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На 6 януари – Богояв-
ление, и в Попово мла-
дежи скачаха в студената 
вода, за да хванат кръста 
за здраве и сила. По този 
повод малко преди 12 ч. 
на обяд се събраха много 
граждани около изкуст-
веното езеро в района на 
РУ „Пожарна безопас-
ност и спасяване“.

Общо петима бяха кан-
дидатите да скочат в сту-
дената вода и да извадят 
Светия кръст: д-р Пла-
мен Бужев и Владко Асе-
нов от общинската бол-
ница, Георги Георгиев 
от Община–Попово, Да-
рин Сагев от РУ „ПБС“ 
и Владимир Владими-
ров – охранител във во-
енното поделение край с. 

ПОПОВЧАНИ СА СРЕД 
ПОТЪРПЕВШИТЕ  

ОТ ГАЗОВАТА ВОЙНА 

МЪЖ НА ХРИСТОВА ВЪЗРАСТ 
ИЗВАДИ КРЪСТА

ЗА ПРЪВ В ПЪТ В ПОПОВО

ГОЛяМАТА НАГРАДА 
„НИКОЛАй 
ХАйТОВ“ – 

 ЗА пИСАТЕЛя 
БОРИСЛАВ 
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НОВ ВЕСТНИК 

На заседанието си на 
7 януари 2009 г. Общин-
ската избирателна ко-
мисия - Попово взе ре-
шение да прекрати пра-
вомощията на кмета на 
с.Звезда Алейдин Али-
ев. Причината е, че в на-

ПРЕКРАТИхА 
ПРАВОМОщИяТА НА 
КМЕТА НА С. ЗВЕЗДА

рушение на чл.41 от За-
кона за местното само-
управление и местната 
администрация кметът 
има регистрирана фир-
ма ЕТ „Алчо – Алейдин 
Алиев“. 

Общинската избира-
телна комисия е получи-
ла сигнала за нарушени-
ето на 11 декември 2008 
г. На първото си заседа-
ние по случая тя реша-
ва да даде възможност в 
3-дневен срок кметът на 
населеното място да на-
прави възражения и пре-
достави доказателства, 

ИНГУШИ  ВОЮВАТ  ЗА 
БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА. 

ТУК Е ОСЪщЕСТВЕН 
ПЪРВИяТ 

БОЕН РАКЕТЕН ОБСТРЕЛ

на стр. 8

БЪДЕщИТЕ ИНВЕСТИцИИ 
НА „ШИШЕДжАМ“ У НАС 

СА ПОД ВЪПРОС

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА 
ОБщИНАТА Д-Р ЛЮДМИЛ 
ВЕСЕЛИНОВ ЗА ПЪРВАТА 

ГОДИНА ОТ МАНДАТА

УЧРЕДИ СЕ „цЕНТЪР 
ЗА РАЗВИТИЕ – 

ПОПОВО“ 

Кметът на община Попово 
поздрави лично инициатора  
за учредяването на Центъра -  
Васка Белчовска



 седмица     

от стр. 1 от стр. 1

К. Светославов 

Както знаем от цен-
тралните медии, в по-
следно време се води 
„газова война“ между 
Русия и Украйна. Това 
се отрази и на достав-
ките на синьо гориво за 
страната ни и за общи-
ната. В резултат на на-
маленото газоподава-
не от 6 януари 2009 г. е 

спряло захранването с 
този вид гориво на про-
мишлените предприятия 
в града и на Общината. 
Там ще се ползва алтер-
нативно гориво (нафта), 
което ще оскъпи отопле-
нието. 

Ако кризата се задъл-
бочи, предвижда се да 
се спре захранването с 
природен газ на учили-
щата. Там където е въз-

можно, може да се пре-
мине на двусменен ре-
жим на учебния про-
цес с цел да се избегне 
върховото натоварване 
при подаването на газ. 
В случай че се наложи, 
природният газ ще бъде 
спрян и в детските гра-
дини. Не се предвижда 
прекъсване на газопода-
ването в болницата и за 
битовите потребители.

ПОПОВЧАНИ СА СРЕД ПОТЪРПЕВШИТЕ  
ОТ ГАЗОВАТА ВОЙНА 

На 1 януари 2009 г., 
около 5 ч., сигнално-
охранителната техника 
(СОТ) на Общината ре-
гистрира нарушение на 
първия етаж на сградата, 
където се помещава Да-
нъчна служба. Оказва се, 
че са счупени две голе-
ми прозоречни стъкла с 
размери 285 см/195 см и 
дебелина 6 мм на парич-
ния салон на данъчната 
служба.

Полицейските служи-
тели от СОТ реагират 
веднага и ползвайки за-

писите на охранителни-
те камери на Общината, 
само за около два часа 
разкриват нарушителя – 
22-годишния Й.К.П. от 
Попово.

Все още не се знае точ-
но на каква цена са из-
вършените щети. Това 
ще стане ясно след ид-
ването на представители 
на специализиран сер-
виз, които ще подменят 
счупените стъкла.

През тези дни по слу-
чая се извършва поли-
цейска проверка.

ВАНДАЛСКИ АКТ 
ПРЕЗ ПЪРВИЯ ДЕН 

НА НОВАТА ГОДИНА

ЗАВОДЪТ НА 
„яЗяКИ“ В 

ТЪРГОВИщЕ – 
ПРЕД ПУСК

Приключва изграж-
дането на завода за ам-
томобилно електрообо-
рудване „Язаки“ в Тър-
говище, чийто инвести-
тор е фирмата „Зенон-
БГ“. Само след броени 
дни се очаква той да 
бъде официално открит. 

Въпреки световната 
криза, се предвижда за-
водът да произведе пър-
вата си продукция от 
инсталации за автомо-
билите “Рено” още през 
този месец. В производ-
ствените халета вече са 
монтирани почти всич-
ки машини и съоръже-
ния, назначени са и по-
вече от 50 работници. 
Очаква се общият брой 
на заетите в това звено 
да достигне около 650 
души. 

МВ

Падналият в началото на 
годината сняг и понижа-
ването на температурите 
не завариха неподготвени 
екипите по снегопочист-
вaне и поддържане прохо-
димостта на пътната мре-
жа в общината. По всич-
ки централни улици в гра-
да, кръстовища и стръмни 
участъци бе разпръсната 

луга, на някои улици сне-
гът бе почистен с машини, 
оборудвани с гребла. Засе-
га валежите са слаби и не 
създават особени затруд-
нения в града.

Общинската пътна мре-
жа също е проходима. Тра-
диционно трудните през 
зимата пътни участъци се 
почистват от снега, опе-

съчават се всички пътища. 
Организирано е денонощ-
но дежурство на техника 
и хора и при евентуално 
възникване на трудна си-
туация има готовност да се 
реагира веднага. Налична-
та специализирана техни-
ка е достатъчна и в добро 
състояние, осигурени са 
необходимите количества 

горива, както и инертни 
материали, луга за обра-
ботване на пътищата при 
снеговалеж и заледяване.

Гражданите, които се ин-
тересуват за състоянието 
на пътищата в нашата и 
съседните общини, могат 
да получат информация по 
всяко време на денонощи-
ето на тел. 4-26-10.

Маруся Милушева
 
От 1 януари влезе в 

сила Законът за предо-
твратяване и разкрива-
не на конфликт на инте-
реси. 

Според закона „кон-
фликт на интереси“ въз-
никва, когато лице, за-
емащо публична длъж-
ност, има частен инте-
рес, който може да по-
влияе върху безпри-
страстното и обективно 
изпълнение на правомо-
щията или задължения-
та му по служба. „Част-
ният интерес“ е опре-
делен като всяка облага 
от материален или не-
материален характер за 
лице, заемащо публична 
длъжност, или за свърза-
ни с него лица, включи-
телно всяко поето задъл-
жение. Сред лицата, за-
емащи публични длъж-
ности, са и кметовете и 
заместник-кметовете на 
общини, общинските съ-
ветници и служителите 
в местната администра-
ция. В 30-дневен срок 
от влизането на закона в 
сила тези лица са длъж-
ни да подадат деклара-
ции за несъвместимост и 

частни интереси. 
 В изпълнение на чл. 

25, ал.2, т.3 от закона Об-
щински съвет–Попово 
на последното си заседа-
ние избра Комисия за ус-
тановяване на конфликт 
на интереси на местно 
ниво. Тя е с председа-
тел Марина Димитрова, 
секретар Венета Мисир-
джиева и членове Дими-
тър Тодоров, Петър Сто-
янов, Милена Иванова, 
Румен Кьосев и Мюжгян 
Мюсрев.

 Комисията следва да 
извършва всички дей-
ности, предвидени в За-
кона, за предотвратява-
не и разкриване на кон-
фликт на интереси, да 
създаде необходимата 
организация за подаване 
и обявяване на деклара-
циите по чл. 12 от ЗПР-
КИ в интернет страница-
та на Общината и да под-
държа регистър на пода-
дените декларации.

Установяването на 
конфликт на интереси се 
извършва по сигнал, по 
разпореждане на органа 
по назначаване за служи-
телите в местната адми-
нистрация или се иници-
ира от самата комисия. 

За трети пореден път са-
модейци от с.Паламарца 
пяха, танцуваха и с ка-
пански хумор стоплиха 
сърцата на живеещите в 
Дома за възрастни хора в 
с. Гърчиново. 

От кмета Милчо 

Петров и от жителите на 
Паламарца обитатели-
те на Дома бяха зарадва-
ни с много дарове. За тях 
бяха и благопожеланията 
на гостите им за спокой-
ни старини и една по-до-
бра 2009 година.

ПРЕКРАТИхА ПРАВОМОщИяТА  
НА КМЕТА НА С. ЗВЕЗДА

опровергаващи законо-
нарушението. На 23 де-
кември Алиев е предста-
вил пред комисията де-
кларация от НАП, че вре-
менно е прекратил дей-
ността на фирмата си, но 
тя не е закрита. Той не е 
предявил други възраже-
ния относно сигнала. 

 Междувременно и Ра-

йонна прокуратура – По-
пово е изпратила до ОИК 
уведомление по компе-
тентност да се провери 
има ли нарушение по чл. 
41 от ЗМСМА от страна 
на кмета Алиев.

 Решението на коми-
сията за прекратяване на 
кметските правомощия 
ще бъде изпратено в Цен-
тралната избирателна ко-

мисия и публикувано в 
интернет сайта на Общи-
на Попово. До провеж-
дането на нови избори в 
с. Звезда, които трябва 
да се насрочат с Указ на 
президента, Общинският 
съвет ще трябва да назна-
чи временно изпълняващ 
длъжността кмет на на-
селеното място.

    МВ

УЧРЕДИ СЕ „цЕНТЪР ЗА 
РАЗВИТИЕ – ПОПОВО“ 

Това е неправителстве-
на организация, която бе 
създадена в края на 2008 
г. инициативата е на Ва-
ска Белчовска. Родена в 
град Берово, Република 
Македония, тя от три ме-
сеца живее в града ни. 

Целите, които си по-
ставят учредителите са: 
да насърчават сътрудни-
чеството между Община-
та, нестопанските органи-
зации и бизнес средите за 
устойчиво местно разви-
тие, както и да се разши-
ряват възможностите за 
пряко участие на гражда-
ните в определяне прио-
ритетите на местното раз-
витие.

 Центърът ще организи-
ра системно проучване и 
анализ на местните нужди 
на гражданите, ще участ-
ва в конкурси по различ-
ни програми за финанси-

ране на проекти в прио-
ритетни области, опреде-
лени от живеещите в об-
щината и местната власт. 
Ще предлага сътрудни-
чество, обучение, семина-
ри, информация, техниче-
ска помощ и консултации 
на всички, които се инте-
ресуват от развитието на 
община Попово. 

Учредителите се надя-
ват, че с принципите, ко-
ито изповядват за равен-
ство между половете и 
хората, партньорство и 
добро управление на про-
грами и проекти дейност-
та им да има позитивно 
влияние както върху жиз-
нената, така и върху окол-
ната среда. 

Петя Габровска, главен 
експерт в отдел „Култура“ 
пожела успех на младите 
хора заели се с това амби-
циозно начинание.      

МВ

КОМИСИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ ЩЕ СЛЕДИ ИМА ЛИ 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПАЛАМАРЧЕНИ НА ГОСТИ  
В ДОМА В ГЪРЧИНОВО

Турският производител 
на стъкло „Тракия Джам“ 
заяви, че вторият етап от 
планираната инвестиция 
на компанията през 2009 
г. „ще зависи от пазарните 
условия“, предаде от Ис-
танбул агенция Ройтерс. 

„Тракия Джам“ е дъщер-
на компания на водещия 
турски производител на 
стъкло „Шишеджам“. Още 
през март „Тракия Джaм“ 
бяха съобщили, че до 2010 
г. имат намерение да ин-
вестират $415 млн. в Бъл-
гария. 

В заявление за Истанбул-
ската фондова борса ком-
панията е информирала, 
че инвестицията в Бълга-
рия все още е в първа фаза. 
„Решението за втората 
фаза на инвестицията ще 
бъде взето през 2009 г. в за-
висимост oт пазарните ус-
ловия“. 

На слабата фондова бор-
са в Турция акциите на 
„Шишеджам“ и „Тракия 
Джам“ не правят изключе-
ние в негативната тенден-
ция. 

Припомняме: първа-
та инвестиционна фаза на 

турската компания „Ши-
шеджам“ бе обявена за 
приключила с официална 
церемония през март, ува-
жена от турския премиер 
Реджеп Ердоган и българ-
ския министър Петър Ди-
митров. 

В четирите завода в Тър-
говище – за производство 
на плоско стъкло, стъклени 
домакински изделия, обра-
ботено стъкло и огледала 
– работят 1500 души, ин-
вестициите се изчисляват 
на 380 млн. долара. Пла-
нираше се през 2008 го-
дина годишният оборот на 
комплекса да достигне 175 
млн. долара. 

Тогава се съобщи, че до 
2010 година ще бъдат ин-
вестирани още 415 млн. 
долара в изграждането 
на нови четири завода с 
500 нови работни места в 
рамките на съществува-
щия стъкларски комплекс 
в Търговище, включител-
но и завод за автомобил-
ни стъкла, предназначени 
за автомобилостроителния 
сектор в Централна и Из-
точна Европа.

Автор: Моney.bg
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Селото ни е малко, с око-
ло 250 жители – българи и 
турци. Живеем в сговор, 
конфликтите на етническа 
основа са нещо непозна-
то. В Тръстика има доста 
млади семейства, но за съ-
жаление липсва трудова 
заетост. Безработицата е 
100%, хората се препита-

ват с дребно животновъд-
ство и земеделие. Преди 
четири години бе ликви-
дирана земеделската коо-
перация и сега земите, ко-
ито са общо около 10 000 
декара, се стопанисват от 
арендатори.  Част от мла-
дите хора работят в чуж-
бина. 

Поради недостиг на 
деца училището в село-
то бе закрито и ученици-
те се извозват всекиднев-
но до основното училище 
в близкото село Ломци. 

Имаме целодневна детска 
градина, където през тази 
учебна година се обучават 
и възпитават 18 деца.  

Откровено казано, от на-
чалото на мандата в село-
то ни не е направено кой 
знае какво, понеже всичко 
опира до финансови сред-
ства. Първото нещо, което 

сторихме, бе сформиране-
то на сдружение с цел да 
си вземем и ползваме сел-
ските пасища и мери. В 
това сдружение членуват 
132 души. Избрахме също 
ново читалищно настоя-
телство и ново църковно 
настоятелство. 

Извършен бе ремонт на 
една от селските чешми. 
Успяхме да оградим гра-
динките в центъра, заса-
дихме в тях дръвчета. Хо-
рата навреме са снабде-
ни с дърва за огрев и спо-

койно посрещнаха зимата. 
Тук е мястото да спомена, 
че през последната годи-
на, за разлика от предход-
ните, много от съселяни-
те ми получиха помощи за 
отопление. С моето лич-
но участие своевременно 
подготвихме и подадохме 
документите, в резултат 
на което 31 човека полу-
чиха такива помощи.

Уличното осветление 
постоянно се поддържа в 
изправност, същото важи 
и за селската радиомрежа.

Направихме основно 
почистване на гробища-
та – християнските и мю-
сюлманските, те са огра-
дени и постоянно се под-
държат в добър вид. 

Осигурено е здравното 
обслужване на население-
то. Имаме обзаведен здра-
вен кабинет, два пъти сед-
мично тук идва лекар от 
Попово. 

По различни поводи се 
събираме да отпразнуваме 
някои традиционни праз-
ници и бележити дати. По 
подходящ начин отбеляз-

ахме Димитровден, името 
на този светец носи мест-
ният християнски храм. 
Празнична атмосфера съз-
дадохме на селския праз-
ник – традиционния сбор. 

На този ден организирах-
ме тържество с участието 
на самодейни състави от 
Попово. 

Поради липса на сред-
ства през 2008 г. за първи 
път бе нарушена традици-
ята да правим селски кур-
бан, но занапред ще сторя 
всичко възможно курба-
нът да бъде възстановен и 
за в бъдеще традицията да 
не прекъсва.

Нямаме проблеми с во-
доснабдяването, питей-
ната вода достига до все-
ки дом и по време на най-
продължителните летни 
засушавания. Наличните 
три хранителни магазина 
са достатъчни, те се снаб-
дяват ритмично със стоки 
от първа необходимост и с 
хляб предимно от Разград 
(с.Тръстика отстои на 18 
км от Разград и на 22 км 
от Попово – б.а.).

През лятото селото ни 
остана известно време 

„откъснато от света“ – два 
месеца бяхме без автобус-
но обслужване. Сега вече 
движението на автобусите 
е възстановено, всеки ден  
от Попово идва автобус 

сутрин и вечер, а в петък 
– сутрин, на обед и вечер. 
Правихме опити да уста-
новим пътническа връзка 
и с Разград, но засега не 
успяваме. Причината се 
крие в лошите пътища и 
в малкото хора, които все-
кидневно пътуват, поради 
което пътническите пре-
вози са нерентабилни.

През миналата година 
Домът за жени с умствена 
изостаналост бе премес-
тен в с.Медовина и сгра-
дата му остана празна. 
В тази връзка е изготвен 
проект за защитено жи-
лище и ако той бъде одо-
брен, в споменатата сгра-
да могат да бъдат наста-
нени отново хора с увреж-
дания. Така ще стане въз-
можно разкриването на 
работни места в селото.

Престъпността в Тръс-
тика е силно ограниче-
на и се изразява в редки 
случаи на дребни краж-

би, предимно на метални 
предмети.

През оставащото до 
края на мандата време 
предстои ремонт на биб-
лиотеката – планирано е 
това да стане през 2009 
г. Основен ремонт – вън-
шен и вътрешен, ще бъде 
направен на сградата на 
кметството. Ще извър-
шим ремонт и на т.нар. 
Голяма чешма, където има 
паднали камъни, а корито-
то се нуждае от възстано-
вяване.

Надявам се да бъдат оп-
равени и пътищата до се-
лото, с което ще се решат 
доста проблеми. Ще бъде 
ремонтирана сградата, в 
която се помещава пенси-
онерският клуб, от ремонт 
се нуждаят също четири 
моста на територията на 
селото.

Обичам си работата и 
съзнавам важността на 
кметската професия. Бли-
зо 20 години трудовото ми 
всекидневие е било свър-
зано с хора, сега отново 
е така, но отговорностите 

са несравнимо по-големи. 
Има доста деликатни мо-
менти, когато не на все-
киго може да се угоди. Но 
във всички случаи се стре-
мя да помагам на хората и 
никога не съм ги делила 
по какъвто и да било при-
знак. За да е успешен един 
кмет, според мен най-ва-
жно е да съществува вза-
имно уважение, разбира-
телство с хората, да има 
общ език. Истина е, че са 
налице много трудности, 
но това е нормално, осо-
бено за един кмет. Аз съм 
от това село, познавам 
всичките си съселяни, а и 
те ме знаят добре. По раз-
лични поводи съм влиза-
ла почти във всяка къща, 
знам радостите и болките 
на хората и се мъча да им 
бъда полезна по всяко вре-
ме. Давам от себе си как-
вото мога, така ще е и за в 
бъдеще.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

  селски работи    

КМЕТИцАТА НА С. ТРЪСТИКА:

„РЕЗУЛТАТИ ИМА, КОГАТО Е НАЛИцЕ ВЗАИМНО 
УВАжЕНИЕ И ОБщ ЕЗИК С хОРАТА“

В магазина за хранителни стоки в центъра 
на селото, където винаги има клиенти

На последните избори за местна власт през ес-
ента на 2007 година жителите на с.Тръстика из-
браха за кмет своята съселянка Садифе Алиева. 
Тя е неомъжена, зодия Овен. Има средно образо-
вание, специалност търговия. Преди да седне на 
кметския стол, тя е работила 19 години в тър-
говския сектор. Когато й остане свободно време, 
обича да чете книги и да гледа стойностни преда-
вания по телевизията. Последната книга, която 
е прочела, е „Богатите също плачат“.

На страниците на вестника г-ца Алиева споде-
ли какво е сторено в селото през изминалото вре-
ме от началото на мандата и какво предстои да 
се върши занапред.

Православният храм 
„Св. Димитър“, който 

е действащ –   в селото 
се отбелязват всички 

християнски празници

Голямата чешма, която предстои да бъде ремонтирана
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  На Глас    

Уважаеми съграждани, 
Изтече 2008 година -  

първата от мандат 2007-
2011. Добра ли беше за 
нас, общинската админи-
страция, 2008-ма? 

Ние дойдохме в този 
мандат с една амбициоз-
на програма за 100 ми-
лиона лева инвестиции в 
Община Попово. Първи-
ят успех по изпълнение-
то на тази програма беше 
финансирането на проект 
за подобряването на чет-
въртокласната пътна мре-
жа. Нашата четвъртоклас-
на пътна мрежа е 109 км., 
една от най-големите в Се-
вероизточна България. 29 
км. от тази пътна мрежа 
са включени за основен 
ремонт през 2008 - 2009 г. 
на стойност 4 990 000 лв. 
Изпълняват се няколко ва-
жни ремонта, финансира-
ни от оперативна програ-
ма „Регионално развитие“. 
Това е в района на Марчи-
но, на Славяново по посо-
ка Горица, Бракница, Ма-
настирца, където пътна-
та настилка беше в окаяно 
състояние, разклона на Га-
гово по посока Паламар-
ца, Кардам,  една част от 
пътния участък Еленово - 
Тръстика.

Допълнителни средства 
за подобряване на чет-
въртокласната пътна мре-
жа през изтеклата година 
ние успяхме да привлечем 
и по програма САПАРД. 
Това са 3,5 мл. лв. за път-
ни участъци Водица - Цар 
Асен – Голямо Градище и 
Цар Асен – Захари Стоя-
ново /Рус. обл/.

Със собствени, бюджет-
ни инвестиции от 380 000 
лв. успяхме да подобрим 
четвъртокласната пътна 
мрежа вътре в населените 
места Берковски /от раз-
клона за Антоново/ и Ко-
вачевец /от разклона за 
Бяла/. 

Обновявайки донякъде 
и участъка Ломци – Елено-
во, смятам, че стартирах-
ме успешно  и осигурихме 
средства, които дават га-
ранция, че през 2009 г. ще 
можем да продължим и да 
завършим пътната инфра-
структура на територията 
на Община Попово. Разби-
ра се, засега усилията са за 
подобряване на междусе-
лищните връзки или път-
ната настилка между град-
ския център и населените 
места. Оставаме длъжни-
ци за уличните настилки 
за 35 населени места на 
територията на общината. 
През 2008 г. нямахме въз-
можност и средства, а така 

се очертава и 2009-та, да 
работим по подобряване 
на уличната мрежа в тези 
населени места. 

За нас беше особено ва-
жно да реализираме един 
проект, който облекчава 
пътния трафик в района 
на гр.Попово. Този про-
ект е вече в изпълнение. 
Касае се за 14,3 милиона 
лв. за обиколния път, кой-
то ще изведе движението 
на товарните   автомоби-
ли извън гр.Попово и по 
този начин ще се подобри 
екологията и безопасност-
та на движението в гра-
да. Тук искам да благода-
ря и на всички участници 
в гражданското неподчи-
нение, в резултат на което, 
както и с усилията на об-
щинската администрация, 
успяхме да финализираме 
този проект.

По оперативна програ-
ма „Околна среда“ наши-
те усилия бяха насочени 
преди всичко към един ма-
щабен проект на стойност 
25 млн. за подобряване ця-
лостната водопроводна и 
канализационна мрежа на 
гр.Попово. Тази година ни 
се гласуваха 11,3 млн. лв. 
като първи етап за подо-
бряване на ВиК-мрежата. 
Предварително искам да 
се извиня на нашите съ-
граждани, тъй като още от 
тази година гр.Попово ще 
бъде основно разкопан за 
подмяна на водопроводни-

те и канализационни съ-
оръжения там, където те 
са компрометирани. След 
тези ремонтно-възстано-
вителни работи ще тряб-
ват финансови средства и 
за подобряване на асфал-
товото покритие на засег-
натите улици.

Важно за нас беше да 
решим въпроса с битови-
те отпадъци. Успяхме през 
2008 г. да издействаме 1,4 
млн. лева за изработване 
на проект съвместно с Об-
щина Търговище. Така в 
бъдеще битовите отпадъ-
ци ще се извеждат извън 
територията на Община 
Попово в Търговищкото 
регионално сметище. 

Нещо много важно, кое-
то успяхме да защитим по 
оперативна програма „Ре-
гионално развитие“, е в 
областта на образование-
то. 5 млн. лева са средства-
та, които с проект осигу-
рихме за образователната 
инфраструктура в община 
Попово. С тях през 2009 
г. ще направим ремонт на 
детските градини в града 
№3, №4, №6 и №2, учи-
лищата „Св. Климент Ох-
ридски“, „Любен Караве-
лов“, „Никола Й. Вапца-
ров“ и тези в Светлен и 
Ломци. Така още следва-
щата учебна година учеб-
ният процес ще започне в 
обновена материална база 
в сферата на образование-
то и предучилищното въз-

питание. 
През 2008 г. подобри-

хме условията в ЦДГ №5 
по проект „Красива Бълга-
рия“ на стойност 440 хил.
лв. 

5,4 млн. лева привлякох-
ме с проект  за културната 
инфраструктура, като най-
голяма част от тези сред-
ства са за ремонт на чита-
лище „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“  гр. Попово – 2 млн. 
лв. За Дома на културата в 
Попово също са предвиде-
ни 350 хил. лв. Предстои 
ремонт и на читалищата в 
с. Кардам, Медовина, Сла-
вяново, Садина, Марчино 
и кв. Невски. 

Нашите усилия през 
2009 г. ще продължат в по-
сока подобряване на улич-
ните настилки, тротоарите, 
пешеходните зони, зеле-
ните площи  на гр.Попово. 
Корекцията на река По-
повска ще продължи с об-
лицовка в участъка между 
мостовете на пазара и цен-
тралния площад. Но най-
много ние разчитаме на 
10-те милиона лева, които 
са по програма „Градска 
агломерация“ за подобря-
ване средата, в която жи-
веем. Какво обхваща този 
проект? През 2009 г. ние 
трябва да започнем подо-
бряване на инфраструкту-
рата в кв. „Запад“. Там се 
предвижда обновяване на 
пътната настилка, трото-
ари, зелени площи, както 

и ремонт на двете основни 
улици от болницата към 
центъра и по Медовинско-
то шосе до Автогарата, с 
което ще подобрим и ко-
муникацията на този квар-
тал с централната градска 
част. Ремонтни и обнови-
телни дейности предсто-
ят и в жилищния комплекс 
„Ливадите“. Основен ре-
монт и подобряване на зе-
лените площи започваме и 
в Градската градина, къде-
то има уникални дървесни 
видове. Тези средства без 
съмнение ще подобрят ус-
ловията на живот в гр. По-
пово. А и с изграждането 
на пречиствателната стан-
ция в размер на 23 млн. 
лв., което би трябвало да 
завърши през настоящата 
година, градът ни ще ста-
не по-европейски, ще бъде 
една по-добра среда за жи-
веене.

Уважаеми съграждани, 
ще споделя с вас и нещо, 
което винаги ме е притес-
нявало. Това е опазването 
на общинската собстве-
ност от вандалски проя-
ви. Има някаква кривора-
збрана мъжественост в на-
шите деца, демонстрирай-
ки сила върху пътни зна-
ци, пейки, лампи, дръвче-
та. Непонятна ми е също 
наглостта и безцеремон-
ността, с която някои хора 
превръщат тротоарите и 
междублоковите прос-
транства в склад за стро-

ителни материали, както 
и паркирането на непод-
ходящи места на моторни 
превозни средства. Не раз-
бирам също и поведение-
то на уважавани, улегна-
ли граждани, които в тъм-
нината отиват и „си взе-
мат“ от разсадените цветя 
на лехите, вероятно за да 
красят личните си дворо-
ве. Наглед изглежда дреб-
но нещо, но по този начин 
нанасяме щети на общин-
ското имущество, което е 
на всички. Много средства 
се заделят за канални шах-
ти, безцеремонно ограбва-
ни, за да се предадат в пун-
ктовете за старо желязо, за 
кошчета за смет, за пътни 
знаци. Да не говорим за 
тези безбройни спрейо-
ве, с които нашите млади 
съграждани нанасят „кра-
сиви“ свои отпечатъци на 
фасадите в централната 
част на града, а и не само 
там, и правят грозна кар-
тината в гр.Попово. Отчи-
там, че закъсняхме с ви-
деонаблюдението, но през 
2009 г. продължаваме с из-
граждането му. Ще монти-
раме в невралгичните мес-
та допълнителни камери, 
с които ще контролираме 
опазването на тази общин-
ска собственост. Като кмет 
съм длъжен да заявя и още 
нещо -  недостатъчно на-
правихме за дисциплина-
та във вечерните и нощни 
часове на младите хора, 
на нашите деца, на уче-
ниците. И тук се ангажи-
рам през 2009 г. да бъдат 
изпълнени всички наши 
замисли по Наредбата за 
опазване на обществения 
ред и да приложим Закона  
за защита на детето така, 
както е записан, преди да 
имаме неприятни случаи, 
каквито на са малко в Бъл-
гария. 

Разбира се, има още 
много какво да се желае 
в работата на общинска-
та администрация и аз съм 
далеч от измамната ми-
съл, че всичко е свърше-
но добре и докрай. Но съм 
уверен, че с ваша помощ, 
всички заедно ще можем 
да реализираме програми-
те на мандат 2007-2011 г. 

 Нека гледаме с оптими-
зъм към Новата 2009 го-
дина, защото имаме осно-
вание за това. Нека дарим 
хората около нас с пове-
че доверие, с повече обич,  
едни прекрасни доброде-
тели, които са присъщи 
на нас, българите, на нас – 
поповчани. Нека отворим 
сърцата си и бъдем по-до-
бри! 

УСПЕШЕН СТАРТ НА ПРОГРАМА 
„100 МИЛИОНА“

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБщИНАТА Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА
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  салоН    

Диана Събева

На 18 декември НЧ „Св. 
Св. Кирил и Методий“-По-
пово организира среща на 
родолюбиви поповчани да-
рили, ценна литература за 
читателите на градската 
библиотека.

Маргарита Недева, от-
говорник на библиотеката 
благодари на дарителите, 
помогнали за обогатяване 
и съхраняване на книжно-
то и богатство. „Убедени 

Кирил ЖЕЧЕВ

В навечерието на ко-
ледните празници, на 22 
декември, започна ре-
алното изграждане на 
православния храм в 
с.Марчино, който ще 
носи името  „Св. мъче-
ник Мина“. Първата ко-
пка на този обект бе на-
правена още преди три 
месеца, на 29 септември 
2008 г., но по финансови 
причини строителството 
започна едва сега. От Ди-
рекцията по вероизпове-
данията при Министер-
ския съвет са предоста-
вени 5000 лева, които ще 

се усвоят през началния 
етап от строителството. 
За цялостното изгражда-
не на християнския храм 

ще се търсят допълнител-
но пътища за осигурява-
не на необходимите па-
рични средства.

В края на миналата годи-
на на специална церемония 
в НМ „Земята и хората“ за 
пореден път бе връчена На-
ционалната литературна 
награда за публицистика и 
белетристика на името на 
големия български писател 
Николай Хайтов. Присъст-
ваха членове на семейство 
Хайтови, представители на 
община „Изгрев“, предиш-
ни лауреати на наградата, 
ценители на литературата. 

Журито в състав Николай 
Петев – председател, и чле-
нове Светлана Шаренкова, 
Иван Баджев и Горан Готев 
присъди Голямата награда 
„Николай Хайтов“ на писа-
теля Борислав Бойчев за 
сборника с разкази „Отвъд 
стария мост“. 

Журито отчита, че през 
няколкото години, откакто 
бе учредена, популярност-
та на наградата за публи-
цистика и белетристика на 
името на Николай Хайтов 
набра скорост, разви се в 
дълбочина, стана важно съ-
битие в културния живот 
на страната. За това говори 
и фактът, че с всяка година 
броят на участващите авто-
ри се увеличава, като през 
2008 г. участието е най-сил-

Милена Дачева

Садина е селище в По-
повската хълмиста равни-
на, което поражда споме-
на за романтиката на на-
родния бит, за съзвучието 
му с фолклорната поезия 
и за изразеното лирично 
многоцветие в творбите 
на осем садински поети. 
Погледът на авторите се 
определя от литературно-
то време, в което живеят – 
достатъчно доказателство 
за съпричастието им към 
българската поезия.

Лирическият Аз в пое-
зията на Тодор Христов-
Кардамин преживява дра-
мата на болезнената раз-
дяла с любимата, драма, 
която се трансформира в 

съчувствие към социал-
ното неравноправие на 
жените в зимния Берлин 
– своеобразен символ на 
Каменния град. 

Творбите на Христо 
Райчевски са издържани в 
поетиката на класическия 
стих и в себе си побират 
усещания за загадъчна-
та и одухотворена красо-
та на природата, за неот-
разимата хубост на обича-
ната жена и за безпощад-
ната ирония на обикнове-
ните неща. В неосъщес-
твената среща с майката, 
в повика за богато и то-
пло лято се оглежда въз-
приятието на Иван Стой-
чев към родовото и род-
ното. Пеньо Стоянов про-
дължава лиричната линия 

от предходните поети, но 
различното при него са 
стиховете с посвещения 
и епиграфи и разбиране-
то му за детето като една 
необятна вселена, способ-
на да коригира страсти-
те на деня. Откровена и 
безкомпромисна, Васил-
ка Петрова ни посреща с 
уморената тъга на „поси-
вялата“ вече жена, заста-
нала пред огледалото с 
единствената утеха, че и 
то е олющено. Стихът й е 
ритмичен, насечен и ме-
лодичен. С лъчи от вдъх-
новение Иван Банев пре-
образява интимните си 
въжделения в песни на 
мъжката любов и призна-
телност.

Твърде категорична и 

женствена е поезията на 
живеещата и пишеща в 
Разград поетеса със са-
дински корен Донка Ва-
силева. Нейните стихо-
ве се отличават стилово 
и образно и представят 
гледната точка на съвре-
менната жена. В творбите 
на Илияна Иванова сякаш 
са събрани всички тонал-
ности на садинските по-
ети – тук е и интимността, 
и жалбата по младостта, 
и разочарованието от на-
същния делник, и привър-
заността към близките.

Поетичното зърно, по-
садено в Садина, вече 
е узряло и най-вероят-
но чака своята богата бе-
ритба в стиховете на най-
младите дарования.

ГОЛяМАТА НАГРАДА 
„НИКОЛАй ХАйТОВ“ – 

 ЗА пИСАТЕЛя 
БОРИСЛАВ БОйЧЕВ

но – за конкурса постъпиха 
близо 40 книги – романи, 
сборници с разкази, публи-
цистика, изследвания. 

Но не само количествено 
– има сериозно качествено 
измерение на конкурса. 
Много от творбите са в 
руслото на най-доброто, 
което се създава в днеш-

ната литература. 
Но по отношение на 

замисъла и художест-
веното изпълнение 
журито даде най-ви-
сока оценка на Бо-

рислав Бойчев и Ли-
ляна Михайлова, тъй като 
творбите им са „написани 
в най-добрата национална 
традиция, отличават се със 
своята цялостност и много 
сериозни художествени ка-
чества“. 

В словото си при награж-
даването Борислав Бой-
чев заяви, че е трогнат и 
благодарен на ония, кои-
то са присъдили на него и 
на Лиляна Михайлова тази 
престижна награда, особе-
но „като знаем и колко дру-
ги я заслужават. Благодаря 
ви, че сте тук, за да си при-
помним отново за писате-
ля Николай Хайтов, благо-
даря на Жени, че е тук, за 
да чуе онова, което ще си 
спомним за нейния Нико-
лай, на Александър и Здра-
вец, достойните синове за 
името на своя голям баща“. 
Развълнуваното слово на 
Борислав Бойчев всъщ-
ност бе много пластичен и 
емоционално наситен ху-
дожествен разказ за чове-
ка и писателя Хайтов, кое-
то в някакъв смисъл косве-
но илюстрира правилност-
та на решението на журито 
да му присъди Голямата на-
града за 2008 г. 

НОВ ВЕСТНИК 
събра садинските поети. Преди 
Коледа читалището в село Сади-
на направи малък реверанс към 
местните творци, като събра те-
хни творби във вестник – „Поети-
те на Садина“. Тези, които вече са 
имали удоволствието да го проче-
тат, са отгърнали една непозната 
страна в душата на капанците – 
лиричната. Но както винаги ста-

ва, стойностните издания са ма-
лотиражни, стигат до тесен кръг 
от ценители, за разлика от агре-
сивното бездарие, което понякога 
насила ни тикат в пощенските ку-
тии. Пожелаваме на „Поетите на 
Садина“ да си уредят следваща-
та среща в една красива поетич-
на книга.

МВ

ЛИРИЧНО МНОГОцВЕТИЕ

При изливането на бетона Белчо Ненов – специалист 
по вероизповеданията в Община–Попово, постави в 
основите на бъдещата черква запечатано в бутилка 
послание за поколенията, подписано от Русенския 
владика Неофит, архиерейския наместник отец 
Валентин и кмета на общината д-р Людмил Веселинов.

ЗАПОЧНА ИЗГРАжДАНЕТО НА хРАМА В МАРЧИНО

СРЕщА НА ДАРИТЕЛИ 
НА БИБЛИОТЕКАТА

сме – каза тя, че ще съх-
раним непреходното зна-
чение на библиотеката, 
опазвайки традициите на 
миналото, черпейки не-
преходна сила от настоя-
щето и гледайки в бъде-
щето. Защото книгите са 
велико оръжие и прите-
жават взривна сила сре-
щу бездушната забрава. 

Сред дарителите са 
Пламен Трифонов, 
Христо Русинов, Стефка 
Стамова – дарила лите-
ратура в памет на своя 
съпруг Стамо Ангелов, 
Пламен Събев, Надеж-
да Керчева, Марин Ста-
нев, Стефан Савов, Еле-
на Калчева, Ради Радев, 
Христо Христов, Ма-
рияна Христова, Мария 
Великова, Иван Якимов, 

Димитър Стефанов и 
Цоньо Цонев. 

От името на читалище-
то дарителите получиха 
„Свидетелство за дар“ 
и последната книга на 
Йордан Минчев – „Бъл-
гаревник“. 

Срещата завърши с по-
желание за една по-до-
бра Нова година и с на-
дежда, че ще се увели-
чава броя на дарителите, 
защото хубавата книгата 
е нещо непреходно.  

 Пишат ни

ВЪЛНУВАщА СРЕщА В ПОПОВО 
Н.Недялков, 
гр.плевен  
 
На 14 декември 2008 г. 

в китния и спретнат град 
Попово се проведе поред-
ната вълнуваща среща на 
Клуба на радиослушате-
лите на предаването „По 
първи петли“ на Българ-
ското национално радио.

Още от ранното студе-
но утро най-нетърпеливи-
те членове на клуба прис-
тигнаха в гостоприемно-
то заведение в центъра на 
града. Постепенно то се 
изпълни с гости от цялата 
страна, дошли от София, 
Перник, Плевен, Шумен, 
Русе, Добрич, В. Търно-
во, Габрово и най-много 
от Попово. Нищо не мо-
жеше да спре ентусиас-
тите – нито времето, нито 
възрастта, нито болежки-
те. Любовта към радиото и  

към фолклора като магнит 
ги привлича и ги зарежда 
с оптимизъм и вяра в ут-
решния ден, затова са тъй 
нетърпеливи и отзивчиви 
на всяка среща. 

Организатори и  инициа-
тори на срещата бяха Пан-
телей Ганев от с. Кардам и 
Александър Александров 
от Попово, известен май-
стор на бурета и икони.

Иван Бончев от Мадара, 
координатор на клуба, по-
стави въпроса, който не-
веднъж сме повдигали, но 
все още не е решен – за 
мощността на радиораз-
пръскването и покрива-
нето на всички райони на 
страната. Той посочи, че в 
североизточния, източния 
и югоизточния район няма 
качествен сигнал, а румън-
ските, турските и гръцки-
те станции заглушават 
предаването и ни лиша-

ват от националната про-
грама „Хоризонт“. Други-
ят болен въпрос е в про-
грамата на БНР да има по-
вече български народни и 
стари градски песни, те са 
желани и слушани от мно-
го хора. 

След дискусията се взе 
решение да се напише по-
редно писмо до генерал-
ния директор на БНР.

Срещата премина заду-

шевно, вълнуващо и емо-
ционално с песни, танци 
и хора, добро обслужване 
от страна на домакините 
и вкусна скара. Това беше 
един хубав ден, донесъл 
нови запознанства и прия-
тели. Опознахме още един 
град на България, което 
на хората с побелели коси 
доставя духовна радост и 
оставя трайни спомени в 
сърцата и душите им.
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 ПраЗНик   

мъж се самоуби в дома си

65-годишен мъж се самоуби в дома си в опаченското село Гърчиново, област Тър-
говище, съобщиха от полицията. 

Възрастният мъж се прострелял с ловна пушка Иж-12, собственост на сина му, кой-
то е на 41 години и живее в Попово. При първоначалния оглед видими следи от на-
силие не са констатирани. 

Трупът е извозен за аутопсия в Многопрофилна болница за активно лечение –Тър-
говище. По случая работи Районното управление на полицията в Попово.

11 януари
Богдан, Богдана, 
Богомил, Теодосии 

12 януари
Таня, Татяна (или на 27 
дек.)

14 януари
Адам, Калчо, Нина

имеННиците

9 януари 
Севин Хасан Кюллю - 
общински съветник в 
Попово

10 януари 
Борислав Борисов – ди-
ректор на гимназията 
в гр.Опака

14 януари 
Маринка Великова – ръ-
ководител на балетна-
та студия в Попово

СКЪПИ 
жИТЕЛИ НА  

С. ПОСАБИНА,
Нека новата 2009 

година бъде за вас 
щедра, спокойна и 
спорна. Желая на 
всички благоден-
ствие, много здра-
ве, любов и късмет.  

Цветан ЦВЕТКОВ 
кмет на с. Посабина

Богоявление – Йорда-
новден, е третият по зна-
чимост християнски праз-
ник през годината. Спо-
ред библейската легенда 
на този ден Исус Христос 
е покръстен във водите на 
река Йордан от Йоан Кръ-
стител.

В момента на кръще-
нието небето се отваря и 
Светият дух слиза вър-
ху Христос във вид на гъ-
лъб, а от небето се разнася 
глас: „Този е моят възлю-
бен син, в когото е моето 
благоволение!“.

Народното поверие за 
Богоявление гласи, че 
ако хвърленият във вода-
та кръст замръзне, пред-
вещава здраве и плодоро-
дие. Празникът има раз-
лични имена в страната – 
Кръстовден, Водици, Во-
докръщи и други.

Според народното по-
верие през нощта срещу 
Богоявление в глуха доба 
небето се отваря и всеки, 

който го види, ще получи 
от Бог това, което си по-
желае. Вярва се още, че 
тогава спира водата, пре-
чиства се, след което при-
добива голяма сила. Зато-
ва денят е известен още 
като Водици и Водокръ-
щи.

За здраве всички участ-
ват в освещаването на во-
дата, когато, след праз-
нична черковна служ-
ба, свещеникът хвърля 
Светия кръст във водата. 
Млади мъже се хвърлят 
въпреки студа и ниската 
температура и изваждат 
кръста от водата. Който 
го извади, бива честит и 
здрав през цялата година. 
Болни се къпят във вода-
та, където е хвърлен кръ-
стът. Ако хвърленият във 
водата кръст замръзне, 
предвещава здраве и го-
лям берекет. Ако пък вре-
мето е студено и сухо, се 
приема като знак за пло-
дородна и добра година. 

Накрая - с китка босилек 
свещеникът напръсква хо-
рата за здраве.

Йордановден се смя-
та за последен от пери-
ода на т.нар. мръсни дни. 
Срещу празника е трета-
та, последна кадена вече-
ря. Към постните ястия на 
нея се прибавят орехите, 
суровото жито и недого-
рялата свещ от предиш-
ните кадени вечери. Об-
редната трапеза включ-
ва прясна пита, колачета, 
сaрми с кисело зеле, пъл-
нени чушки, зеле, фасул, 
орехи, вино.

За първи път водосвет 
е отслужен по времето на 
цар Симеон Първи преди 
битката при Ахелой през 
917 година. От тогава до 
падането на България под 
османско владичество 
преди всяка битка, която 
води българската войска, 
се извършва водосвет.

След Освобождението 
през 1878 г. тази традиция 

е възстановена от първия 
военен министър на Кня-
жество България Пьотр 
Дмитриевич Паренсов и 
продължава до 1946 годи-
на.

След демократични-
те промени у нас ритуал-
ът „Водосвет“ се извърш-
ва за първи път през 1993 
година. Оттогава, тради-
ционно, всяка година на 6 
януари - Богоявление, във 
всички гарнизони в стра-
ната най-старшият йе-
рарх на Българската пра-
вославна църква извърш-
ва тайнството „Водоосве-
щаване“ и след прочитане 
на молитвата „За успех на 
народа“ ръси със светена 
вода за здраве и успехи 
представителни части на 
Българската армия и ней-
ните бойни знамена. 

На Богоявление имен 
ден празнуваха Йордан, 
Йорданка, Данчо, Дана, 
Боян, Богдан, Богдана. 
Честито на именниците!

Светлен. Кръстът бе хвърлен в езерото от отец Ва-
лентин и пръв до него стигна и го извади 33-годиш-
ният Владимир Владимиров. Той получи и парична 

награда в размер на 50 лева, осигурени от спонсор, 
пожелал анонимност. Волята на победителя бе да 
дари тези пари на поповския християнски храм „Ус-
пение Богородично“.

Подобен ритуал се провежда в Попово за пър-
ви път и с него в града ни се слага началото на тази 
древна българска  традиция – ваденето на Светия 
кръст от водата на големия християнски празник Бо-
гоявление.

Кирил ЖЕЧЕВ

МЪЖ НА ХРИСТОВА 
ВЪЗРАСТ ИЗВАДИ 

КРЪСТА

БОГОяВЛЕНИЕ Е ТРЕТИяТ ПО ЗНАЧИМОСТ 
хРИСТИяНСКИ ПРАЗНИК

от стр. 1

 „БЕЛИяТ БАЛЕТ“ СЕ КЛАСИРА НА ПЪРВО МяСТО
в турнира на малки вра-

тички  за  „Купата на кме-
та“, който завърши в на-
вечерието на Коледа. От-

борът ще представи об-
щината на областния тур-
нир, който ще се проведе 
през месец януари в Тър-

говище с участието на 
другите отбори,  победи-
тели в общинските пър-
венства.

читателска Поща 
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

На страниците на уважавания от 
мен вестник искам да споделя за някои 
събития – и добри, и недобри, случили 
се в моето село Водица в края на изми-
налата година.

В навечерието на коледните и нового-
дишните празници в селото си се вър-
наха хора – роднини, приятели от всич-
ки краища на страната, градусът на 
настроението бе висок, атмосферата 
– ведра. За това допринесе и щедро ук-
расената елха пред сградата на кмет-
ството, която радваше най-вече мно-
гобройните деца. По инициатива на 
кметството и на библиотекарката 
Катя Петрова в салона на читалище-
то бе организиран празничен коледен 
концерт, в който взеха участие мест-
ни любителски състави и гостуващият 
фолклорен ансамбъл „Балкан“ от гр. 
Дряново.

В ресторанта в центъра на селото 
няколко дни след това се проведе увесе-
лителна вечер „Между Коледа и Нова 
година“. Тук присъстваха със семей-
ствата си всички селскостопански тру-
женици от фирма „Иванов къмпани“. 
Собственикът на фирмата г-н Иванов 
благодари на всички за постигнатите 
през изтеклата година добри резулта-
ти. Отчетено бе, че извършената до-
сега работа е много добра и като ка-
чество, и като количество. През годи-
ната е купена специализирана земедел-
ска техника за около 2 милиона лева. 

Занапред стремежът ще бъде към пос-
тигането на още по-високи добиви от 
различните земеделски култури и към 
осигуряване на по-добро трудово възна-
граждение на работещите във фирма-
та. Предвижда се да бъдат купени още 
съвременни земеделски машини.

Членовете на пенсионерския клуб 
„Отдих“ във Водица посетиха пенсио-
нерския клуб в съседното село Коваче-
вец, където в същото време гостуваха 
и пенсионери от клуба при читалище-
то в Разград. Имаше много песни, тан-
ци и веселие, създадоха се нови връзки 
между членовете на различните клубо-
ве. Имаше и томбола, а на присъства-
щите Дядо Коледа раздаде подаръци.

Но празничното настроение на во-
дичани бе нарушено от нещастие, спо-
летяло дома на наши съселяни. В ран-
ните часове (около 2–3 ч.) на  един от 
празничните дни в сеновала на Симе-
он Данаилов избухва пожар, вероятно 
от попаднала искра от недобре загасен 
огън, пален в двора предния ден. За щас-
тие няма пострадали хора, животни-
те също бяха спасени. Огнеборците от 
Попово пристигнаха веднага и свърши-
ха професионално своята работа. За 
тях – нашите искрени благодарности! 
Благодарим ви, момчета, и хвала!

От името на моите съселяни поже-
лавам на всички жители на общината 
здраве, берекет и късмет през насто-
ящата 2009 година.

Стефан ПЕНЕВ, с. Водица

Снимки: Бойко Михайлов
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 �овеН Събитията 
през януари отразяват 
и са свързани с ваше-

то социално положение. Ваши-
ят комфорт зависи от това в как-
ва степен сте обвързани с кари-
ера и обществен живот, зависят 
от нивото на постигнатия статус. 

 �  телец Сега всич-
ко, което се установя-
ва, получава, идва и се 
развива, което ви носи 

полза и доход, е ваше. Ако има 
загуби и препятствия, те гово-
рят, че този път не е вашият. 

 �  блиЗНаци В петък 
може да се разстрои-
те от някакви домашни 
задължения или да се 

стъписате от битови трудности. 
Ще се наложи да проявите тър-
пение и да ги преодолеете или 
да оставите всичко за неделя, 
когато те ще се уредят. 

 � рак Януарското пъл-
нолуние е традицион-
но сложен период за 
вас. Приемете това като 

даденост и дори като необхо-
димост: нали трябва периодич-
но човек да се освобождава от 
всичко, което се утаява в душата 
му през годината. 

 �  лъв Бъдете напо-
ристи в работата си, 
ако искате добри дохо-
ди, включвайте в дей-

ността си нови направления, 
методики и умения. Не се дър-
пайте от реклама или интернет 
методи. 

 �  дева В петък е важно да из-
бегнете конфликти-
те или да ги уредите в 
своя полза. Януарското 
пълнолуние в събота и 

неделя ще покаже доколко по-
зитивни са нещата около ваши-
те деца и любовните ви отноше-
ния. 

 � веЗНи Настъпва пе-
риод на позитивни въз-
можности в семейство-

то и в службата. Този благопри-
ятен период ще продължи от 9 
януари до края на февруари. 

 � скорПиоН През 
тази седмица вие пред-
почитате пътуването 
или общуване с близък 

кръг от съседи и роднини. Това 
ще е интензивно занимание, из-
искващо сили и време. Контро-
лирайте се в събота и неделя. 

 �  стрелец По-скоро 
за разходи, отколкото 
за приходи. Затова хар-

чете разумно. Оптимален ден за 
подобни действия е събота. Пе-
тък е доста благоприятен за вас 
с информативен и комуникати-
вен характер. 

 � коЗироГ В петък, 
събота и неделя осво-
бождавате натрупани-

те емоции. Така че погледнете 
какво се е натрупало там. В кон-
структивен вариант ще успее-
те за два-три дни да направите 
онова, което се е натрупало сед-
мици и месеци. 

 � водолеЙ Независи-
мо че тече последният 
месец преди рождения 
ви ден, когато естестве-

ните сили на организма намаля-
ват, а задачите с годишно значе-
ние са изпълнени, вие сте доста 
бодри и активни. 

 � риби В петък ви се 
струпват домашни не-
уредици. В събота и 
неделя ще имате мно-

го позитивни емоции по повод 
деца и собствени пристрастия. 

жилища, имоти

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насажде-
ния, кладенец с помпа в с. 
Светлен. Справки тел: 0876 
567 320

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с га-
раж и постройки. Цена – 15 
хил.лв. Справки тел. : 0897 
210 689

• Продавам три магазина на 
ул.„Мара Тасева“ в Попово. За 
контакти: GSM 0897 349 429

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те-
раси, идеален център /над 
„Газоснабдяване“/. За контак-
ти: GSM 0896 521 272

• Продавам апартамент (хол, 
дневна, кухня, 2 спални, 2 
мокри помещения, килер) с 
PVC дограма. Таванска стая – 
удобна за мезонет, гараж и 
мазе. Справки на тел. 0883 
483 333.

• Продавам дворно място 
1,4 дка в с.Ковачевец. Цена 
по споразумение. Спр. на 
тел.: 0885 064 364

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. с гараж и построй-
ки. Цена – 15 хил.лв. Спр. на 
тел.: 0897 210 689  

•  Продавам къща в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 0889.432.249. 

•  Продава се къща в с. Сла-
вяново, с 870 кв. м. дворно 
място. Справки на тел.: 0608/ 
2 64 03 и 0888 168 475. 

• Продавам 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Тре-
та гимназия), морска пано-
рама. Цена 95 000 евро.  За 
справки:  Огнян Киров,  тел.  
052/62-46-12,  GSM 0894 248 
865.

•  Продавам къща в с. Дри-
ново с 2,6 дка дворно мяс-
то, кладенец и селскостопан-
ски постройки. За справки: 
235 97, след 21 часа.

•  Продавам апартамент в 
центъра на Попово – втори 
етаж, тухлен, 115 кв.м (кухня, 
хол, всекидневна, две спал-
ни), гараж, таванска стая. 
Цена – по  споразумение.  За 
справки: Тел. 330, с Коваче-
вец.

•  Продавам тухлен апарта-
мент, 80 кв.м, I етаж, таванска 
стая, гараж, на ул. „Мара Та-
сева“ 14, вх. „Б“. Цена 60 000 
лева. Справки на тел. 2-31-28, 
след 20 ч. 

•  Продава се двуетаж-
на къща в с. Славяново, с 

кладе нец и двор. За справки: 
0608/264 03,  0888.168.475.

•  Продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки:  GSM 
0887 149 147  и тел. 2-28-48.

•  Продавам двустаен пана-
лен апартамент, 58 кв.м, II 
етаж, южно изложение, в жк 
„Русаля“. Цена 47 хил. лева. 
Справки – на GSM 0896 741 
738  и  0896 901 962. 

•  Продавам къща в с.Пала-
марца с 5 стаи, вътрешни 
баня и тоалетна и  1 дка двор. 
Цена 4 500 евро. Справки – 
на тел.: 0899 845 554 и 052/ 74 
74 74  след 19 часа.

•  Продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в отлич-
но състояние. Справки на 
тел. 082/841 141  и GSM  0898 
937 435.

•  Продавам първи етаж от 
двуфамилна жилищна сгра да 
на ул.„ Ковачевска“ в По пово. 
Състои се от кухня, днев на, 
две спал ни, хол, три тераси и 
сервизни помещения, об що 
100 кв.м. Има изба, та  ван ско 
поме ще ние и га ра жа. Цена – 
60 000 лв. GSM 0887.924.547.

•  Продавам дворно мяс-
то 2060 кв.м заедно с жи-
лищна сграда, лятна кухня, 
сто пански постройки и трай-
ни насаждения в село Пала-
мар  ца. Тел.: 0608/22080 и 
0884.114.699.

•  Продавам къща в с. Оси  -
ково със стопански по строй-
ки, обработваемо двор  но 
мяс то един декар, пи тейна 
вода и трайни на саж дения. 
За справ ки: 0877.177.093.

• Продавам двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, с 
мазе. Спр. на тел.: 0896 741 
738

•  Продавам 4-стаен апарта-
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• Продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фуражо-
мелка, монофазна. Справки – 
2 74 51 – Попово и  0888 455 
352.

•  Продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, една 
тераса с об ща площ 76,42 
кв.м., мазе 3,33 кв.м. Справ-
ки – на тел. 2 71 45 всеки ден.

•  Продавам апартамент в 
Попово, 102 кв.м, трети етаж, 

мазе, гараж, дворно място, на 
ул. „Братя Миладинови“ № 10. 
Цена – по споразумение. За 
справки: GSM 0885.029.466.

•  Продавам двустаен апар-
тамент, панел, в Ливадите, гр. 
Попово, ул. „Гагарин“ 1, вход 
Г, етаж ІІ, ап. 6. Цена 46 хил. 
лева. Справки – на тел. 0888 
737 640.

•  Продавам дворно място 
2,5 в с. Добротица, Търговищ-
ка област.  Справки на тел. 
0882 024 106. 

• Продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по-
стройка, двор 500 кв.м с 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.За 
справки: тел. 2-45-94.

• Продавам двустайна тухле-
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа-
ция, граничеща с асфалти-
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/26-41 /в четвъртък и 
петък,  17-18 ч./.

•  Продава се двуетажна 
къща в с. Паламарца със 7 
дка двор. Справки –  на тел.: 
0608/2 64 03 и 0888 168 475.

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа. Справки – 
с. Свет лен 06030/550.

• Продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За 
контакти: GSM 0898 939 706.

• Продавам женска немска 
овчарка, 2,5 г., с родословие 
/от развъдника за немски ов-
чарки в с. Басарабово, Русен-
ска област/. За контакти: GSM 
0899 689 676.

• Продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• Продавам двуетаж-
на къща със сервизни по-
мещения и стопански по-
стройки на ул. „Гагарин“ 
20 /срещу завод Родина/. 
За справки: тел. 2-43-07. 

Продава

•  Продавам пчелни семей-
ства.  За контакти: тел. 0887 
766 604 и 0895 778 149. 

•  Продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние.  За справки: тел. 2-71-45.

•  Продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ-
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888.989.041. 

•  Продавам запазено ав-
то мобилно ремарке. Тел. 
0884.440.270.

• Продавам бус ЖУК  1+7 
– местен, в добро състоя-
ние, с много резервни части. 
Справки тел.: 0876 567 320

•  Продавам фуражомел-
ка монофазна (перкова), пе-
ралня „Аурика“, щевна крач-
на машина „Лучник“ и нова 
отоплителна печка (Чудо). За 
справки: GSM 0894 713 325.

•  Продавам кафе-машина – 
автомат „Мастер солис 5000“ 
(250 лева) и кафе-машина 
с ръкохватка (60 лева). За 
справки: GSM 0889.098.626.

•  Продавам помпа 3/4, ва -
рел 200 л, хладилник „Мраз“, 
гардероб и пералня. Справ-
ки – с.Славяново, тел. 
0885.990.947.   

•  Продавам 24-чукова фу      -
ра        жомелка с 3-фазен елек        -
т ро  мотор. За справки: 0887. 
149.282.

•  Продавам детска ко личка 
„Беби макс дриймс“ – 70 лв.;  
хладил ник с фри зер – 150 
лв.;  готвар ска печ  ка, ком-
бинирана (ток–дър  ва) – 60 
лв. Справки – 0885.530.455.

•  Продавам нова хладилна 
витрина . Тел.: 0886.516.270

•  Продавам керемиди, гот-
варска печка на ток и твър-
до гориво, шевна машина 
на ток, тригодишен фикус и 
петгодишна китайска роза.  
Справки – на тел: 0888 168 
475.

•  Продавам „Пежо-405 Се-
дан“, бензин, 1,6, 1989 г., в 
много добро техническо със-
тояние. Цена – по договаря-
не.  За контакти: GSM 0887 
758 291.

•  Продавам фреза за мотоб-
лок с българска скоростна 
кутия и фуражомелка с ци-
клон 32 чука. Васил Пенев, 
с.Садина, тел. 0884 331 182.

•  Продавам фуражомелка, 
трифазна, професионална, 
36-чукова. Тел. 0887.366.064.

•  Продавам кош за царе-
вица (ЧИТ) и конски хамут 
(комплект). За справки: тел. 
060362537, с. Садина.

•  Продавам пълен набор 
техническо оборудване за те-
лефонни кабини за градски и 
международни разговори. 
Тел. 0897.540.055.

•  Продавам гоблен (Мона 
Лиза), оригинален Вилеров, 
недовършен. За контакти: 
тел. 052/659 012  и  0608/2-
75-51.

•  Продавам три млади 
кози и пръч на една година. 
Цена – 200 лева. Справки на 
GSM 0886 747 690, Недев.

•  Продавам везна до 10 кг, 
тел. 0886.516.270.

•  Продавам лепачка и точи-
ларка за банцинг. справки  на 
тел.: 0896 333 090

•  Продавам банцинг в до-
бро състояние. За справки: 
0896.333.090.

•  Продавам МАЗ –  самос-
вал в отлично състояние  
или само двигател след пъ-
лен основен ремонт. Тел. 
0887.160.691.

•  Продавам: две секции, 
бойлер на твърдо гориво, 
три полилея, чушкопек, две 
ел. печки – за отопление и 
за баня, готварска ел. печка 
„Мечта“, радиатор, юргани, 
чаши.  Справки – на GSM 0895 
148 813. 

•  Продавам тухли четворки, 
нови – 200 броя; готварска 
печка „Раховец“; акумулира-
ща печка „Изгрев“. За справ-
ки – GSM 0899 964 173. 

•  Продавам заводско опа-
кована стоманена тел на 
руло 50 кг, диаметър 1 мм. За 
справки: 0884.337.744. 

•  Продавам компютър (AMD-
750 MHz, RAM-128, NDD-8 
Gb, SVGA-ATI-4 Mb), мони-
тор MAG, клавиатура, мишка, 
тонколони. Тел. 0886 265 532. 

KуПува

•  купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 

•   купувам самоходно ша-
си с въздушно охлаждане. 
с.Долна кабда, тел. 452 след 
20 часа Хасан Исмаилов Ча-
къров.

• купувам ъглови легла с 
чекмеджета. Тел. 084 652830, 
0886 434989

услуГи

• давам частни уроци по ан-
глийски език. Цена – 5 лева на 
час. За контакти: 0886.213.136 
(до 17 ч.) и 264 97.

ЗаПоЗНаНства

• самотна жена, 61 год., тър-
си запознанство с господин 
до 67 г. За контакти: GSM 0895 
148 813.

ХОРОСКОП
 9-11 януари  

От името на жителите на с.посабина из-
казвам искрена благодарност на служите-
лите от Районно полицейско управление 
пламен павлов, йозджан Мехмедов, пе-
тър петров, Галин пенев и Кирил Киров 
за проявения професионализъм при задър-
жането на група измамници.

На тези полицаи, на колегите им и на 
началника на РпУ г-н Христо Манев по-
желавам бъдеща спорна работа и професи-
онални успехи през новата 2009 г.

Цветан ЦВЕТКОВ 
кмет на с.Посабина

С много обич и болка се прекланяме 
пред светлата й памет.

скръбНа вест

На 31 декември 2008 г. 
след продължително 
боледуване почина

МАРИя НЕДЕВА 
ХРИСТОВА

От колежките й от
бившата фабрика „Искра“-гр.Попово

БЛАГОДАРНОСТ
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Инж.Стоян Цонев

В плановете на руското 
правителство за подготов-
ка на война с Османската 
империя немалко внима-
ние се отделя и на привли-
чането на военни части на 
кавказките народи – непо-
средствени съседи на Тур-
ция. Наред със създаване-
то на други войскови еди-
ници, през есента на 1876 
г. е създаден Терско-пла-
нинският конен полк. Той 
е създаден от населението 

на Терска област в Кавказ 
и съставът му е предим-
но от ингуши и осетинци. 
Има руснаци, грузинци 
и чеченци. За командир е 
назначен полковник Пан-
кратов. Към полка са съз-
дадени два дивизиона – 
осетински и ингушки. По 
изключение на всеки от 
тях е разрешено да встъ-
пи в полка със свое знаме. 
Командир на Ингушкия 
дивизион е подполковник 
Банухо Базоркин.

На 15 декември 1876 г. 
полкът е изпратен в Ки-
шинев, където се нами-
ра Главната квартира на 
действащата армия. Пре-
въоръжен е със скорос-
трелната модерна пушка 
„Бердана 2“. Включен е 
в казашката Кавказка ди-
визия, но в края на месец 
март 1877 г. в нея остава 
само осетинският дивизи-
он, а ингушкият е изпра-
тен в Одеса. Към ингу-
шкия дивизион е изпратен 
и щабът на Терско-пла-
нинския полк. 

На 24 септември 1877 
г. дивизионът е изпратен 
в XIII армейски корпус 
от действащата армия, 

който е част от Източния 
(Русенски) отряд. При-
крепен е към Осма конна 
дивизия на Синанкьой-
ския (дн.с.Помен, Русен-
ско) отряд, осъществява-
ща предна охрана на кор-
пуса. На 12 октомври за-
едно с казаците на 36-и 
Донски полк участва в от-
биване на турско нападе-
ние при с. Нисово, Русен-
ско и в разузнавателни бо-
еве зад река Бели лом. На 
18 октомври извършва ре-

когносцировка в района 
на селата Сваленик, Лю-
блен и Садина. На 23 ок-
томври е проведено ново 
разузнаване в района на 
с.Сваленик.

В началото на ноември 
турските войски активи-
зират дейността си в ра-
йона на Черни Лом. Чети-
ри табора турска пехота, 
подкрепена от кавалерия, 
атакува Втори ескадрон 
от 8-и хусарски Лубен-
ски полк, намиращ се в 
района на с.Горско Абла-
ново. Ингушкият дивизи-
он заедно с Втори и Тре-
ти ескадрон хусари ата-
кува турската кавалерия, 
но е отблъснат от пехо-
тата. Полковник Панкра-
тов разпорежда да се об-
ходи с.Кацелово и атаку-
ва открития десен турски 
фланг. Турците са прину-
дени да отстъпят към Сва-
леник. За проявената хра-
брост са наградени с раз-
лични отличия десетки 
конници, командирът на 
дивизиона подполковник 
Банухо Базоркин получа-
ва орден „Св.Ана“, а ко-
мандирът на полка пол-
ковник Панкратов – злат-

на сабя с надпис „За хра-
брост“. На сутринта ко-
мандирът на Първа брига-
да от Осма кавалерийска 
дивизия генерал Леонов 
влиза в Церовец с колона 
войски (17 пехотни роти, 
един ескадрон от 8-и ху-
сарски Лубенски полк, 
една сотня от Ингушкия 
дивизион и осем оръдия). 
Шест турски роти пехота, 
подкрепени от кавалерия, 
се насочват от лагера при 
Сваленик към Кацелово, 

но са отблъснати от ингу-
шите. 

Интересна подробност 
е, че същата вечер в този 
район за първи път са на-
правени изпитания в бой-
ни условия на изобрете-
ните от руския учен гене-

рал Нечаев пироксилино-
ви ракети. Прапоршчик 
Малсагов с група конни-
ци атакува турците с цел 
отвличане на внимание-
то, което позволява да бъ-
дат изстреляни шест раке-

ти, които запалват турския 
лагер. От 12 до 17 ноем-
ври дивизионът воюва в 
района на Церовец и Ка-
целово в помощ на лейбг-
вардейския Атамански ка-
зашки полк.

В края на ноември Ата-
манският полк и Ингу-
шкият дивизион са приве-
дени в района на с.Камен 
и Стражица, където усил-
ват кавалерията в този 
участък от предната ли-
ния и извършват разузна-
вания.

На 22 декември тур-
ска кавалерия и пехота 
от с.Костанденец напада 
предните постове на ХIII 
корпус. Две сотни от 36-и 
казашки полк и сотня ин-
гуши разбиват турците 
и вземат пленници. Пре-
следвайки турците в по-
сока Русе, успяват да пле-
нят обози с продоволст-
вие и да освободят подка-
рани от турските войски 
мирни жители. За команд-
ващ участъка от предната 
линия (11 роти пехота, 8 
сотни кавалерия и 10 оръ-
дия) е определен команди-
рът на Терския (ингушки) 
полк – полковник Панкра-
тов. Една от задачите на 
отряда, наред с разузна-
ването и наблюдението на 
противника, е и снабдя-
ването на войските с хра-
на. На 28 декември при 
с.Захари Стояново колона 
от три роти на 140-и За-
райски полк и Ингушкия 
дивизион успява да нане-
се загуби на противника и 
да вземе около 1000 глави 
добитък с цената само на 

шест ранени. В периода 
снабдяването на руски-
те войски е силно затруд-
нено поради ледохода по 
р. Дунав и плячката и из-
ключително навременна.

Взето е решение за пре-

дприемане на настъпле-
ние към Разград. Ингу-
шкият дивизион, подкре-
пян от артилерия, тръг-
ва към селата Садина и 
Езерче, имайки за задача в 
първите дни да прикрива 
десния фланг на групата 
войски, настъпващи към 
Писанец, а по-нататък да 
поддържа настъпление-
то на ХII корпус към Раз-
град. 

Полковник Панкратов 
е назначен за командващ 
кавалерията и конната ар-
тилерия на едната от две-
те колони войски. Настъп-
лението приема стремите-
лен размах. Още на втория 
ден турските войски се из-
теглят панически към Раз-
град, като ограбват и па-

лят българските села. На 
12 януари 1878 г. турците 
са изтикани от позициите 
при Зараево. На 13 януари 
Садина е свободна. На 15 
януари в Садина пристига 
делегация от разградски 
младежи, която съобщава, 
че редовните турски вой-
ски са напуснали Разград 
и че в града безчинстват 
башибозуци и черкези. 
Тогава е направено и об-
ръщението към командва-
щия отряда генерал Про-
хоров със специално из-
готвения, известен в ис-
торията на България Ад-
рес. До 16 януари войски-
те на ХІІІ корпус очистват 
територията между Чер-
ни и Бели Лом и заемат 
гара Разград, което отряз-
ва пътя за отстъпление на 
турския Русенски отряд. 

Ингушкият дивизион, 
участвал в освобождени-
ето на Омуркьой и Сади-
на, след освобождаването 
на Разград охранява шо-
сето Русе–Разград. Изпра-
тен е в района на Шумен-
ската крепост, където из-
вършва разузнавателно-
диверсионна дейност. Ка-
валерийски раззеди зала-

вят пленници от крепост-
ния гарнизон, прекъсват 
жп линията за Варна и 
телеграфните връзки, из-
пращат се разузнавателни 
части в посока на Силис-
тренската крепост.

Примирието, сключено 
на 19 януари, не е съобще-
но своевременно в ингу-
шкия дивизион и той про-
дължава военните дейст-
вия още няколко дни. 
Дивизионът е включен в 
отряда, предназначен да 
заеме Шумен.

По време на войната 
личният състав на диви-
зиона е съкратен почти на 
една четвърт. За попълва-
не са изпратени 65 конни-
ци от Ингушия. На 17 ап-
рил му е връчено Георги-

евско знаме с надпис „За 
отличие“.

След назначаването на 
командира на корпуса ген.
Дондуков–Корсаков за 
императорски руски ко-
мисар в България дивизи-
онът е предаден в негово 
разпореждане. На 24 май 
Ингушкият дивизион на-
пуска ХIII армейски кор-
пус.

До 28 август 1878 г. 
дивизионът е на позиции 
в Родопите, след което е 
включен в Бургаския от-
ряд. На 5 октомври е нато-
варен на кораби и след два 
дни е в Севастопол. Отпъ-
тува за Владикавказ, къде-
то е разформирован.

Десетки ингуши има и 
в царския конвой. Някол-
ко от тях са наградени за 
проявена храброст в бое-
вете при Телиш и Долни 
Дъбник.

Висока оценка на ингу-
шкото участие в Освобо-
дителната война дава ген.-
адютант Дондуков-Корса-
ков, който на 2 септември 
1878 г. издава в Пловдив 
специална заповед – бла-
годарност на Терско-пла-
нинския конен полк.

 иЗяви    131 Г. от освободителНата воЙНа   

ИНГУШИ  ВОЮВАТ  ЗА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА. 
ТУК Е ОСЪщЕСТВЕН ПЪРВИяТ 

БОЕН РАКЕТЕН ОБСТРЕЛ

Войници от атаманския полк в с.БрестовицаРакетния дивизион

Щабът на 12 корпус
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