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ПОВЕЧЕ СА 
РАЗКРИТИТЕ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Кирил ЖЕЧЕВ

На 13 януари, пред це-
лия личен състав на попов-
ското РПУ и в присъст-
вието на директора на 
РДВР–Търговище генерал-
майор Гецо Гецов и 
кмета на община Попо-
во д-р Людмил Веселинов, 
началникът на РПУ ка-
питан Христо Манев на-
прави подробен анализ на 
дейността на полицията 
през изминалата 2004 го-
дина. Ето какви са основ-
ните резултати.

През изминалата година 
на територията, обслужва-
на от полицейското управ-
ление (общините Попово 
и Опака), се наблюдава ус-
тойчивост в динамиката на 
криминалната престъпност. 
През този период се е рабо-

Маруся МИЛУШЕВА 

Интеграцията на етно-
сите в училище и в част-
ност на ромските деца – 
това беше темата на про-
ведената на 13 януари в 
Попово  работна среща. 
Тя бе по инициатива на Об-
щината и неслучайно  е 
насрочена в деня, когато 
ромите започват да празну-
ват посрещането на своята 
Нова година, наречена Ва-
силица или Банго Васил. 
За участие в  разговора 
бяха поканени главен екс-
перт Офелия Крумова от 
Министерството на обра-
зованието и науката, зани-
маваща се с проблемите 
на приобщаването на ет-
носите, председателят на 
Центъра за междуетни-
чески диалог и толерант-
ност „Амалипе“–Велико 
Търново Деян Колев,  ди-
ректори на училищата, в 
които учат ромски деца, и 
експерти по образованието 
и културата от Общината. 
На срещата присъства и 
заместник-кметът Влади-
мир Иванов.

По инициатива на център 
„Амалипе“ в голяма част 
от поповските училища, 
където учат деца от ромски 
произход, втора година 
като свободно избираема 
подготовка (СИП) се изу-
чава „фолклор на етно-
сите в България – ромски 
фолклор“. Три са основ-
ните цели, които г-н Колев 
изтъкна, на това обучение, 
въведено вече в над 70 об-
щини в страната – при-
вличане и задържане на 
ромските деца в училище, 
формиране на етническа 
толерантност, търпимост и 
солидарност у всички деца 
и не на последно място, 
реално въвеждане на мул-
тикултурни елементи в 
учебната програма на ос-
новните училища в Бъл-
гария. Досегашният опит 
показва, че там, където 
преподаването е на ниво, 
интересът към този пред-
мет е много голям не само 
от страна на ромските де-
ца, а и на децата с бъл-
гарски, турски и друг ет-
нически произход. За да 
живеем заедно и да прие-
маме различния от себе 
си, трябва да го опознаем, 
да се докоснем до тради-
ционната му  култура – на 
това залага програмата, фи-
нансирана от МОН, „От-
ворено общество“ и други 

СРЕЩА И ПРАЗНИК

ИНТЕГРАЦИЯТА 
НА РАЗЛИЧНИТЕ 
ЕТНОСИ В 
УЧИЛИЩАТА

Поповската полиция през 2004 година

тило общо по 809 заявител-
ски материала (ЗМ), а през 
2003 година те са били 794.

Процентът на разкривае-
мост е 84,29, срещу 83,42 за 
предходната година.

Престъпленията, които 
към момента на заявяване-
то им са били с неизвестен 
извършител, през 2004 са 
556 (през 2003 година – 
529). Заслужава внимание 
фактът, че от тези ЗМ  за 
прекратяване са изпратени 
159, срещу 217 за 2003 годи-
на. Разкритите престъпле-
ния в тази категория са със 
72 повече в сравнение с 
предходната година. Този по-
казател илюстрира засилена-
та ангажираност на РПУ–
Попово към гражданите.

През 2003 година са пре-
кратени 33% от всички ре-

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КУРБАН БАЙРАМ!
Поздравявам всички мюсюлмани, жители на община Попово, по случай све-

щения празник Курбан байрам!
Вярвам, че ще продължим да живеем не само заедно, но и по-добре. Религията 

не може да ни разделя. Нека съхраним мъдростта, добротата и човешката 
топлина!

Желая ви здраве, благополучие, лично и семейно щастие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-р Людмил Веселинов,
кмет на община Попово

ДЕН НА РЕЛИГИОЗНАТА 
ТОЛЕРАНТНОСТПламен СЪБЕВ

На 17 януари – Антонов-
ден, за втори пореден път 

• ПРАЗНИК НА ГРАД АНТОНОВО

Сред официалните ли-
ца, уважили празника на 
града, бяха депутатите 
Четин Казак и Атанас Па-
паризов, генерал-майор 
Гецо Гецов директор на 
РДВР–Търговище, подпол-
ковник Тодор Хаджий-
ски – началник на РПУ–
Омуртаг, Евлоги Русев   – 
районен прокурор на Омур-
таг, кметът на Стражи-
ца Стефан Стефанов, за-
ме стник-кметовете  на 
Търговище – Румен Та-
коров и на Попово – Ми-
лена Божанова, Мария 
Карагяурова – представи-
тел на Областната ад-

се отбеляза празникът на 
град Антоново, обявен и 
за Ден на религиозната 
толерантност.
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КОЛЕДНА 
ПРОМОЦИЯ
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• 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

министрация, председа-
телят на областното ръко-
водство на ДПС Хамди 
Илязов, общински съвет-
ници, лидери на полити-
чески партии, директори 
на училища, фирми и не-
правителствени организа-
ции.

На площада пред памет-
ника на Антон Кръстев 
тържеството бе открито 
от кмета на общината г-н 
Танер Али. В словото си 
той подчерта, че заради 
самочувствието на хората 
и по-доброто бъдеще на 
децата им, за да се чув-
стват добре в родното си 
място, между тях трябва да 
се възцари религиозната 
толерантност. Идеята на 
празника е да се обединят 
хората за доброто и про-
сперитета на общината и 

ДЕН НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ
от стр. 1 нейните жители.

В тази връзка не е избран 
случайно денят, когато 
се отбелязва празникът 
на града – Антоновден. 
Денят, в който право-
славната църква почита 
светеца Антоний Вели-
ки, е определен и за ден 
на религиозната толерант-
ност. Кметът пожела ве-
руюто на светеца „Осво-
бождение от страха чрез 
любовта“ да бъде верую 
на хората в общината. Та-
нер Али пожела община 
Антоново в това отноше-
ние да стане пример и 
модел за други региони от 
страната. 

Славчо Проданов и Ен-
вер ходжа последователно 
отслужиха молебени за 
здраве и благопреуспяване 
на хората от Антоновския 
край.

Фолклорен ансамбъл 
„Мизия“ от Търговище из-
несе концерт на открито. 
След което тържеството 
се пренесе в читалището. 
В празничната програмата 
взеха участие квартет „Сла-
вей“, дует „Елит“ (Елка 

Чучуганова и Димитър Ди-
митров), актрисата Пепа 
Николова и други. 

В 13 часа кметът на об-
щината Танер Али и еки-
път му проведоха среща 
с официалните гости на 
празника.

Община–Попово пусна т.нар. зелен телефон, на 
който могат да се подават сигнали, свързани с ка-
чеството на административното обслужване, с 
опазването на общественото имущество, със спаз-
ването на обществения ред и законност.

Номерът на телефона е 080012805.
Разговорите по този телефон са за сметка на Об-

щината и няма да се начисляват на сметките на 
вашите телефони. 

Продължителността на всеки разговор е ограни-
чена до три минути и е невъзможно набирането на 
този номер от мобилен телефон.

Идеята е чрез този телефон да се получава бър-
за и надеждна информация за възникващите про-
блеми, както и жителите на общината да имат въз-
можността да изразят отношението си към рабо-
тата на общинската администрация.

Този телефон ще направи връзката между хората 
и администрацията по-близка, а взаимното дове-
рие – по-голямо. 

Телефонът може да се ползва в рамките на 
работното време от 9 до 12 и 12,30–17,30 часа.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ, 
СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ОБСЛУЖВАНЕ И СПАЗВАНЕТО НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

На 12 януари се проведе 
годишната отчетно-из-
борна конференция на по-
повската общинска орга-
низация на Съюза на 
офицерите и сержантите 
от запаса. В доклада, из-
несен от председателя 
на  организацията подпол-
ковник от резерва Гатев, 
бе разгледана нейната  ед-
ногодишна дейност. Отче-
тено бе, че са спазени до-
брите традиции на Съюза 
по военно-политическото 
възпитание на членовете 
му. По подходящ начин 
са чествани бележити да-
ти и празници, както и 6 
май – Ден на храбростта и 
патронен празник на Съю-
за.

Членовете на поповската 
общинска организация на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса през от-
четния период са участ-
вали в поддържането на 
войнишките паметници в 
региона и в строителството 
на нови. Военно-стрелко-
вата им подготовка е под-
държана на добро рав-
нище чрез станалите тра-
диционни стрелкови тур-
нири.

На конференцията с 
особено внимание бяха 
анализирани нерешените 
проблеми в организацион-
ния живот. Отчетено бе 
в тази връзка, че органи-
зационният живот е замрял 
и не е сторено нищо за 
изграждане дружества на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса по 
селата в общината. Все 

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗАПАСНЯЦИТЕ

още остава нерешен и въ-
просът с клубната база.

Участниците в конфе-
ренцията набелязаха ос-
новните насоки за работа 
през настоящата година в 
следните направления:

• укрепване на организа-
ционните структури;

• издигане нивото на ро-
долюбивото и военно-па-
триотично възпитание;

• защита на социалните 
интереси и достойнството 
на офицерите и сержантите 
от запаса;

• материално-техническо 
и финансово осигуряване.

Единодушно бе прието 
девизът „България над 
всичко“ да бъде водещ 
в бъдещата дейност на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса. Дис-
кутирана бе и възможната 
промяна името на Съюза, 
като окончателното реше-
ние в тази връзка ще се 
вземе на предстоящия ре-
довен Седми конгрес. На-
правените предложения за 
ново име са „Съюз на офи-
церите и сержантите от 
резерва“, „Военен съюз“, 
„Съюз на запасното войн-
ство“.

В края на конференцията 
се проведе избор на ново 
ръководство на организа-
цията. За неин председател 
беше преизбран подпол-
ковник Гатев, а делегати на 
областната конференция 
на Съюза ще бъдат под-
полковник от резерва Ру-
сев и о.з. к-н Георгиев.

МВ

СЪОБЩЕНИЕ 

Община–Попово, от-
дел „УС“ – жилищно 
настаняване,  уведомя-
ва картотекираните 
граждани, желаещи 
настаняване в общин-
ско жилище, че проек-
тосписъкът на лицата, 
които ще бъдат наста-
нени в такива през 
2005 година, е изнесен 
на входа на Общината. 
Срокът за обжалване 
по ЗАП е двуседмичен 
и тече от 17.01.2005 го-
дина.  

ОБЩИНА–ПОПОВО

УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

Желая да споделя на страниците на 
вестника патилата си, преживени в 

последно време. В града ни се „подвизава“ един мъж, 
който наема жилища, представя се за бизнесмен без 
парични проблеми. Споменатият гражданин живее 
няколко месеца в наетото жилище, като през това 
време натрупва задължения от наеми, телефонни 
разговори, след което напуска жилището и 
„изчезва“, премествайки се на друго място.

Той се представя, че е адресно регистриран в По-
пово, на ул. „Райко Даскалов“ № 16, ет. 2. Оказва 
се обаче, че не живее там, защото си е продал жи-
лището и си върши каквото иска необезпокояван 
от представителите на властта, МВР, съд и проку-
ратура.

Въпросната личност живя в наетото от нас жи-
лище два месеца, през което време е навъртял те-
лефонни разговори, предимно с Русия, за 600 (шес-
тсотин) лева. Той не притежава никакво имущество 
и дори да бъде осъден, няма да плати на никого ни-
що. Известно ми е, че досега пострадали като нас 
са поне още две домакинства.

Чудя се докога подобни люде ще изнудват безна-
казано гражданите и ще живеят от чужди средства. 
Той е известен и на МВР, и на Прокуратурата, но 
изглежда няма власт, която да прекрати набезите 
му и финансовия тормоз, упражняван над обикно-
вените хора. 

Граждани, този човек се казва  Сашо Мишев Ми-
хайлов от село Кардам. Запомнете това име и бъде-
те внимателни!

С уважение: С. ИВАНОВА
Попово, бул.„България“ № 96-А

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА



Мария КАРАГЯУРОВА

В началото на януари в 
Търговище  пристигнаха  
овце от френската месо-
дайна порода „Мутон Ша-
роле“. Те са дарение от 
Министерството на сел-
ското стопанство и ри-
барството на Република 
Франция и са предназ-
начени да стимулират раз-
витието на месодайното 
овцевъдство в страната 
ни. Ще се развъждат освен 
в  област Търговище, и 
във Видин.

В Регионалния център 
за научно и приложно  об-
служване–Търговище са 
доставени 104 шилета и 
8 коча. Те са били на ед-
номесечна карантина в 
Троян. Животните ще по-
служат за възпроизводство 
на месодайната порода.

СТИМУЛИРАТ 
МЕСОДАЙНОТО 
ОВЦЕВЪДСТВО

Данък върху домашната 
ракия няма да се плаща 
до 1 януари 2007 г. Това 
предвижда новият закон за 
акцизите, който ще мине 
през Министерския съвет 
до края на януари. Сега 
без акциз семействата мо-
гат да варят до 50 литра 
домашна ракия на година. 
От януари 2007 година 
всяко семейство ще може 
да вари до 30 литра, за 
която ще плаща данък от 
2,20 лв. на литър. Това е 
точно половината от ак-
циза, който ще се плаща 
през 2007 година за вод-
ката и ракията в магази-
ните, пресметнаха от Ми-
нистерството на финан-
сите. За отделно дома-
кинство се счита всеки не-
семеен човек на възраст 
над 18 години, коментираха 
от Министерството на фи-
нансите. Затова едно го-
лямо домакинство, в което 
има възрастни родители, 
син на 45 години с две вече 
пораснали деца, ще може 
да си направи до 120 литра 
домашна ракия. Условието 
за правене на ракия за 
семейно потребление е тя 
да е произведена от грозде 
или други плодове, които 
са собствено производство. 
Промените се налагат за-
ради ангажиментите, кои-
то страната ни е поела в 
преговорите с ЕС. 

ПИЕМ 
ДОМАШНА 
РАКИЯ БЕЗ 
ДАНЪК ДО 
2007 ГОДИНА

АГ ОТДЕЛЕНИЕ 
при МБАЛ–Попово 

благодари на 
своя спонсор 

ЕТ „ВАЗАРО“.

Денят, в който се преплитат традицията и новото. Остава едно – вниманието и 
почитта към хората, които са помагали и помагат за раждането на новия живот.

През изминалата 2004 година в АГ отделение е имало 302 раждания. Родили 
са се 305 деца (3 двойки близнаци). Спрямо 2003 година ражданията са с 11 по-
вече.

В отделението са направени 58 коремни операции. От месец октомври 2004 
година то разполага с нова апаратура за лапароскопска диагностика. От месец 
ноември 2004 година родилките могат да избират лекаря, който да води както 
раждането, така и операциите. Въведен е съвременен метод за безболезнено 
раждане.

Днес в АГ отделение работят петима акушеро-гинеколози, педиатри, акушерки 
и санитари.

БАБИНДЕН ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
скъпи колеги – 

акушеро-гинеколози, 
педиатри, акушерки 

и санитари!
Желая ви много 

професионални успехи, 
здраве и лично щастие!

Д-р Маргарит Друмев – 
завеждащ 

АГ отделение 
при МБАЛ–Попово
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Кметският наместник на с. Баба Тонка:

Стефан Томанов е кметският наместник на 
едно от малките села в общината – Баба Тон-
ка, отстоящо на 17 км от Попово. Той е 47-
годишен, семеен, с две деца – момче и момиче, 
които сега са студенти. Това е неговият 
първи мандат. Какво е сторено в селото през 
изминалите месеци, какви проблеми среща 
във всекидневната си работа кметският на-
местник, как се справя с трудностите и какво 
предстои да се върши до края на мандата – за 
това споделя г-н Томанов за читателите на 
вестника.

Започнах тази работа 
не заради кметската 

заплата – аз съм осигурен 
материално и доходите ми 
са достатъчни за нормално 
съществуване на моето 
семейство. Истината е, че 
селото ни е на  изживяване, 
земите наоколо пустеят 
и ако съществуващото по-
ложение продължи по-
дълго време, то ще изчезне 
от географската карта на 
страната ни. Болно ми е, че 
това китно населено място 
си „заминава“ и това бе-
ше основната причина да 
поема кметската работа – 
просто искам Баба Тонка 
да се съживи и съхрани 
занапред.

Селото ни е едно от мал-
ките в общината. Днес в 
него живеят 108 души, 
от които 46 са възрастни 
хора, над 70-годишни. 
Това са кореняците жите-
ли, останалите са пресел-
ници, предимно роми. Те 
са крайно бедни, без вся-
каква собственост, само 
три домакинства живеят в 
свое жилище. 

Както в много други 
селища, и при нас безра-
ботицата е почти повсе-
местна. Земеделска коопе-
рация вече няма. Единст-
веният поминък, чрез който 

населението преживява, е 
събирането на билки и гъ-
би. По-възрастните хора 
си гледат по някоя и друга 
овца, за земеделие не може 
да става и дума.

Когато започнах работа 

като кметски наместник, 
селото беше в окаяно съ-
стояние. Здравната служ-
ба бе ограбена, с изпочу-
пени стъкла, с измъкна-
ти кабели. Докторът пре-
глеждаше хората в кмет-
ството, там се събираха 
и парите за ток, вода. Ето 
защо едно от първите не-
ща, направени в селото 

след началото на мандата, 
бе ремонтът на здравната 
служба. Може да се каже, 
че тя вече е приведена в 
добър вид. Освен меди-
цински кабинет, има и стая 
за социалния работник. 

Той е всеки ден в селото 
и работи предимно с ро-
мите, като им съдейства за 
изготвянето на различни 
документи, оказва им и 
друга помощ, когато се 
наложи.

Боядисани са вече огра-
дите на селския парк и 
училищния двор, всички 
улици се почистват редов-

но.  Организирахме също 
почистване на гробищ-
ния парк, възстановихме 
оградата на мюсюлман-
ското гробище. Почистих-
ме църковния двор, ус-
пяхме да оправим огра-
дата му. Извършихме ре-
монт на две от селските 
чешми.

През лятото на миналата 
година организирахме зем-
ляческа среща по случай 70 
години от преименуването 
на селото. По този повод 
бе поставена и плоча в 
централната част на Ба-
ба Тонка. На срещата дой-
доха много хора, чийто 
корен е оттук, но сега жи-
веят във Варна, Шумен, 
Дряново, Велико Търново 

и други селища в страната. 
Пред местните жители и 
гостите бе изнесена богата 
музикална програма с 
участието на състави от 
Попово и с. Славяново.

Добра е съвместната ра-
бота на кметството с по-
лицията. Благодарение на 
това престъпността на те-
риторията на Баба Тонка 

спадна чувствително. За 
извършени кражби трима 
души от селото получиха 
ефективни присъди, като 
двама от тях още изтър-
пяват наказанието си в 
затвора.

Какво предстои 
занапред?

До края на мандата има 
да се свършат още мно-
го неща. Трябва да се 
направи ремонт на чита-
лищната сграда, да се до-
вършат ремонтните работи 
по църковния храм. По 
някои от улиците ще се 
направят канавки, ще се 
възстановят още няколко 
чешми. В селото ни има 
няколко кладенеца, които 
се ползват от хората и също 
се нуждаят от ремонт. 
Предстои асфалтирането 
на част от уличната мрежа. 
В скоро време уличните 
лампи ще бъдат заменени 
с нови, енергоспестяващи. 
Ще се довърши направата 
на каменния зид на 
здравната служба.

В землището на Баба 
Тонка има няколко свла-
чищни участъка по четвър-
токласната пътна мрежа. 
Те трябва да се оправят 
по-навреме, защото разру-
шителните процеси про-
дължават и размерът на 
щетите се увеличава.

„ТРЯБВА 
ДА СЕ ВЪЗРОДИ 
КУЛТУРНИЯТ 

ЖИВОТ В СЕЛОТО“

– Господин Ахмедов, вие 
събрахте колегите жур-
налисти в Търговище. За-
що в Търговище?

–   Все пак община Опака 
е в Търговищка област и 
основните медии са там, 
вашите колеги са там, в 
Търговище. Трябваше да 
дадем гласност на моята 
кандидатура. Аз съм но-
миниран от Национално-
то движение за права и сво-
боди като кандидат за кмет 
на община Опака.

– На какво залагате?
– Залагам преди всичко 

на авторитета си. Залагам 
и на всичко онова, което 
съм успял да покажа не 
само на думи, но и на дело 
от януари миналата година 
до 21 октомври. Така че на 
това разчитам.

– Много неща ви се 
струпаха през последната 
година. Бяхте избран за 
кмет…

– Да, бях избран за кмет 
по-миналата година – 2003-
та. Три месеца не можах да 
достигна до кметския стол. 
След това ВАС възстанови 

ИЗБОРИ

Сабри Ахмедов

Мария КАРАГЯУРОВА

Демонстрационните 
проекти, реализирани на 
„първи тур“ в област Тър-
говище, са 38, като усвое-
ната сума е 300 000 лева.

Вече са приключили 
строително-ремонтните 
дейности на още 29 малки 
проекта от общо 44 от 
„втория тур“. За тях са вло-
жени около 250 000 лева. 
Завършените обекти са: 

• Ремонт на фасада и по-
крив на читалищна сгра-
да – с.Надарево

• Ремонт на фасада и по-
крив на читалищна сгра-
да – с.Васил Левски

• Ремонт на покрива 
на читалищната сграда в 
с.Стража

• Читалище в кв.Въбел – 
ремонт

• Ремонт на пенсионер-
ски клуб – с.Буховци

• Детски кът в с.Зараево
• Възстановяване на 

настилка и парапет на мост 
от стоманена конструк-
ция над р.Черни Лом – 
с.Светлен

• Детска градина – кра-
сив и уютен дом за децата 
от с.Цар Асен

• Ремонт на НЧ „На-
дежда“–с.Долна Кабда

• Възстановяване на чи-
талище – с.Еленово

• Възстановяване и ре-
монт на НЧ „Пробуда“–
с.Ломци

ОЩЕ 29  РЕАЛИЗИРАНИ ДЕМОПРОЕКТА
• Възстановяване на Мла-

дежки дом–с.Звездица
• Да осигурим място 

за игра на нашите деца – 
с.Обител

• Възстановяване на об-
ществена чешма – с.Ве-
личка

• Ремонт на молитвен 
храм – с.Долно Козарево

• Възстановяване на дет-
ска площадка – с.Церови-
ще

• Възстановяване на два 
броя водостоци (мостчета) 
и водопойна чешма в 
местността Чешме янъ – 
с.Могилец

• Детска площадка за де-
цата на с.Чернокапци

• Подобряване и ремонт 
на селски стадион – с.Плъс-
тина

• Възстановяване на дет-
ска площадка – с.Кестеняво

• Възстановяване на водо-
пойна чешма – с.Веренци

• Жива вода – с.Стеврек 
(ремонт на 6 чешми 
в различни махали на 
селото)

• Детство мое – без-
грижно и вълшебно – с.Мо-
равка

• Духовен възход – с.Се-
мерци (изграден е парак-

През миналата година 
намерихме арендатор, 
който наесен изора около 
800 декара от досега за-
пустелите земеделски зе-
ми. Ще продължим уси-
лията в тази връзка с цел 
да стане възможно обра-
ботването на цялата налич-
на земеделска земя. А зе-
мята ни наистина е хубава, 
плодородна и ще се от-
благодари на този, който 
се заеме да я стопанисва.

Моето виждане е, че 
доста трябва да се направи 
за възраждане на култур-
ния живот в селото. Осо-
бено внимание трябва да 
се отдели на работата с хо-
рата с ниска култура и без 
образование. Повече гри-
жи следва да се полагат 
за възрастните хора, да 
им се помага по-често. 
Като човек и като кмет аз 
не деля съселяните си по 
етноси – за мене е важно 
всеки да се придържа към 
общоприетите човешки 
норми. Ето, в тази насока 
ще работя през оставащото 
време до края на мандата. 
Знам, че е много трудно 
да се постигнат добри ре-
зултати в тези години на 
бедност и оскъдица, но 
ще бъда истински удов-
летворен, ако успея да 
направя нещо за добрува-
нето на селото. 

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

Сабри Ахмедов – кандидат за кмет 
на община Опака:

ЩЕ ВОДЯ ТОЛЕРАНТНА 
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

пълномощията ми на 
кмет, но оттам нататък за-
почнаха преследванията. 
Не ме оставиха на мира и 
спокойствие. Но въпреки 
това успях да се докажа. 
Имаше възможност да се 
прави сравнение между 
старото и новото управ-
ление. Онова, което ние 
направихме за кратко 
време, е достатъчно и пре-
достатъчно. Ние успях-
ме да привлечем близо 
2,5 млн. лева от предпри-
съединителните фондове, 
заработиха демонстрацион-
ни проекти.  Община  Опа-
ка се развива.

– Какви са отношенията 
ви с другия кандидат за 
кмет?

– Нямаме никакви взаи-
моотношения.

– Какво му пожелава-
те?

– Ами като всеки друг 
кандидат за кмет – поже-
лавам му неуспех!

– Каква кампания 
очаквате?

– Очаквам кампанията 
да е тежка. От моя страна 
тя ще бъде толерантна. 
Онова, което той, моят 
опонент прави, е нечисто-
плътно. Клеветите, обиди-
те и плюенето не са в моя 
характер. А той точно това 
прави. Смятам, че с това 
ще загуби местния вот.

Телефонно интервю 
от 5 януари 2005 г. 

на Сергей  Дончев по 
програма „Днес“ 
на Радио Шумен

лис в селото)
• Ремонт на читалище 

„Пробуда“–Опака
• Изграждане на детска 

площадка – с.Крепча
• Тротоарна пътека на 

ул.„Ал. Стамболийски“ – 
с.Люблен

• Ремонт на покрива на 
НЧ „Светлина“–с.Давидово

• Да съхраним живо-
писта – с.Малоградец (ре-
монт на стара църква от 
XVIII–XIX век) 

Крайният срок за реали-
зацията на проектите е 
30 април 2005 г.

Момент от пресконференцията, която даде за медиите канидатът за кмет на община Опака 
Сабри Ахмедов. На нея присъстваха (от ляво на дясно) проф.Кръстьо Петков – лидер на ОБТ, 

Яни Янев – лидер на НС-БЗНС, Сабри Ахмедов и Гюнер Тахир – депутат от НДПС
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ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА 
ПРОМЕНИМ ОБЩИНА ОПАКА

П
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Всяка политическа 
власт  желае 

властта, за да реа-
лизира чрез нея идеи, 
цели и намерения. Аз 
като представител на 
ДПС с екипа, който сме 
обявили предварително 
и който съм убеден, че 
се одобрява от огром-
ната част на хора-
та в община Опака, 
се ангажираме с кон-
кретни задачи, които 
са абсолютно реалис-
тични и изпълними. 

Изключително тежък проблем при нас е ви-
сокият ръст на безработицата. Всеизвестно 
е, че „всяка политика минава през стомаха“. 
Обиден и огорчаващ е фактът, изнесен съвсем 
неотдавна в медиите, че община Опака се на-
режда на първо място по бедност в страната, 
а допреди близо две години нашата община бе 
сред средностатистическите общини. Не е 
нескромно да посоча, че приоритет номер едно 
при нас в миналия мандат бе именно това – да 
се разкриват все повече работни места. И ние 
успешно решавахме този проблем чрез различните 
проекти по програмата „От социални помощи към 
заетост“ и чрез съвместното с Община–Попово 
Дружество за заетост. Силно впечатление в 
община Опака прави фактът, че през 2004 година 
рязко намаля броят на ангажираните по тези 
програми, а от началото на тази година по тях 
не е ангажиран нито един човек. Без притеснение 
упреквам сегашното управление на общината, че 
недостатъчно и несериозно подхожда към този 
въпрос. Това се доказва и от некомпетентно 
подготвените и върнати проекти на общината.

Ние конкретно и категорично заявяваме, че 
през периода от 15 февруари до 1 март 2005 го-
дина 500 души в община Опака ще получат ра-
ботни места. В тази връзка сме в състояние да 
защитим преференциални проекти за общината, 
тоест безработните ще могат при облекчени 
условия да получат работа, без да се изисква като 
условие от тях да са били социално подпомагани 
или продължително безработни. Работни места 
ще се разкрият и чрез реализацията на редица ин-
фраструктурни проекти, по-важните от които 
са:

1. Подмяна на водопроводната мрежа в град 
Опака и с.Крепча;

2. Приключване на канализационната мрежа в 
град Опака;

3. Ново асфалтиране на главните улици „Бълга-
рия“, „Братя Освободители“ в град Опака;

4. Ново асфалтиране на път ІV клас Крепча–
Голямо Градище и път ІV клас Крепча–Гърчи-
ново;

5. Реконструиране и изграждане на съблекални 
към спортна зала на СОУ „Васил Левски“–Опа-
ка;

6. Ремонт на вътрешноселищни улици и строи-
телство на тротоарни пътеки и други.

500 ДУШИ 
В ОБЩИНАТА 
МОГАТ ДА 
ПОЛУЧАТ РАБОТА

Лютфи Реянов

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ТВЪР-
ДЕНИЯ В „МЕСТЕН ВЕСТНИК“, бр.2/2005 г., 
на заместник-кмета Цветан Керев за дълга на 
Община–Опака към „Електроразпределение“ 
е нужно да уточня следното. Постъпвайки като 
кмет на община Опака на 30 октомври 1999 го-
дина, наследих от Сабри Ахмедов 40 563 лева дълг, 
който към 31 декември 2003 година беше намален 
на 33 851 лева. Цифрите, посочени от г-н Керев – 
67 хиляди лева дълг, от който са разплатени 42 
хиляди, не отговарят на истината и само той знае 
какви трансформации на общински пари се при-
криват зад тях.

ЛЮТФИ РЕЯНОВ 

ЛЮТФИ РЕЯНОВ 
СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ:

• Национално движение „Симеон Втори“
• Българска социалдемокрация
• Съюз на демократичните сили
• Съюз на свободните демократи
• Партия „Евророма“. 

Милчо РУСЕВ

29 януари 2005 година е важен ден за община 
Опака. Изстрадалите жители на общината имат 
възможност да сложат край на едно слабо, обвито 
със съмнения за корупция управление, разединило 
и противопоставило хората. Управление, даващо 
голи надежди, че силните обещания ще станат реал-
ност и вниманието към гражданите ще бъде над 
всичко.

Уви, това не се случи след 7–8-месечното управле-
ние на господин Сабри Ахмедов. Авторитарното и 
приятелско управление постави общината в дъл-
бока финансова криза и беднотия. Острите про-
блеми за решаване в общината се оказаха не по не-
говите възможности.

Двата мандата на г-н Ахмедов, от 1991 до 1999 го-
дина, характеризиращи се като слаби, сложиха на-
чалото на деградивни процеси в отношенията меж-
ду града и селата в общината. Град Опака изгуби 
облика си на централно населено място, облика си 
на млад и развиващ се град. Допълнително острите 
проблеми около възстановяването на земеделските 
земи и драстично растящата цена на питейната вода 
усложниха проблемите, с които екипът на господин 
Ахмедов не можа да се справи. Безотговорно се 
разпродаваше общинското имущество, приходите 
от което не образуваха никакъв фонд – за крайни 
нужди. Това, което беше останало от тези мандати, 
се довърши през мандата 2003 година. Създаде 
се една подчинена администрация и се оформиха 
приятелски и роднински кръгове, което сложи край 
на последните надежди за публичност и демокра-
тичност в управлението на общината. 

Днес е необходимо силата на разума да сложи 
край на упадъка. Заедно да се опитаме да укрепим 
взаимоотношенията между живеещите в общината, 
да потърсим вярната посока в стабилизиране на 
управлението и осигуряването на нови източниците 
на финансиране.

За пръв път от 15 години ДПС се отваря за граж-
данското общество, като открито и персонално 
предлага екип за управление при самия избор за 
кмет. ДПС поема голям ангажимент за оказване 
на всякаква законодателна и партийна подкрепа в 
управлението на общината.

Екипът ни приема персонално отговорност да 
работи единствено и само за благото на хората, за 
тяхното израстване и утвърждаване.

Като кандидат за заместник-кмет на община Опа-
ка поемам големия ангажимент максимум да съ-
действам и работя за доброто на хората, за да се 
появят усмивките по лицата на хората, които днес 
липсват. Вярвам, че уменията ми от дългогодишния 
житейски и професионален опит – три мандата об-
щински съветник, като през двата – председател на 
Общинския съвет, ще допринесат за създаването на 
климат и стил на управление, близък до всеки граж-
данин на общината.

Натрупаните големи и неразплатени разходи на 
Общината от днешната º управа ни тревожи, без 
да ни плаши, и ни прави по-силни и упорити в 
усилията ни по преодоляване на проблемите.

Ние сме в състояние не само да довършим започна-
тото от това управление, но още от началото да 
хвърлим всички усилия за стартирането на нови 
и по-сериозни проекти в община Опака. Много 
по-отговорно ще подходим към социалните про-
грами на правителството. Благоустрояването и ко-
муникациите, финансовата стабилност, честта и 
авторитетът на управлението ще са водещо начало 
в стила на нашето управление.

Всички заедно, не без помощта на партията, из-
дигнала кандидатурата за кмет на община Опака – 
ДПС, и подкрепящите я политически сили можем 
да спечелим този избор и да поставим началото на 
едно ново и желано управление на общината.

ДА ВЪРНЕМ 
УСМИВКИТЕ 
ПО ЛИЦАТА  
НА ХОРАТА

Четин Казак,  
депутат от ДПС

Опитваме се кампанията да 
бъде толерантна от наша страна. 
Този път вече хората разбраха 
кой е по-добрият кмет – кметът, 
който се ползва със заслужената 
ни подкрепа и който е способен да 
реши техните проблеми, а не само 
да дава голи обещания, които да 
не може да изпълни. Вярвам, че 
ще постигнем успех и че община 
Опака ще навакса изгубеното вре-
ме от последните местни избори и 
ще догони например община Анто-

ново, която доста избяга в това отношение.
Населението в общината не е разделено. Такъв опит се 

прави от нездравите личностни амбиции на човек, който 
два мандата беше кмет от ДПС и сега, когато вече не е 
такъв, се обръща срещу нас. Мисля, че хората осъзнават, 
че гласувайки за него, задоволяват неговите лични ма-
териални и всякакви други амбиции, а не разрешават соб-
ствените си проблеми.

 Гласуването за нашия кандидат е гласуване за 
решаването на техните собствени проблеми.

Веселин Ангелов Неделчев – председател на ПК 
„Съгласие“–Опака

Подкрепям Лютфи Реянов, защото той ще осигури 
равни условия за развитието на търговията в общината 
между частната и кооперативната собственост, каквито 
бяха установени по време на предния му мандат, за раз-
лика от настоящото управление, което пречи на коопера-
тивните организации.

Инж. Красимир Кулев – председател  
на кооперация „Прогрес–94“–Опака

Лютфи Реянов е по-добрият кандидат за кмет на 
община Опака и това той го доказа по време на пре-
дишния си мандат на управление.

Съчетанието от неговите лични качества – уравнове-
сеност на характера и интелигентност, и качествата му 
на ръководител – толерантност към всички и уважение 
и спазване на законите, гарантират нормални условия за 
живот и работа в общината, без конфронтация, напреже-
ние и страх.

Одобрявам номинирането на г-н Милчо Русев за 
бъдещ заместник-кмет на общината като човек, известен 
с обществената си работа и грижата за проблемите на 
гражданите.

Вярвам, че с избирането на Лютфи Реянов за кмет на 
общината ще се осигурят по-добри условия за развитие 
на кооперацията и на общината като цяло! 

Христо Колев Маринов – пенсионер от гр. Опака

Сегашното управление на община Опака, когато дой-
де на власт, даде големи обещания, от които много мал-
ко изпълни. Беше обещано да се асфалтира улицата, на 
която живея, но това не се направи. Чувал съм, че е има 
нередности в управлението – като закупуването на стар 
автомобил за Общината.  

Лютфи Реянов познавам от предишния мандат. Въ-
преки че е от друго населено място, не е разделял хората. 
Държи много на град Опака.

Той е човек, който не обещава много, но държи на 
обещаното. Предложеният екип ми допада. Уверен съм, 
че ще се оправят с всички трудности. Вярваме им и ги 
подкрепяме категорично.

Инж.Петко Ганчев – председател на ЗК–с.Горско 
Абланово

Аз съм изключително доволен от взаимоотношенията 
ни с Лютфи Реянов, докато беше кмет на община Опака за 
мандат 1999–2003 година. Той е сериозен, почтен човек. 
Ползва се с доверие сред населението, има одобрението 
на интелектуалците в общината. Държи винаги на 
думата си. Знам, че като обещае нещо, ще го направи. Ка-
тегорично заставам зад неговата кандидатура.

ПОДКРЕПЯМ ГО, ЗАЩОТО:
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Борислав Борисов – директор на СОУ „Васил 
Левски“–Опака, общински съветник

Подкрепям кандидата за кмет Лютфи Реянов.
Той е човекът, който със своите качества и подкрепа 

на ДПС може да изведе община Опака от унизителното 
положение, в което тя се намира след едногодишното 
управление на другия кандидат – последна в страната 
в класацията по индекс на човешко развитие, с нулеви 
инвестиции за 2004 година, с много задължения и големи 
проблеми. Убеден съм, че Лютфи Реянов е кандидатът, 
който има положително отношение към образованието 
в общината и ще направи необходимото, за да се оси-
гурят условия за съвременно обучение и възпитание в 
училищата и детските градини в община Опака.

Лютфи Реянов е по-добрият кандидат за кмет на об-
щина Опака, той е по-компетентният, уважава и спазва 
законите, той е Човек.

За да се учат децата ни по-добре, за да живеем по-
спокойно и добре, трябва на 29 януари 2005 година да 
изберем Лютфи Реянов за кмет на община Опака.

Николай Тончев Копев – пенсионер  
от гр. Опака

За досегашното управление на общината с кмет Сабри 
Ахмедов имам крайно негативно мнение.

Самият кмет е крайно високомерен и недостъпен за 
обикновения избирател. Не се отнася с разбиране към 
неговите неволи и нужди. Не се вслушва в техните же-
лания и несгоди, дори избягва всячески да им дава отговор 
за каквито и да било въпроси. Ако пък се намери някой 
по-упорит избирател да го критикува, макар и с право – 
нахоква го грубовато и се стреми всячески да му го върне. 
Гледа собствените си интереси. 

По негова вина около 600 декара  земеделска земя  на 
стопани от гр. Опака останаха в гаговското землище. 
Замина в Германия (по какви причини – само той си знае), 
не се явява и не изпраща заместник в комисията, която 
определя границите между с.Гагово и гр.Опака.

Разреши на Завода за пластмасови изделия от Попово да 
прeнесе около 5–6 камиона отровни пластмасови отпадъци 
в землището на гр.Опака и в непосредствена близост до 
града да бъдат запалени. Тези отровни вещества щяха да 
изтровят цялото население.

Заради горното и заради други нередности кандидатът 
Сабри Ахмедов не бива да бъде кмет на община Опака.

Мисля, че кандидатурата на Лютфи Реянов, предста-
вена от ДПС, заедно с екипа, който си е избрал, е по-
приемлива и желана от избирателите в община Опака. 

Юксел Ферзуев – председател на ЗК–с.Голямо 
Градище

Лютфи Реянов е човек, който се е доказал като добър 
ръководител и изключителен общественик. Той е ценен и 
одобряван от голяма част от населението. Чест му прави 
това, че въпреки загубата на местните избори през ноември 
2003 година (с минимална разлика), той категорично бе 
подкрепен за кандидат-кмет на предстоящите избори от 
всички структури на ДПС в общината. Убеден съм, че 
той е много по-добрата кандидатура и че категорично 
ще спечели. Неговата изборна победа ще бъде в полза на 
цялото население.

Инж.Ален Аленов – председател на  
ЗК–с. Гърчиново

Лютфи Реянов е един от най-добрите кандидати, а 
може би най-подходящият. Имам предвид неговите 
лични качества, които са изключително важни за един 
избраник на народа. На първо място той е улегнал, 
уравновесен по характер и много земен човек. За него 
пристрастието, кариеризмът, алчността за властване, 
омраза, завист и злоба са абсолютно чужди. Притежава 
необходимия за такава работа опит в сферата на 
публичната администрация, бил е селски, после и 
общински кмет, директор на дирекция. Познава много 
добре проблемите както на общината, така и на хората.

Съчетанието между неговите лични качества и 
професионален опит е предпоставка община Опака да 
бъде управлявана от един много способен бъдещ кмет.

ПОДКРЕПЯМ ГО, ЗАЩОТО:

Мартин КАРБОВСКИ  

Колкото и да не ви 
се иска, простата 

телевизионна провокация 
„Големият брат“ ни даде 
поводи да се замислим 
къде и с кого живеем. Ако 
умните глави се напънат, 
то те ще видят на тепсия 
изводите, които води със 
себе си телевизионният 
експеримент. И те вече над-
хвърлят популярната на-
родопсихология – по това, да 
избереш един човек и да му 
подариш малък подарък – 
мезонет в София, си личи 
как българинът избира жена 
си, как българката избира 
мъжа си и как двамата – 
българинът и българката, 
решават на кого да дадат 
парите, респективно властта 

ТВ ШОУ 
„ГОЛЕМИЯТ 
ЕЛЕКТОРАТ“

клиничен случай на човек 
с привнесена от туризма 
вербална сатириаза. Докато 
Здравко разказваше колко 
е е…л по морето, сума 
ти възрастни жени(!) го 
пожелаха за зет! По дено-

нощния канал течеше от-
чаяно съобщение „pomo6t! 
jena mi haresva zdravko!“ 
Противоречието „гларус–
порядъчен съпруг“ не извади 
очите на никого – промяната 
у победителя бе убедителна, 
макар че тя въобще не се е 
състояла. На гларуса (явно 
типичния мъж българин) е 
позволено да се хвали със 
сексуални подвизи – това 
се харесва и на мъже, и на 
жени. На младата жена не 
º е разрешено да подава 
сигнали за различни пред-
почитания, въпреки че те не 
обиждат никого и не влизат 
отдавна в морална норма. 
Изключително сексисткото 
поведение на победителя 
показва простичката женска 
настройка у нас – няма за-
щитен механизъм към реп-
ликата „шта прибия“. Това 
е нормална реплика, когато 
се казва от мъж към жена. 
А българките се оказаха без 
какъвто и да е феминистичен 
имунитет към такъв тип 
„балкан-мачо“ поведение.

Логичният въпрос е: за-
що жените харесват Здрав-
ко? Логичният отговор 
е: „защото обичат да ги 
бият!“. Съжалявам. Сцена-
та „мъж псува млада и кра-
сива жена“ явно е нещо чес-

то срещано в живота на на-
цията. Доброто момче побе-
дител псува няколко пъти 
жените в къщата, заплаши 
ги и с бой. Същото нещо 
обаче победителят не на-
прави с нито един мъж от 
къщата. Този модел на по-
ведение е политически – 
дървиш се на умрели кучета 
в политиката, но не смееш 
да се противопоставяш ис-
тински. Но го избраха, из-
брахте го вие. Защо стана 
така? Защото някой друг 
решава често вместо нас. И 
този друг е мнозинство.

Още при изгонването от 
къщата на двойката Най-
ден и Гроши си пролича 
кой взима решението – за 
учудване на продуцентите 
профилът на обаждащия 
се човек не е младо момче 
с мобилен телефон, а въз-
растна жена, абонат на 
БТК. Това обяснява реп-
ликата „защо на избори 
винаги печелят селяните“. 
Втората регистрация е 
проста – въпреки немотия-
та са се обаждали повече 
възрастни хора, отколкото 
млади, възрастните са и по-
голям реален брой така или 
иначе.

Електоратът е лесно ма-
нипулируем – стига да го 
лъжеш. Българите искат 
да бъдат лъгани. Те се 
кефят на това Здравко да 
чука чехкини, кефят се и 
на това, че ще има дете. 
И двете съобщения може 
да са лъжа, но това няма 
значение. По-лошото е, че 
двете съобщения си про-
тиворечат и българите не 
търсят противоречието. Те 
гласуват на всички избори 
за трите типа мъже, които 
останаха последни в къ-
щата:

а) за Алиджан (щото е от 
нашия отбор);

б) за Виктор (щото е шу-
шумига и незабележим);

в) за Здравко („ние си 

го знаем къв е, ама е сим-
патичен“ – сиреч и ние 
бихме искали да сме кат 
него, нищо че ни лъже – и 
ние на негово място бихме 
лъгали).

Тези три типа мъже са 
любимците на българския 
електорат и неговия избор – 
заедно те дават и днешния 
български политик, който 
печели изборите – непознат, 
тарикат, оцветен. Ако Бай 
Ганьо прави така избори, 
защо си мислите, млади, 
негласуващи и бягащи хора, 
че Бай Ганьо ще промени 
вота си в едно шоу?!

Текстът е 
препечатан от 

WWW.VSEKIDEN.COM

по време на избори.
Изводите не са много 

приятни. На първо време 
безспорно е ужасната 
простота и непретенциоз-
ност на участниците. Те 
се справят със знаци в 
общуването и емоциите си, 
както циганите се справят 
с цвета на бюлетините. 
Още по-лоша новина е, че 
не знаците на общуване са 
елементарни, а са по-скоро 
чуждоземни. Метафората 
е проста – участниците 
в обществените процеси 
долу при обикновените 
хора не поддържат кири-
лица при общуването си. 
Те поддържат западни 
клишета и възклицания в 
общуването – при по-мла-
дите, и свещена патриар-
хална простота – при по-

възрастните. Това е свръх-
лошата новина, но тя не е 
интересна и съм забелязал, 
че никой не се интересува 
от нея.

На клетъчно, на чо-
вешко ниво упадъкът на 

логиката е пълен – в края 
на предаването останаха 
младо момиче със свободно 
поведение и млад мъж също 
със свободно поведение. 
Патернализмът на българите 
наказа младото момиче – тя 
е от голям град, тя е твърде 
освободена сексуално, тя 
е твърде красива, за да 
има и пари – несъзнателни 
отмъщения към личната 
свобода, което започна и със 
хомосексуалиста Димитър, 
продължи с изгонването 
на бисексуалната Мел и за-
върши със загубата на глу-
поватата, но освободена 
варненка.

Българите не уважават 
личната свобода. Да не 
говорим за равенство. Те 
третират мъжа винаги като 
„по-заслужил“ от жената. 
Страдат от „повъзрастов 
данък обществено мне-
ние“ – „по-възрастен“ вина-
ги означава „по-достоен“. 
Дори двамата младежи 
финалисти, малко по-го-
леми от Зара, когато усе-
тиха, че публиката навън 
скандира името º, те самите 
започнаха да говорят за 
„опита и годините“, които 
ги разделят.

Електоратът прощава на 
пияния и повръщащ мъж – 
това е нормално поведение 
у нас. Не е нормално 
обаче една жена да го 
прави и с мъже, и с жени. 
Повръщащият мъж не 
е проблем, проблем е 
мастурбиращият хомо-
сексуалист. Това е иден-
тификацията – всеки 
може да си представи 
какво сънува Здравко, 
докато повръща. Но 
не всеки може да си 
представи за какво 
мисли Дими, докато 
мастурбира. Българите 
не искат да имат толкова 
широк кръгозор.

Българите търпят кре-
щящи противоречия, 
въпреки че ги виждат 
като на длан. Българите 
страдат и от т.нар. фик-
тивни мечти – яхта за 
един семеен човек се 
приема по-добре, от-
колкото младо момиче 
да каже, че ще похарчи 
парите за екскурзии. 
Тук е кодиран великият 
ни ориентализъм, оцве-
тен от американска те-
левизия – у нас профилът 
на щастието е Здравко с 
жена, с дете, на море, с 
яхта, а на яхтата – пички, 
много пички. В същия 
цвят „секс“ са оцветени 
и простите мечти на 
Зара, но те предизвикват 
възмущение.

Тържеството на ориен-
талния патриарх.

Зара загуби, защото 
сигналът в мозъка на 
българите беше: още е 
малка да има пари. До 
мозъка на българите, а 
най-вече на българките 
не стигна ужасяващото 
сексуално самохвалство 
на победителя – това е 

Удължават с две седмици промоцията 
на „Газоснабдяване–Попово“ – 

„НАЙ-ТОПЛАТА КОЛЕДА“
„Овергаз инк.“ АД продължава националната си промоция, за-

почнала преди коледните празници във всички български градове, 
които се газифицират от дружеството.

Поради големия интерес в 28-те града, за чиято газификация 
„Овергаз“ има лиценз, промоцията се удължава с още две сед-
мици – до 28 януари. До тази дата, всички сключили договори с 
„Газоснабдяване–Попово“, ползват 200 лева намаление от стой-
ността на проекта, строителството на инсталацията и монтажа на 
уреди. Личен подарък за бъдещите потребители са топъл шал и 
шапка, изработени в лимитирана серия по поръчка на „Овергаз“.

В „Газоснабдяване–Попово“ АД са осигурени подаръци от по 
200 лева за всички, сключили договори за присъединяване до 28 
януари 2005 година. При стартиране на „Най-топлата Коледа“ бе 
обявено, че отстъпката е валидна до 15 януари.

ВЕЧЕ НИЩО НЕ ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВИ! 

ИЗБЕРЕТЕ ОТОПЛЕНИЕТО С ПРИРОДЕН ГАЗ!

За повече информация:
„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД

ул. „Сергей Румянцев“ №1, тел. 2 38 74
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гистрирани престъпления, а за отчетния период те са 20%. 
Като извършители на престъпления за 2004 година са ус-
тановени 549 лица (452 за 2003 година). 36 са регистри-
раните рецидивисти, извършили престъпления, срещу 24 
през 2003 година.

Характеристика и структура на криминалните престъп-
ления

1. Умишлени убийства – едно, разкрито (за 2003 година 
разкриваемост няма).

2. Опит за умишлено убийство – едно (през 2003 година 
са разкрити две).

3. Умишлени тежки телесни повреди – две, разкрити 
(през 2003 година са разкрити пет).

4. Блудства – две, разкрито е едно, разкриваемост 50% 
срещу 100% за предходната година.

5. Изнасилвания – три, разкрити (през 2003 година – пет, 
разкрити).

6. Опит за изнасилване – едно, разкрито.
7. Сводничество – едно, разкрито.
8. Грабежи – девет, разкрити – осем, разкриваемост 

88,88% (за 2003 година – два грабежа, разкрити).
9. Кражби на имущество – общо 457, разкриваемост 

74,10% (срещу 438 за 2003 година при разкриваемост 
71,68%).

Кражбите се разпределят, както следва:
- взломни – 107, разкриваемост 53,76% (за 2003 година 

разкриваемостта е 56,57%).
- джебчийски – 12, разкриваемост 100% срещу 70% за 

предходната година.
- квартирни – общо 128, от тях прекратени и изпратени 

на други поделения са 34. Процент на разкриваемост 
67,2%.

- държавна собственост – 56, процент на разкриваемост – 74%.
- частна собственост – 353 срещу 352 за предходната го-

дина, 72,95% разкриваемост (72,72% за 2003 година).
- кооперативна собственост – 36 срещу 28 за 2003 година, 

74,19% разкриваемост (60% за 2003 година).
- кражби на МПС – едно, разкрито.
- кражби на части от МПС – 41, 78,57% разкриваемост 

срещу 28 за 2003 година (62,50% разкриваемост).
- палежи – 11 срещу 16 за предходната година. Разкри-

ваемостта е 42,85% (за предходната година – 75%).
- хулиганство – 13 срещу 17 за 2003 година. Разкривае-

мост 100% и за двете години.
Налага се изводът, че умишлените престъпления сре-

щу личността са сведени до минимум. Добър е процентът 
на разкриваемост при престъпленията с висока степен на 
обществена опасност и широк отзвук сред населението.

Като криминален контингент се водят на отчет общо 992 
лица. От тях 49 са в категорията „опасен рецидив“, а 68 са 
в категорията „специален рецидив“.

В последвалите разисквания полицейските служители 
засегнаха  проблеми, отнасящи се до отношенията на по-
лицията с местното население в някои села в региона, до 
съвместната работа на обществото и полицията, до оси-
гуряването на служителите с необходимите технически 
средства и други. Трудности създават кражбите на пътни 
знаци, което води до нарушаване нормалното движение 
на МПС. Обърнато бе също внимание на дейността на 
районните инспектори и трудностите, които те срещат във 
всекидневната си дейност.

Отчетените резултати показват, че служителите на РПУ–
Попово притежават значителен потенциал. Тези резултати 
са плод на положените през годината не малко усилия и 
имат съществен принос РДВР–Търговище да заеме трето 
място в страната по изпълнение на различните показатели.

През настоящата година приоритетно внимание в дей-
ността на полицията ще се отделя на противодействието 
срещу престъпленията против собствеността. Социално-
икономическата обстановка в района е такава, че няма 
вероятност тези престъпления да намалеят.

За да може да се противодейства на престъпността наис-
тина ефективно, в работата на полицейските служители 
като основна форма на организация следва да се наложи 
екипният принцип.

 Кметът  д-р Людмил Веселинов благодари на личния състав 
на РПУ–Попово за положените усилия и свършената работа за 
осигуряване на спокойствие и ред в града и населените места 
в общината. Промени се и мисленето на хората, в резултат 
на което е намалял достъпът на малолетни и непълнолетни 
в питейните заведения, а когато се е налагало, подобни 
заведения са били дори затваряни. Той заяви още, че е доволен 
от дейността на новото ръководство на полицията в Попово, 
което има хъс за работа и осъществяване на промени. През 
миналата година в централната градска част определено са 
постигнати резултати по организацията и реда в паркирането 
на МПС. Надявам се, каза г-н Веселинов, че и занапред ще 
има синхрон в съвместната работа на институциите – община, 
прокуратура, полиция, за да се постигне ефект от тази работа.  

Директорът на РДВР–Търговище генерал-майор Гецо 
Гецов също оцени като добра работата на РПУ–Попово 
през 2004 година. Той очерта и следните основни насоки в 
действията на полицията през настоящата година:

- привеждане работата на оперативния състав в съот-
ветствие с изискванията на новите инструкции;

- утвърждаване екипния принцип на работа;
- ефективно използване на наличната техническа въо-

ръженост в борбата срещу престъпността;
- подобряване работата по тежките престъпления;
- продължаване дейността по налагане стратегията 

„Полицията близо до обществото“;
- усъвършенстване работата по дознанието;
- борбата срещу корупцията вътре в системата на МВР;
- подобряване дисциплината на полицейските служители;
- осигуряване ред и спокойствие при провеждането на 

предстоящите парламентарни избори.

ПОВЕЧЕ СА РАЗКРИТИТЕ...
от стр. 1

Мария КАРАГЯУРОВА

Винетните стикери ще 
се разпространяват в 2487 
крайни пункта на терито-
рията на цялата страна. 
От тях 49 са пунктовете на 
изпълнителна агенция „Пъ-
тища“, 1300 – на „Български 
пощи“ ЕАД и 1138 на „ДЗИ 
Транс“, с които днес бяха под-
писани договори за дистри-
буция. Съгласно договорите, 
пунктовете трябва да бъдат 
заредени и да започнат про-
дажбите не по-късно от 25 
януари тази година, съоб-
щиха от изпълнителна аген-
ция „Пътища“.

Винетките са девет вида, 
разделени на три вида според 
категорията на превозното 
средство, като за всяка катего-
рия се предвиждат по три вида 
в зависимост от периода на 
валидност на винетката. 

Според вида на превозното 
средство винетките биват 
следните три вида:

Категория 1: товарни ав-
томобили или състав от 
ППС с повече от 2 (две) оси, 
предназначени за превоз на 
товари, както и специализи-
раните строителни машини, 
автокрановете, специализира-
ните ремаркета за превоз на 
тежки или извънгабаритни 
товари с над 2 (две) оси;

Категория 2: товарни авто-
мобили с 2 (две) оси и авто-
буси с повече от 8 (осем) 
места за сядане, без това 
на водача, както и специа-
лизираните строителни ма-
шини, автокранове, специа-
лизираните ремаркета за пре-
воз на тежки или извънгаба-
ритни товари с 2 (две) оси.

Категория 3: леки ав-
томобили и автобуси с не 
повече от 8 (осем) места за 
сядане.  Според периода на 
валидност винетките биват:

1. Годишна – обхваща пе-
риода между 1 януари на 
съответната година до 31 
януари  на следващата годи-
на, тоест 13 месеца. За 2005 
година годишната винетка 
важи за периода от 1 януари 
2005 г. до 31 януари 2006 г.;

2. Месечната – с валид-
ност от 1 (един) календарен 

ВИНЕТКИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ 
В 2487 ПУНКТА В СТРАНАТА

месец, считано от датата на 
издаването º.

3. Седмична – с валидност 
от 7 дена, считано от датата 
на издаването º. 

Списъкът на републикан-
ските пътища, за които се 
събира такса за ползване на 
пътната инфраструктура – 
винетна такса, е обнародван 
в бр. 109 на Държавен вест-
ник от 14 декември 2004 г.

Освободени от заплащане 
на винетни такси са следните 
категории превозни средства:

- превозни средства, ползва-
щи околовръстни и обходни 
пътища на населени места;

- превозни средства, полз-
ващи участъци от републи-
канските пътища, минаващи 
през населени места;

- превозни средства, полз-
ващи всички местни пътища 
(18 016 км);

- превозни средства, 
ползващи уличната мрежа 
(50 000 км);

- превозни средства на На-
ционалната полиция, Проти-
вопожарната охрана и Неот-
ложната медицинска помощ 
с постоянно фиксирани 
сини или червени светлини 
и звуков сигнал;

- мотори и мотопеди;
- автомобили, собственост 

на лица с инвалидност от 
І до ІІІ категория за един 
лек автомобил с обем на 
двигателя до 1800 куб. см 
(100 к.с.).

Контролът за българските 
превозни средства във вът-
решността на страната се 
осъществява от органите на 
КАТ, а за чуждестранните 
превозни средства – от спе-
циализираните звена на 
ИАП в ГКПП.

Съгласуван е гратисен пе-
риод до 6 февруари 2005 го-
дина включително, в който 
органите на КАТ няма да 
санкционират превозните 
средства, които ползват ре-
публиканските пътища без 
залепен на предното стъкло 
валиден винетен стикер.

Цените на винетките за 
2005 година за превозни 
средства с българска и чуж-
дестранна регистрация са 
следните:

Цени на винетните такси 
за български превозни 

средства (лева)

Категория 1 
Седмични  39
Месечни  97
Годишни  541

Категория 2
Седмични  20
Месечни  49
Годишни  271

Категория 3 
Седмични  4
Месечни  10
Годишни  54

За времето между 27 декември 2004 година и 11 януари в 
Попово неизвестно лице открадва 60 л дизелово гориво от 
резервоар на товарен автомобил „Шкода Мадара“, паркиран 
в двора на „Стоманени профили“ АД, и 20 броя стоманени 
профили от незаключен склад на дружеството.

•••
На 13 януари около 9 часа в Търговище, на ул. „Веслец“ 

неизвестно лице чрез измама – под претекст за закупуване 
на захар, отнема сумата 85 лева от Графица Таскова от 
Търговище.

•••
През нощта на 13 срещу 14 януари в Търговище, на ул. 

„Велико Търново“, неизвестно лице извършва хулигански 
действия, изписвайки със спрей непристойни изрази на 
стената на джамията, намираща се на тази улица.

•••
На 14 януари около 0,30 часа в с. Еленово, община По-

пово, възниква пожар в сграда, собственост на Мустафа 
Дживгов. Помещението се е използвало за магазин на фирма 
„Зора-73“. Причина за запалването е късо съединение в 
елинсталацията.

•••
На 14 януари около 17,30 часа в с. Буховци, община 

Търговище, при съвместна проверка на служители от „Елек-
троразпределение“ и полицаи е заловена в момент на кражба 
на ток чрез нерегламентирано включване в захранващата 
мрежа 18-годишната С.С.

•••
За времето между 11 ноември 2004 година и 15 януари в 

с. Семерци, община Антоново, неизвестно лице прониква 
през неукрепен прозорец в къща, собственост на живеещата 
в Русе Марийка Кукова, и извършва кражба на портативен 
телевизор, транзистор „Селена“, хранителни продукти и 
консерви на неустановена стойност.

•••
На 15 януари около 16 часа в Търговище, в кафе-аперитив 

„Детелина“ на ул. „Бяло море“, 20-годишният Е. М. след 
употреба на алкохол нарушава грубо обществения ред, извършва 
непристойни действия и оказва съпротива на орган на властта. 
Срещу него е започнато бързо полицейско производство.

•••
На 15 януари, около 14,30 часа в Търговище, кв. „Запад“, 

в избено помещение при боравене със запалка за ръчна 
граната, притежавана незаконно, се е самонаранил и е по-
лучил раскъсно-контузна рана на лявата ръка 42-годиш-
ният Ильо Илиев. Той е приет в търговищката болница без 
опасност за живота.

•••
За времето между 25 декември 2004 година и 16 януари 

в с. Язовец, община Антоново, неизвестно лице прониква 
чрез подправен ключ в къщата на живеещия в Омуртаг 
Владимир Пейчев и открадва телевизор „София 91“, перал-
ня „Роса“, покривки, черги, килими и други вещи на неуста-
новена стойност.

•••
През нощта на 15 срещу 16 януари в с. Могилец, община 

Омуртаг, неизвестно лице отнема противозаконно лек 
автомобил „Фолксваген Пасат“, собственост на 44-годиш-
ния Иван Иванов. Автомобилът е бил паркиран пред дома 
на собственика.

•••
През същата нощ в с. Врани кон, община Омуртаг, неиз-

вестно лице отнема противозаконно микробус „Фолксваген 
Транспортер“, собственост на Шабан Джалилов, 43 г. Микро-
бусът е бил паркиран на улицата пред дома на собственика.

•••
На 16 януари в 18,30 часа в Търговище, на ул. „Паисий“ 

две неизвестни лица разбиват входната врата, проникват в 
апартамента на Славка Йорданова и й нанасят побой.

•••
През нощта на 16 срещу 17 януари в с. Величка, община 

Омуртаг, неизвестно лице отнема противозаконно лек авто-
мобил „Мерцедес“, собственост на 56-годишната Фатме 
Велиева. Колата е била паркирана на улицата пред дома на 
собственичката.

•••
На 17 януари в 10 часа в с. Садина, община Попово, е 

намерена починала в дома си самотно живеещата Доца Ко-
лева. Причина за смъртта е сърдечна недостатъчност.

•••
На 17 януари, около 23 часа в Бърза помощ–Търговище е 

докаран трупът на 46-годишния Ахмед Алиев от с. Кралево, 
Търговищко. Полицейските органи установяват, че това е 
убийство, извършено на пресечката на улиците „Витоша“ 
и „Арда“.

•••
За времето от 19,30 до 20,40 часа на 17 януари в Тър-

говище неизвестно лице открадва от съблекалнята на спор-
та зала „Дечко Узунов“ 41 г златни накити и 20 лева, соб-
ственост на Димитър Димитров.

•••
Около 10 часа на 17 януари в Попово, в района на автога-

рата, неизвестно лице открадва мобилен телефон „Сименс“, 
собственост на 15-годишната Елена Пенчева от Попово.

ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА 
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОПАКА ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

Предварително следствие е образувано срещу кандидата 
на НДПС за кмет на община Опака Сабри Ахмедов в 
Окръжна прокуратура–Търговище, е съобщил за агенция 
„Фокус“ окръжният прокурор Анастас Моллов. Той е уточ-
нил, че производството е по член 282, ал. 2 от Наказателния 
кодекс за престъпление по служба – превишаване на права, 
от което са последвали значителни вредни последици за 
около 23 000 лева. Образуваното дело е по предварително 
извършена проверка по сигнал на Държавния финансов 
контрол за една неправомерно сключена сделка за улично 
осветление на Опака. 

Делото е образувано на 13 януари, а в едномесечен срок 
трябва да приключи разследването по него, уточни окръж-
ният прокурор Анастас Моллов.             Агенция „Фокус“ 

Цени на винетните такси 
за чуждестранни превозни 

средства (евро)

Категория 1 
Седмични 42
Месечни 106
Годишни 589

Категория 2 
Седмични 21
Месечни 52
Годишни 295

Категория 3 
Седмични 4
Месечни 10
Годишни 59

СПОРТ
МИРОСЛАВ МИРОНОВ СЕ 

ЗАВЪРНА В „СВЕТКАВИЦА“
Бившият старши треньор на „Беласица“ (Петрич) Миро-

слав Миронов неочаквано се появи в Търговище. След като 
изненадващо напусна Петрич в края на есенния полусезон, 
неговото име се спрягаше като новия старши треньор на 
„Славия“, а  някои спортни ежедневници го изпращаха като 
треньор в чужбина. Миронов не е ново име за привърже-
ниците на „Светкавица“. Известно време той води търго-
вищкия отбор, като с неговото присъствие се свързват едни 
от най-успешните сезони на „Светкавица“ във втория еша-
лон. По решение на ръководството той ще заема поста „гла-
вен менажер“ на отбора. Старши треньорът Пламен Донев 
ще продължи да заема своя пост. Няма да се променя и ста-
туквото на неговият помощник – Валентин Вълчев, който 
съвместява и длъжността „директор на детско-юношеската 
школа“ в търговищкия клуб.

„Светкавица“ е поредният етап в моята кариера. В момента 
нямах ангажименти и приех офертата на г-н Петко Матеев, 
когото много уважавам и като спортен ръководител, и като 
човек. Засега оставам в Търговище до края на шампионата, а 
за след това имам уверението му, чe ако имам по-изгодни пред-
ложения, няма да бъда спиран“ – заяви новият главен мена-
жер на „Светкавица“ за представителите на медиите.      МВ
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

„Умирай трудно 3“ 

Нова ТВ 10.00

„Тръпка за живот“

Би Ти Ви 22.30

„Момчетата 
не плачат“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 филм (САЩ, 1997 г.)
14.30 Умно село: „Възгледи-
 те на дон Пашоте и 
 Славчо Панса“ 
 (театър „Ателие 313“)
15.20 „Още съм жив“ –
 импресия по стихове 
 на Дамян Дамянов
15.40 Непозната земя
16.10 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 „Умирай трудно 3“, 
 игр.филм (САЩ, 1995 г.)
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 Научнопопулярен филм
  4.00 Видеоклипове
  4.55 Документален филм
  5.45 Рекламна пауза

ПЕТЪК, 21 януари
  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс: „Абракадабра“
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.45 „Да намериш свободата“, 
 игр.филм (САЩ)
15.30 Анимация
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“

ПЕТЪК, 21 януари
  6.15 „Дързост и красота“
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 Цветен магазин
10.00 Дневникът
10.30 „В света на 
 динозаврите. Балада 
 за големия Ал“
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт
15.15 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 динозав-
 рите. Новото утро“
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“, 3 еп.
22.35 Годишни награди на 
 Мело тв мания
23.50 По света и у нас
00.00 „Подземен свят“, 
 игр.филм (САЩ, 1996 г.)
  1.30 Джубокс
  2.00 Панорама (п)
  3.00 Видеоклипове
  3.35 Документален филм
  4.30 Здраве
  4.50 Здравно осигуряване
  4.15 Непозната земя
  5.30 Седмица
  6.00 Игрален филм

СЪБОТА, 22 януари
  7.30 Заедно: „Празник на 
 жертвата“
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 „За животните – 
 с любов“
  9.30 Ала-бала

10.00 Детски свят 
10.40 Документален филм: 
 „Войскови лекари“
11.10 Национален календар: 
 „60 години от избира- 
 нето на митрополит 
 Стефан за екзарх 
 Български“
11.15 Памет българска: „Ве-
 ликите 50 години – пър-
 вата половина на XIX в.“
12.00 По света и у нас
12.20 Народно творчество
12.50 Минута е много
13.40 Знаци по пътя: „Яворов“
14.10 Атлас: „Живото море“
14.40 Суматоха
15.10 „Диаманти на колела“, 
 игр.филм (Англия, 1973 г.)
16.30 Документален филм: 
 „Сиси – родена да бъде 
 кралица“
17.25 80 години Българска 
 федерация по 
 мотоциклетизъм
18.00 „Гласът на България“ – 
 филм за 70-годишни-
 ната на БНР
18.30 Музикални следи: 
 „Щурците“
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 „Българската песен в 
 Евровизия 2005“, пред-
 варителна селекция
22.20 Рекламна пауза
22.50 Трето полувреме
23.40 Джазтайм 
  0.10 По света и у нас
  0.20 „Ранена“, игр. филм 
 (САЩ, 1996 г.)
  1.55 Вижте кой… (п)
  2.45 Памет българска (п)
  3.30 Хит минус едно (п)  
  4.45 Суматоха
  5.15 Видеоклипове
  5.55 „Ранена“ (п)

 НЕДЕЛЯ, 23 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 „Сам вкъщи 3“, игрален

  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, 22 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 „На ръба“, 
 игр.филм (САЩ) 
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 „Надежда за обич“, 
 игр.филм (САЩ, 1998 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Момчетата не плачат“, 
 игр.филм (САЩ, 1999 г.)
  0.10 „Бързи пари“ 
  1.50 „На ръба“ (п)
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 23 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 „Мис свят 2004“ (п)
15.00 „24“
16.00 „Птиците умират сами“
17.00 Зона Спорт 

  8.30 „Карлсон, който 
 живее на покрива“
  9.00 Животните представят...
  9.30 „Костенурките нинджа“
10.00 „Тръпка за живот“, 
 5 и 6 еп.
12.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
13.00 Календар
13.15 „Морска сол“ (п)
15.00 „Дългото сбогуване“ –
 криминална драма
17.00 „Сибил“, 23 еп.
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“, 9 еп.
20.30 „Без изход“, трилър
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 Автохит (п)
  0.30 „Тръпка за живот“ (п)
  2.30 „Дългото сбогуване“ (п)
  4.30 „Без изход“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 23 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм
  8.30 „Карлсон, който 
 живее на покрива“
  9.00 За децата
10.00 „Тръпка за живот“, 
 7 и 8 еп.
12.00 „На кафе“ – 
 специално издание
13.00 Календар
13.15 Разследване със Све-
 тослава Тадаръкова
13.45 „Късни новини“, 11 еп.
15.00 Автохит
15.15 Спортен свят
17.30 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“, 10 еп.
20.30 „Бъгси“, драма
22.30 „Болница „Кралство-
 то“, сер. филм, 1 еп. 
23.30 Календар
00.30 Кречетало
  1.00 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  2.00 „Тръпка за живот“ (п )
  4.00 „Бъгси“ (п)
  6.45 Музика

17.30 Документален филм: 
 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“ 
18.30 Треска за злато 
19.15 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Дворец на илюзиите“, 
 игр.филм (САЩ, 1999 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 „50 години български 
 рок“ – концерт
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 „Сблъсък (п)
  2.40 bTV репортерите (п) 
  3.00 bTV новините   
  3.10 Треска за злато (п)
  4.00 Бизнесът (п)  
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, риск губи (п)
  5.30 Кльомба.Знам  (п)

ПЕТЪК, 21 януари 
  6.55 Здравей, България
  9.05  „Хотел България“, 5 еп.
10.00 На кафе
12.00 „Шеметната Анаста-
 сия“, сер.филм (п)
13.00 Календар
13.15 „Клонинг“ (п)
14.15 „Блясък“ (п)
14.45 „Военна прокуратура” (п)
15.15 Детски анимационен 
 блок
16.15 „Блясък“, 1127 еп.
17.00 „Шеметната 
 Анастасия“, 5 еп. 
18.00 „Клонинг“, 242 еп.
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Относно Хенри“, драма 
22.30 „Уил и Грейс“, 9 еп.
23.00 „Коритаров Live“ – ток- 
 шоу с Георги Коритаров
23.30 Календар
  0.00 Фитнес мания
  0.30 „Уил и Грейс“ (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  1.30 На кафе (п)
  4.00 „Относно Хенри“ (п) 
  6.00 Музика

СЪБОТА, 22 януари
  7.30 Иконостас
  8.00 Анимационен филм

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 20 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
Автомонтьор 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
Хлебар по чл. 51 от ЗНЗ 1 Основно
Продавач за разносна 1 Средно, с документ
търговия по чл. 51 от ЗНЗ  за шофьор, кат. С 

7800 Попово
бул.България 103,

вх.Б, ет.1
тел. 0608/222 33

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

На основание Решение № 6/20.12.2004  г. 
на ОбС–Попово (публикувано в ДВ, бр. 6/2005 г.)

ОБЯВЯВА:
Публичен търг с явно наддаване за приватизация 

на следните обекти:
№ Обект Нач. тр. Стъпка Депозит
  цена(лв.) (лв.) (лв.)
1. УПИ и сграда училище 
 „Л. Каравелов“ в строеж 
 с площ 14040 кв.м и 
 застроена площ 2863 кв. м 77350 4000 7735
2. Магазин на ул.„Възраждане“ 
 с площ 118,5 кв.м   2945   200    295
3. УПИ и сгради складова база 
 „Стройкомплект“ с площ 
 8125 кв.м и застроена 
 площ 1310 кв. м 31220 2000 3122
4. Баня с. Садина с площ 170 кв. м   3645   200   365
5. УПИ и сграда хале „Телени 
 изделия“ с площ 1550 кв.м 
 и застроена площ 250 кв.м 13060 1000 1306
6. УПИ и сграда „Никелаж“ 
 с площ 2330 кв.м
    и застроена площ 240 кв. м 12700 1000 1270
7. Топлофикация с площ 148 кв. м 14970 1000 1500
8. УПИ и сграда „Детски ясли“ 
 на ул.„Гаговска“ с площ 
 3860 кв.м със застроена площ 
 710 кв.м   59000 3000 5900

Търгът ще се проведе на 18.02.2005 г. от 10 часа в Засе-
дателната зала на Общината.

Тръжни книжа се получават до 11.02.2005 г. в стая 209 срe-
щу внесена сума от 100 лв. в касата на Общината.

Предложенията за участие в търга се подават до 
17.02.2005 г. в стая 209.

Депозитът за участие в търга се внася по с-ка 5011508137, 
б. код 20085035 в ОББ–Попово или в касата на Общината, 
стая 215.  

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание Решение № 7 по протокол  
№ 8/04.05.2004 г. на ОбС–Попово , чл. 15 ал.1 и 2 

и чл. 77 ал.1 т.1 от НРПУРОИ
НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем 
за срок от една година на търговски маси, находящи се на 

кооперативен пазар, както следва:

№ по Маса по ред Начална тръжна цена
ред  за 1 брой на месец
1. От 1-ва до 10-а 40 лв.
2. От 11-а  до 15-а 35 лв.
3. От 16-а до 20-а 30 лв.

Търгът да се проведе на 10.02.2005 г. от 10 часа в заседа-
телна зала на Община–Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се внася в 
касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 9.02.2005 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Център за адми-
нистративно обслужване на граждани при Община–Попово 
срещу сумата от 15 лв. 

3. До участие в търга се допускат само участници, които 
нямат задължения по минали и действащи договорни отно-
шения с Община–Попово.

4. Едно физическо или юридическо лице или селскосто-
пански производител може да наеме не повече от две маси.

Участникът, спечелил търга, се задължава в седемдневен 
срок от връчването на заповедта по чл. 91 ал. 1 от НРПУРОИ 
да извърши плащането на първия месечен наем.

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

Кмет на община Попово: д-р Л.Веселинов

ОБЩИНА–ПОПОВО
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фондации и институции и 
подкрепяна от общините.

Проблемите с децата от 
ромския етнос са много 
големи и работещите в 
сферата на образованието 
добре  ги знаят, смята 
г-жа Крумова. Затова ней-
ният отдел е изготвил 
Стратегия за интеграция 
на децата и учениците и 
Национален план за ней-
ното приложение. С този 
план директорите ще 
се запознаят съвсем на-
скоро, но най-важното е 
той да не остане само на 
книга, а в училищата да се 
въведат и други практики, 
които биха помогнали за 
приобщаване на децата 
от различните етнически 
групи към образованието. 
Изучаването на СИП „ром-
ски фолклор“ г-жа Кру-
мова оцени като една 
такава успешна практика. 
Реалният резултат от 
нея е, че се засилва ин-
тересът на ромските уче-
ници към училището въоб-
ще, че те започват да го 
чувстват по-близко, защо-
то научават повече за тра-

дициите и културата на 
своя етнос. Към това мне-
ние се присъединиха и 
директорите на училищата 
в Гагово и Светлен, къ-
дето по-голяма част от уче-
ниците са роми. Дори и 
родителите започват да се 
интересуват повече от учи-
лището, след като там се 
изучава техният фолклор, 

а учебникът, по който се 
провежда подготовката,  е 
много интересен не само 
за ромските, а и за  оста-
налите деца.

По различните компо-
ненти на Националния 
план за интеграция може да 
се кандидатства с проекти. 
Така училищата ще имат 
възможност да получат 
средства за учебници и 
друга литература, за обо-
рудване на кабинети и 
други интеграционни ини-
циативи, които да съдейст-
ват за приобщаване на 
ромските деца към образо-

ванието. Такъв проект 
вече е представен от ОУ 
„Св. Климент Охридски“–
Попово и по предварителна 
информация е одобрен. 
По-миналата седмица Ми-
нистерският съвет е дал 
съгласие за създаването на 
Център за образователна 
интеграция, в който ще 
се набират средства точ-
но за финансирането на 
проекти в тази насока, 
като придобивките ще се 
ползват от всички ученици 
в даденото училище.

След работната среща 
всички участници в нея 

присъстваха на проведения 
за втори път в Дома на 
културата фестивал под 
наслов „Василица – на-
шият общ празник“. Деца 
от Гагово, Светлен, Ломци, 
Ковачевец,  Медовина, Кар-
дам, Априлово, Попово, 
изучаващи „ромски фолк-
лор“, с ентусиазъм реци-
тираха, пяха и танцуваха, 
представяйки ромски оби-
чаи и традиции. Прозву-
чаха също и български 
народни песни, тради-
ционни коледни песни на 
английски език, както и 
съвременни ромски шла-

гери. Жури оценяваше из-
пълненията, като накрая 
всички участници по-
лучиха грамоти и скромни 
подаръци. Организаторите 
на празника от Дома на 
културата зарадваха де-
цата с дискотека и по-
черпка. Духът в залата и 
приповдигнатото настрое-
ние бяха доказателство, 
че децата, независимо от 
какъв етнос са – българи, 
турци, роми, могат да се 
веселят заедно, да пра-
знуват заедно, така както 
е било в страната ни от 
столетия насам.   

ИНТЕГРАЦИЯТА НА 
РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ 

В УЧИЛИЩАТА

от стр. 1

22 януари
Тимотей
24 януари
Аксения, Оксана
25 януари
Григор

24 януари
д-р Людмил Весели-
нов – кмет на община 
Попово
25 януари
Найден Иванов – ди-
ректор на „Газоснабдя-
ване–Попово“

... И РОЖДЕНИЦИТЕ

ДА ПОЧЕРПЯТ 
ИМЕННИЦИТЕ

Веселин ЙОРДАНОВ

Иванка е слабичка, сим-
патична и тиха жена. Пора-
ди болест още като малка 
остава инвалид и днес се 
придвижва с патерици. 
Въпреки съдбата си тя 
пее, откакто се помни: 
вкъщи, в детските хорове 
в с.Гърчиново, където е 
родена и завършва начал-
ното училище, после че-
тири години в хора на са-
наториалното училище в 
Балчик и още три в учени-
ческия състав за естрадни 
песни в Омуртаг. В този 
град завършва средното си 
образование в Техникума 
по текстил и облекло. Ко-
гато се завръща в род-
ното си село, работи в 
„Български Бергман“. Ин-
тересите на крехката же-
на към музиката са ясно 
изразени – свири на акор-
деон и малко на синтеза-
тор. Като съвсем млада пре-
ди двайсетина и повече го-
дини пише стихове и участ-
ва в поповски литературен 
кръжок. Но основното º 

ПЕСНИ И ГРИЖИ
увлечение са песните – 
автентичните народни и 
по-малко естрадните. Пее 
къде ли не – от дете до 
зряла възраст, от родното 
Гърчиново до сцени в 
големи и далечни градове!

В Балчик участва в учи-
лищния куклен театър, 
който дори подготвя съв-
местно представление с 
Държавния куклен театър 
в Добрич. През онези 
детски години пее не само 
в някогашния Толбухин, 
но и на други места в 
Добруджа и покрай мо-
рето. На ученическия º бал 
в Омуртаг целият випуск 
на техникума и учителите 
предпочитат музикалната 
група, в която тя пее, 
единствена да свири и пее 
за абитуриентите. След 
като се завръща в Гърчи-
ново, е солистка към хо-
ровете на читалището и на 
предприятието. Изявява 
се в Опака, Попово, Търго-
вище и в редица други се-
лища.

Днес тя си спомня и раз-
казва за една любопитна 
своя изява. През 1978 и 
1979 година ходи на лече-
ние в санаториума „Мо-
мин проход“ край Косте-
нец. Една вечер с компа-
ния влиза в пълния с 
клиенти ресторант-гра-
дина „Момин проход“. На-
мират свободна маса до 
тази на музикантите, кои-
то тъкмо в него момент раз-
бират, че са останали без 
певица, и коментират на 
глас ситуацията. Човек от 
групата на гърчиновското 
момиче къде на шега, къде 
сериозно плахо подхвърля 
предложение за изход от 
затруднението. Най-реши-
телният от мъжете с ки-

тари и барабани поема 
риска от евентуална профе-
сионална несполука, дове-
рява се на непознатата, 
предлага º микрофона 
и…след минути всички 
са доволни. Публиката я 
приема сърдечно и без ре-
зерви, а следващото лято 
музикантите отново я по-
срещат и включват в съ-
става си.

Дали заради песните, но 
Иванка Венкова е добър 
човек и грижовна майка. 
Събира се с вдовец, чиито 
дъщеря Снежана и син 
Ивелин приема като свои. 
През 1991 година ражда 
близнаците Венелин и 
Теодора. Когато те са на 
три години, бащата напус-
ка семейството. През на-
стъпилите трудни времена 
песните º почти секват, 

продава инвалидната си 
кола, за да се издържа, ос-
тава без работа, почива 
баща º, но сърцето º е все 
така широко. Хората от 
Гърчиново са впечатлени 
от отношенията º с деца-
та. Самата тя дава за при-
мер на близнаците по-го-
лемия им брат Ивелин, с 
когото взаимно си помагат 
и който е гордостта на се-
мейството – вече е с висше 
образование от Варна, за-
писал е магистратура в 
София и също като Сне-
жана вече е взел прехра-
ната си в свои ръце, с 
удовлетворение обяснява 
Иванка. Как да изучи Вене-
лин и Теодора, които са 
вече в осми клас, е голе-
мият проблем, който тя спо-
деля, но без да се оплаква 
на никого. Би работила, но 
засега няма къде. 

Иванка е силна жена. 
Сигурно ще намери изход 
и този път, а песните º 
ще продължат да радват 
жителите на общината.

Песните º огласяха площада 
на Опака по време на 

тържествата по случай 
20-годишнината на града

АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА 
БИБЛИОТЕКАТА В ТЪРГОВИЩЕ
Мария КАРАГЯУРОВА

Дженифър Химълхок, 
представителка на Корпу-
са на мира в област Тър-
говище, получи 75 книги 
на английски език, по-го-
лямата част от които смята 
да дари на библиотека „П. 
Стъпов“ в Търговище. Кни-
гите са º предоставени от 
американската фондация 
Darien book aid plan.inc. 
corporation  от гр. Дариен, 
щата Кънектикът. Те са за всякаква възраст – от най-
малките до възрастните, като се открояват романи, науч-
на литература, фантастика, списания за животни, авто-
биографии на известни в Америка личности и други.

Дарението е резултат от потърсено съдействие от 
страна на Дженифър Химълхок за обогатяване фонда 
на библиотеката в града ни.

99 хиляди пенсионери 
за Коледа бяха прият-
но изненадани от цар-
ския жест – получиха 
персонални честитки 
с пожелания лично 
от министър-предсе-
дателя Симеон Сакс-
кобургготски. За съжа-
ление чиновниците, 
които са подбирали ад-
ресите, са изпратили и 
немалък брой картич-
ки на починали лица. 
Вече трета седмица 
в редакцията на вест-
ника се обаждат хо-

ра от селата Паламарца, Медовина, Долец, които искат да ни донесат кар-
тички, съобщават ни конкретни имена. Тази конфузна ситуация не е най-
големият проблем на държавата, но за съжаление е показателна как и най-
добрите намерения могат да добият негативен отзвук.


