Димитров, 
Теодора Денчева, от дърво-
резбаря Ганчо Златев. 

През шестте години, от-
както съществува, галерия 
„Арт ТТ“ даде възможност 
на десетки автори да по-
кажат творчеството си 
пред публика, подчерта и 
галеристът инж. Тодор То-
доров. Голяма част от тях 
уредиха тук първите си са-
мостоятелни изложби и то-
ва беше един стимул да 

НОВОГОДИШНА 
ИЗЛОЖБА В  „АРТ  ТТ“

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

продължат да се развиват 
като творци, да работят 
по-активно и със само-
чувствие.

От името на местната 
власт собственикът на 
галерията и творците бяха 
поздравени от заместник-
кмета на общината Влади-
мир Иванов. Според него 
и най-големите скептици 
вече са се убедили, че и в 
малък град като нашия съ-
ществуването на частна 

художествена галерия е 
възможно. Това става бла-
годарение на ентусиазма 
и постоянството на г-н То-
доров, на не малкото твор-
ци, които са в този град 
и имат нужда от място за 
изява, както и на всички, 
които обичат изкуството.

Следващата проява, коя-
то се планира в „Арт ТТ“, 
е самостоятелна изложба 
на поповската художничка 
Нели Пенчева. 

Следновогодишен купон 
си спретнаха активистите 
от Младежкия център–
Попово. На поканата им се 
отзоваха хора от различни 
поколения. КЕВ-ът на чи-
талище „Св.св. Кирил и 
Методий“ събра хора, кои-
то обичат българския рок, 
да отбележат  заедно него-
вата 50-годишнина.

Дисководещият подбра 
едни от най-добрите пар-
чета на  българските рок 
групи, издържали изпи-
танието на времето, как-
то и чужди образци от 
вечно бунтарската музи-
ка. Танците се разнообра-

РОК КУПОН
зяваха със забавна викто-
рина с награди. 

Веселбата беше подоба-
ваща, може би защото зву-
чаха само парчета, пре-
върнали се в част от род-
ната и световната рок кла-
сика, и които поне за една 
вечер бяха спасени от аг-
ресията на кичозната чал-
га.  

Никола РУСЕВ

Обект на настоящата ста-
тия са две находки, влезли 
в научната литература под 
названието вотивни или 
култови пръчици. Този тип 
материали са откривани 
както в България, така и 
в други части на Европа, 
Египет и Мала Азия. Пуб-
ликуваните досега анало-
гични екземпляри са изра-
ботвани от бронз, желязо, 
сребро и кост, а от района 
на Керч (дн. Украйна) са 
известни и такива, изгот-
вени от дърво и стъкло. 

Двете разглеждани во-

ПРИНОС

КЪСНОАНТИЧНИ КУЛТОВИ 
ПРЪЧИЦИ – ХУРКИ 

тивни пръчици произхож-
дат от територията на 
късноантичната крепост 
Ковачевско кале и са от-
крити в резултат на ре-
довни археологически раз-
копки. 

Едната е отлята от бронз 
и има запазена дължина 
18,1 см. В горната си част 
завършва с фигура на птич-
ка, а долният º край пред-
ставлявал халка, от която 
днес е запазена само част. 
Малко над средата на пръ-
чицата се намира eдно 
правоъгълно удебеляване, 
т. нар. nodus, украсено с 
врязани кръстовидни зна-
ци. 

Втората пръчица е изра-
ботена от кост и основ-
ната º част може услов-
но да се раздели на две 
части. Горната има трапе-
цовидна форма и е укра-
сена с врязани геометрич-
ни орнаменти. Долната 
е гладка и има кръгло се-
чение. Единият край за-
вършва с фигура на птич-
ка, а другият е счупен и 
сега липсва. 

Подобни находки са из-
вестни от късноантичните 
пластове на крепостите 
до гр.Перник, Садовско 
и Галеманово кале, Пле-
венско, Ятрус (дн. с.Криви-
на, Русенско), както и от 
колекциите на музеите във 
В.Търново и Дългопол. И 
двете вотивни пръчици 
от Ковачевско кале са от-
крити в пластове, съдър-
жащи материали от V век. 
Тяхната датировка и 
стратиграфската им по-
зиция не противоречат 
на аналогичните им ек-
земпляри, чиято употреба 
трябва да се постави 
хронологически в периода 
V–VІ век.     

Голямото количество 
публикувани и откривани 
вотивни пръчици, както и 
липсата на пълна яснота 
относно утилитарната 
им функция, е довело и 

до различни опити за тях-
ната интерпретация. Те 
са представяни като ми-
ниатюрен култов образ на 
римското военно знаме, 
игли за коса, предмети, 
свързани с определен ри-
туал в раннохристиянска-
та църква, или приспо-
собления за гласуване, а 
една вотивна пръчица от 
Кабиле (до дн. гр.Ямбол) е 
публикувана като дръжка 
на огледало. 

Във връзка с последните 
резултати от проучванията 
на тук разглежданите ма-
териали бих искал да пред-
ложа една нова теория, 
определяща култовите пръ-
чици като малки хурки. 

Като такива би следвало 
да бъдат определени че-
тири костени пръчици 
от могилния некропол в 
местността Чаталка, Ста-
розагорско. Открити са 
заедно с две костени вре-
тена и прешлени за вретено 
и имат форма много близка 

до тази на вотивните 
пръчици от Ковачевско 
кале. Сходна е ситуацията 
и при разкриването на 
един саркофаг от град 
Ефес, в който като гробен 
инвентар били поставени 
костено вретено, прешлен 
за вретено и малка хурка, 
представляваща пръчица 
с халкичка в единия 
край. Подобен предмет, 
определен като хурка, е 
изобразен заедно с вретено 
върху надгробна стела, 
открита до гр.Истанбул. 
На друг релеф от Витиня 
(дн. Турция) е изобразена 
малка пръчица с халка, 
свързана посредством 
нишка с преждата, намота-
на върху вретено. И на 
последно място ще спо-
мена един релеф от Пал-
мира (дн.Сирия), предста-
вящ жена с хурка и вретено, 
където хурката съвсем 
ясно напомня формата на 
вотивните пръчици. 

Навръх Йордановден с тържествен водосвет беше 
осветено известното поповско заведение „Четирите 
сезона“. Много гости и приятели на собствениците 
Милен и Рени Николови дойдоха, за да им честитят 
и да пожелаят успех в бизнеса. Пожелания, към кои-
то се присъединяваме и ние. 

МВ


