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Тихомир ТРИФОНОВ –
секретар на 
Община–Попово

Отмина и поредната 
шумна кампания, свързана 
с разпределение на власто-
вите позиции в страната 
ни. Този път тя бе свързана 
с разпределението на кво-
тите за областни управи-
тели и определяне на кан-
дидатите за тези предста-
вителни, но и в същото вре-
ме контролиращи държав-
ните средства в региони-
те постове. Заедно с шу-
мотевицата си отиде и по-
редната възможност за 
внедряване на поповчанин 

QWO VADIS, 
НАЙДЕНЕ?

или поне на пропоповски на-
строен представител на 
ключова властова позиция. 
И отново това се случи за-
ради политическото късо-
гледство и безотговорност 
на местните политически 
„играчи“. Този път иде реч 
за една групичка хора, пред-
ставящи се за общинско 
ръководство на БСП. Всъщ-
ност, в интерес на исти-
ната, трябва да кажа, че 
в нея има и представители 
на легитимно избрания Об-
щински съвет на БСП, кой-
то обаче от много време не 
е заседавал в оригиналния, 
легитимен вариант. 

Румен Такоров и Даринка Първанова – „Любов, запечатана с целувка!“ (Песен на Милър)

След преждевременно приключилите археоло-
гически разкопки на античната крепост до По-
пово студенти от Историческия факултет на Вели-
котърновския университет под ръководството на 
доц. д-р Иванка Дончева продължиха разкриването 
на древен некропол в град Опака. Последните 
хипотези за разкритите саркофази, масов гроб и 
другите находки в този интересен археологически 
обект – в следващия брой на „Местен вестник“.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЧЕТЕТЕ:

ДРЕВНИЯТ НЕКРОПОЛ 
В ОПАКА –  ХИПОТЕЗИ 
И ЗАГАДКИ

Падналите през летните 
месеци обилни валежи на-
несоха значителни пора-
жения и на зеленчуковата 

ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ПОСКЪПВАТ

реколта в много райони 
на страната. В резултат на 
това цените им на пазара 

на стр. 2

К. СВЕТОСЛАВОВ

На 24 август поповската 

В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“–ПОПОВО

ДАВАТ ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ 
НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ СТИХИЯТА

дирекция „Социално под-
помагане“ започна да из-
плаща обезщетенията на 

гражданите (до 1000 лева), 
чиито жилища пострадаха 

на стр. 2

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ОПАКА!
Приемете най-искрените ми по-

здрави по повод празника на града. 
Идваща от древността, Опака през 
последните десетилетия бележи 
непрекъснат възход, белязан с вяра-
та и усилията на своите жители за 
по-добро бъдеще. 

На всички жители на града желая 
успехи. Да са живи и здрави и да е 

спорен трудът им!
Лютфи Реянов – кмет на община Опака

ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

 

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи 
от 2 до 8 септември

Богато меню, 
музика 

на живо, добро 
обслужване

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол)

тел. 0608/23 998

„ОПАКА ИМА 
БЪДЕЩЕ“, КАЗВА 
ПЪРВИЯТ ª 
ГРАДОНАЧАЛНИК, 
с когото разговаряме в на-
вечерието на празника на 
града. За Неделчо Госпо-
динов сме писали и пре-
ди, но като увлекателен съ-
беседник, той винаги има 
какво ново да разкаже. Раз-
говорът е дълъг, история-
та на Опака от последните 
десетилетия я разнищва-
ме буквално по дни. Аги-
тираме го дори да напише 
мемоари, защото има как-
во да разкаже. И тук се 
оказва, че ни е изпреварил, 
скромно ни споделя, че е 
започнал да пише. 
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За какво всъщност става 
дума и кой е поводът за 
тази статия.

На 29 август се провеж-
да заседание на областно-
то ръководство на БСП за 
обсъждане и гласуване на 
кандидатурите за бъдещ 
областен управител.

До този момент кметът 
на община Попово д-р Л. 
Веселинов е провел консул-
тации с висшето ръко-
водство на БСП, включи-
телно с председателя на 
ВС на БСП и министър-
председател на Републи-
ка България Сергей Стани-
шев. Целта на разговорите 
е защита интересите на 
Попово чрез назначаване на 
поста областен управител 
на пропоповски настроения 
Трифон Трифонов – извес-
тен с участието си в пар-
ламентарните избори ка-
то кандидат на община 
Попово. Постигнати са и 
договорености за назнача-
ването му. Необходимо е 
само формалното включ-
ване на името му сред че-
тирите предложения на 
Областния съвет на БСП–
Търговище. 

И тук започва необясни-
мото...

Без провеждане на засе-
дание на Общинския съ-
вет на БСП групичка хо-
ра, определили себе си ка-
то „Изпълнително бюро“ 
(вероятно нещо като три-
членка или ЧК от време-
ната на Дзержински!), ре-
шава, че успоредно с кан-
дидатурата на Трифон 
Трифонов не е зле да издиг-
нат отново кандидатура-
та на Атанас Михайлов. 
Тук видимо сработва кли-
ентелисткото подсъзна-
ние на членовете на въ-
просния орган, които още 
живеят в илюзорната 
мъгла на собственото 
си величие. Ще припомня 
само, че същите тези бя-
ха издигнали в периода на 
парламентарните избо-
ри Атанас Михайлов и 
Бисерка Рачева за канди-
дати за народни предста-
вители от БСП, но в про-
цеса на кампанията узна-
ха, че Рачева вече е член на 
партията на Иван Костов, 
ала това е друга тема. 

На пръв поглед реше-
нието за издигане на две-
те кандидатури не е ли-
шено от логика, но само 
на пръв поглед. 

На авторите на този ге-
ниален замисъл е извест-
но, че кандидатурата на 
Атанас Михайлов няма да 
мине най-малкото пора-
ди факта, че той вече е 

политически компроме-
тиран и изхабен като не-
успял кандидат за кмет 
и като несъстоял се пред-
седател на Общинския съ-
вет с решения на всички 
възможни съдебни инстан-
ции и с гласа на хората 
от общината, разбира се. 
Освен това известно е, че 
областните управители 
трябва да са хора с висше 
образование, а до този 
момент Михайлов не е в 
състояние да представи 
легитимен документ, че 
притежава такова. Но в 
случая по-важното е, че 
Попово не излиза с единна 
кандидатура. И де факто 
пет човека проиграват 
шанса Попово да получи 
свой представител във 
висшата изпълнителна 
власт, а оттам лишават 
и поповските фирми от 
възможност да участват 
в разпределение на сред-
ствата от държавните 
поръчки, по които ще се 
усвояват средства в след-
ващите четири години! И 
всичко това само заради 
единия инат! Само заради 
едните неосъществени по-
литически мераци! Само 
заради нездравата кли-
нична зависимост от нуж-
дата да сториш някому 
зло! (Всъщност за тази 
тъмна черта от национал-
ния ни характер пише още 
Иречек в края на XIX век.)

Звучи невероятно нали?
И на мен не ми се ще да 

повярвам, че с гласовете 
(или безгласието?) на Най-
ден Иванов, Добромир Доб-
рев, Соня Йорданова, Сне-
жана Йорданова и Да-
ринка Първанова общи-
на Попово, бизнесът на 
Попово, хората на Попо-
во загубиха поредната си 
възможност да вземат 
полагащия им се дял от 
средствата, отпускани 
от държавата за инфра-
структурни проекти!

На каква цена?
Дали моментно изпита-

ното мазохистично удо-
волствие си струва, или в 
случая то е подплатено и 
с нещо друго?

Как споменатите по-горе 
ще обяснят действията си? 
Ще се извинят ли на мест-
ните предприемачи? 

Само преди два месеца съ-
щите тези чупеха ръце и се 
вайкаха, че не са успели да 
привлекат за кампанията 
по местните избори нито 
един лев, а се говори, че 
кампанията на Трифон 
Трифонов струва около 60 
хиляди лева. Нима това 
е тяхното отмъщение 
заради факта, че хората в 
общината не припознават 

в тяхно лице достойни лич-
ности и лидери?

Не е ли вече крайно вре-
ме ръководството на об-
щинската организация на 
БСП да излезе от собствения 
си пашкул и да провери в 
една общинска партийна 
конференция реалната си 
политическа тежест?

Не е ли крайно време 
председателят на Общин-
ския съвет на БСП да по-
мисли сериозно върху спо-
собността (или неспособ-
ността) си да организира и 
управлява процесите в нея?

Докога интересите на 
всички нас ще бъдат за-
висими от клиентелизма 
на една малка клика?

Докога опитите на кме-
та Веселинов да защитава 
интересите на общината 
ще срещат твърдоглавия 
и необясним отпор на тези 
съвременни партийни хун-
вейбини, насочен срещу ин-
тересите на целия регион?

В тази връзка искам да 
се спра и на още един ин-
тересен детайл от про-
веденото на 29 август 
заседание на областния 
актив на БСП. 

На него като гост е по-
канен кметът на Попо-
во. Оказва се, че там е 
доведен да присъства и 
А.Михайлов в качеството 
му на председател (!?) на 
Общинския ни съвет! 

Питам се това въ-
пиюща неграмотност ли 
е или пореден опит за ин-
тригантстване и всява-
не на разкол в работещия 
в атмосфера на прагма-
тичен рационализъм мес-
тен законодателен орган?

И още един фрагмент!
Основен играч при по-

тъпкване интересите на 
община Попово на въпрос-
ното заседание се оказва 
уж местният предста-
вител Даринка Първанова, 
демонстративно скрепи-
ла с „братска“ целувка по-
бедата си над поповската 
амбициозност.

Все въпроси, въпроси...
Дойде обаче времето и 

за отговори!
И тези отговори следва 

да ги даде местният лидер 
на БСП Найден Иванов. 
Ако ли не е в състояние – 
тогава...

Та затова въпросът ми, 
съвсем по дядо Благоев, е 
Qwo vadis, Найдене? 

от поройните дъждове през 
миналия месец. Община 
Попово е сред първите в 
страната, заели се с тази 
дейност.

За определяне размера 
на щетите в засегнатите 
жилища в общината бе 
сформирана специална ко-
мисия с председател глав-
ния специалист в отдел 
„Гражданска защита“ Чав-
дар Илчев. В нея бяха 
включени и двама души 
от местната дирекция за 
социално подпомагане. В 
продължение на два дена 
бяха посетени всички къ-
щи на пострадали от при-
родното бедствие, подали 
молби за парична помощ в 
дирекцията.

Досега молби са подали 
общо 25 домакинства от 
Попово и селата Дриново, 

Еленово и Априлово. За 
подпомагане на засегнати-
те от водната стихия са 
отпуснати (до 24 август) 
11 658,80 лева. Най-голя-
мата изплатена сума е 873 

лв., а най-малката – 150 лв. 
Парите са предназначени 
за купуване на легла, дю-
шеци, спално бельо, печка, 
хранителни продукти от 
първа необходимост.

Ако има граждани от 
общината, пострадали от 
обилните валежи, които не 
са включени в списъците 
за парични помощи, те 
могат да подадат молба в 
дирекция „Социално под-
помагане“. Краен срок за 
това не е определен. Въз 
основа на подадените 
молби от дирекцията ще 
бъде направена заявка за 
отпускане на допълнител-
ни финансови средства.

се задържаха (по същото 
време през миналата годи-
на те бяха значително по-
евтини), някъде леко се 
вдигнаха, а доста търговци 
на дребно в столицата и 
някои големи градове из-
ползваха ситуацията, про-
давайки домати по 2,00–
2,50 лева за килограм. В 
някои населени места про-
давачите на дребно проб-
ваха т. нар. неделни цени 
на зеленчуците – през не-
делните дни, когато доста 
домакинства се запасяват 
с домати, пипер и други за 
цяла седмица, търговците 
вдигаха цените им, разчи-
тайки на лесни и бързи 
печалби.

Какво е положението на 
поповския кооперативен 
пазар, където по традиция 
своя стока предлагат както 
зеленчукопроизводители 
от региона, така и от вели-
котърновските села Драга-
ново и Джулюница?

През последния петък на 
август (26.VIII.) доматите, 
в зависимост от качеството 
им, се предлагаха от 0,60 
лв. до 1,30 лв., като сред-
но вървяха по 1 лев за ки-
лограм. Пиперът се прода-
ваше на цени от 0,90 до 1,30 
лв./кг. Краставиците бяха 
между 0,60 и 1,10 лв./кг.

Ето и цените, на които се 
предлагаха и някои други 
зеленчуци. Моркови – меж-
ду 0,60 и 0,80 лева за 1 ки-
лограм, камби – 1,20 лв./
кг, люти чушлета – 1,20 
лв./кг, карфиол – 1,50 лв., 
патладжан – 0,50–0,90 лв./
кг, зеле – 0,30–0,40 лв./кг. 

Търговците на пазара 
продаваха и плодове – как-
то взети от борсата, така 
и произведени в личните 
стопанства. Дините вървя-
ха между 20 и 30 ст. за 1 
килограм, грозде – 1,50–
1,80 лв./кг, ябълки – 0,80–
1,20 лв./кг, круши – 0,80–
1,00 лв./кг и др.

Гражданите, които от-
глеждат домашни птици в 
дворовете си, можеха да си 
купят пилета (на няколко 
дни) по 1 лев/бр., бройлери 
на 20 дена – по 2 лв./бр., 
големи ярки – по 7 лв./бр.

ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ 
ПОСКЪПВАТ
от стр. 1

ДАВАТ ПАРИЧНИТЕ 
ПОМОЩИ НА 
ПОСТРАДАЛИТЕ 
ОТ СТИХИЯТА
от стр. 1

Домът на 81-годишния Маджунко Караиванов от с.Априлово, 
в който живеят още съпругата му и едно от внучетата, е 

сред най-силно засегнатите от пороя. Той получи финансова 
помощ в размер на 873 лева. „Доволен съм от парите – казва 
възрастният човек, – въпреки че с тях не е възможно да се 
възстановят нанесените на къщата ми щети. Още не мога 
да кажа какво точно ще купим на първо време, ще решим 

това с жена ми. Преди години бях най-богатият циганин в 
селото, а ето какво стана сега. Домът ми е до реката, цялата 

покъщнина е похабена, а сме я събирали цял живот.“

МНОГО ИЛИ МАЛКО СА 1000 ЛЕВА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОНЕ ДО ИЗВЕСТНА 

СТЕПЕН, НА ДОМАКИНСТВОТО НА 
ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА?

Проверка на столични журналисти показа, че ако 
се пазарува в по-евтини магазини и се прави сметка 
на парите, едно семейство може да обзаведе къщата 
си скромно с най-необходимото. В сметките не са 
включени средства за храна и лекарства. 

99 лева е цената на миниготварска печка „Краун“ 
в най-евтините магазини. Тази печка е малка и мо-
же да свърши работа само на първо време. Едно до-
макинство не може да мине без хладилник – най-
малките с обем 100 литра струват около 200 лева, 
а най-евтините перални са 279 лева. Най-евтините 
единични чамови легла, които могат да се намерят 
в магазините в страната, са по 60 лв. Матракът за 
тях струва 73 лева.

Специални отстъпки ще получат пострадалите 
от природното бедствие в най-голямата верига за 
битови електроуреди в страната ни „Техномаркет“. 
Шефката на компанията г-жа Петя Китова е 
заявила, че персоналът във всичките магазини на 
веригата е уведомен за ползваните по-ниски цени 
от пострадалите при закупуване на бяла и черна 
техника. За да се възползват от намалението, 
засегнатите от наводнението граждани трябва да 
представят документа, с който са получили едно-
кратната помощ до 1000 лева.

Тези, които имат нужда от строителни мате-
риали, е добре да знаят, че българските керемиди 
струват по 62–65 ст. за бройка, а вносните са по 82–
85 ст. Единичните тухли са по 38–39 ст. бройката, а 
четворките са по 60 ст.

QWO VADIS, НАЙДЕНЕ?
от стр. 1

На 26 август четиричлен-
на комисия от независими 
експерти и специалисти от 
общинската администра-
ция посети обекти, засегна-
ти от природните бедствия, 
на територията на община 
Попово  и състави конста-
тивен протокол за нанесе-
ните щети. Според едино-
душното мнение на коми-
сията необходимите сред-

ИСКАМЕ СРЕДСТВА ЗА ЩЕТИТЕ 
ОТ БЕДСТВИЯТА

ства за отстраняване на те-
зи щети са:

Кметство–с. Еленово – 
за водоскок-отклонение за 
язовир Еленово 36 000 лв.

Гр.Попово –  река Попов-
ска и мостове – 50 000 лв.

ЦДГ №2 – 10 000 лв. за 
отводнителни мероприятия

Ул.„Самара“ – отводни-
телни мероприятия за 
9000 лв.

Ул.„Петко Мартинов“ – 
възстановяване на асфалтова 
настилка за 17 000 лв.

Ул.„Ковачевска“ – въз-
становяване за 10 200 лв.

Кметство–Кардам – от-
воднителен канал за 15 500 
лв., 7 броя бродове на стой-
ност 7000 лв.

Кметство–Ломци – въз-
становяване на мост І 
етап – 20 000 лв.

Кметство–Дриново – 
пострадала жилищна по-
стройка, искат се средства 
за възстановяване след ос-

видетелстване на негодни-
те за обитаване сгради. – 
за възстановяване на по-
крит канал – 15 500 лв. и 
за почистване на дере от 
наносни камъни и удълбо-
чаване – 8600 лв.

Протоколът е предоста-
вен за разглеждане на По-
стоянната комисия за за-
щита на населението при 
бедствия, аварии и ката-
строфи към МС. 

ПОЗДРАВЯВАМ 
ВСИЧКИ СВЕТЛЕНЦИ 
И ГОСТИ НА СЕЛОТО 
по случай традиционния 

селски събор 
на 4 септември 2005 г. 

(неделя) с пожелание за 
много здраве, лично и 
семейно щастие и нека 

благоденствието и мирът 
бдят над селото. 

Радка  КИРОВА 
кандидат за кмет 

на с. Светлен

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

5 септември
Елисавета
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„ОПАКА ИМА БЪДЕЩЕ“, КАЗВА 
ПЪРВИЯТ ª ГРАДОНАЧАЛНИК 

МОИТЕ ПРЕДШЕСТ-
ВЕНИЦИ СИГУРНО 

СА ЖИВЕЛИ  
С МИСЪЛТА ОПАКА  

ДА СТАНЕ ГРАД. 

Не е моя идеята, но аз 
като станах председател на 
Общинския съвет, я приех 
насериозно. Поставих си 
за цел да работим така, че 
все едно сме град, без да 
знаем дали това ще стане 
някога. Основното нещо, 
което разбирах, е, че трябва 
да се развие икономиката, 
защото без нея няма раз-
витие за самото селище. 
Тогава се направи новата 
сграда на „Родина“, база-
та на „Ремзавод“, тухлар-
ският цех. Промени се ин-
фраструктурата на града. 
Хората виждаха как се 
променя селото пред очите 
им и все по-ентусиазирано 
се включваха да помагат. 

трудолюбието на хората от 
района. Девиза на герба го 
измислих аз, сигурно съм 
плагиатствал от някъде, 
не си спомням, но това ми 
мина тогава през главата и 
ми хареса.

МОЯТА 
ПРИЗНАТЕЛНОСТ 

е към хората на Опака и 
техния ентусиазъм. Тън-
костта е да напипаш инте-
ресите на хората и да от-
кликнеш на тях. Тогава хо-
рата се включват и пома-
гат. Ентусиазъм умира по-
следен, нали? 

Заслужава да не се за-
бравят за историята на 
Опака хората, които много 
помогнаха днес селището 
да добие този си облик и да 
стане град: Георги Илиев, 
Цоньо Цонев, Кольо Га-
нев, Фахредин Халилов и 
Евтим Кръстев.

ПРИЗНАНИЕ  
ЗА СЕБЕ СИ 

аз не съм търсил. Никога не 
съм работил за някаква из-
мислена слава. Но съм до-
волен, защото, като се обър-
на назад, виждам не пътека, 
а път. Приятно ми е, но това 
не ме вълнува. Приемал съм 
много неща, както горчилки, 
така и хубави неща, по-

хубави дори отколкото 
искам или съм заслужавал. 
Но никога цел на живота ми 
не е била измислената слава, 
за да се надувам. 

БЪДЕЩЕ ОПАКА ИМА,

има голям потенциал. Ето 
сега да слезем на площа-
да – пълно с млади, добре 
облечени, красиви хора. Тру-
долюбиви хора. Не че няма 
и мързеливи, навсякъде има 
и ние си ги знаем. Хората са 
с образование. Талантливи 
хора има. Знаеш ли какво 

беше едно време?
Имаме девствена приро-

да, която при едно разумно 
управление може да се раз-
вие с перспектива за ту-
ризъм и подобни цели. 

Имаме уникална сурови-
на – халцедонови силици-
ти. Такива не в България, 
в Европа няма. Има в Ка-
лифорния. От тях се про-
извежда водно стъкло, коет-
о се изнася за Европа и има 
много широко приложение. 

Ходим върху богата ис-
тория, която още в края 
на ХІХ век чешкият исто-
рик Карел Шкорпил, като 
обикалял с местния свеще-
ник Никола Писарев, е оце-
нил. Археологическите 
разкопки, които се правят, 
сега доказват това.  Струва 

си да помислим да запазим 
всичко това за Опака, за-
щото това е духовната 
мощ на нашето селище.  

НА БЪДЕЩИТЕ 
ГРАДОНАЧАЛНИЦИ 

НА ОПАКА 

ще кажа да не се оплакват, 
защото винаги е било труд-
но. И по мое време беше 
трудно, и сега е трудно. Но 
трябва много да се работи, за 
да има резултат за общината. 
Аз имам една приказка: 
„Никога в общините няма 
пари и винаги се намират“. 
Зависи кой и как ги търси. 
А аз докато мога, ще им 
помагам, ако ме търсят.

Разговора водиха:
Пламен Събев и

Мехтибат Мустафов

Неделчо Господинов

Кремена Бужева 
е клиент № 200 на 
„Газоснабдяване–
Попово“ АД. Тя и 
семейството º жи-
веят в двуетажна къ-
ща на ул. „Бачо Ки-
ро“. Жилището º е 
включено към газо-
преносната мрежа 
в града на 29 юни 
т.г. Вече два месе-
ца г-жа Бужева полз-
ва природното гори-
во и бе любезна да 
сподели впечатле-
нията си за това на 
страниците на вест-
ника, отговаряйки 
на зададените º въ-
проси  специално за 
неговите читатели.

– Защо решихте 
да газифицирате 
жилището си?

– Нашата улица 
бе включена към 
градската газопре-
носна мрежа още 
през декември 2004 
година. Преди да 
решим да вкараме 
природното гориво 
в дома си, на нея ве-
че имаше едно га-
зифицирано жили-
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„ПРЕДИМСТВАТА 
НА ПРИРОДНИЯ 
ГАЗ СА ДОКАЗАНИ 
ОТ ПРАКТИКАТА“

ще. От колеги и близ-
ки сме слушали със съ-
пруга ми доста добри 
неща за семейства, дове-
рили се на синьото го-
риво, и като съвременни 
хора сметнахме, че е дош-
ло времето да сторим и 
ние това. За късмет дома-
кинството ни се случи 
клиент № 200 на газоснаб-
дителното дружество, за 
което получихме като бо-
нус 200 куб. м гориво на 
стойност около 110 лева.

– Според вас какви са 
предимствата на природ-
ния газ пред останалите 
видове гориво?

– Години наред се ото-
плявахме на твърдо го-
риво, ползвахме и елек-
троенергия. Казано чест-
но, доскоро нямах преки 
впечатления от отопле-
ние с природен газ. Зимни-
те месеци още не са дош-
ли, но струва ми се, че 
ще ми бъде по-удобно 
и по-уютно вкъщи. Ос-
вен това много лесно се 
обслужват газовите уре-
ди. Мисля дори, че ще ни 
излезе и по-евтино в срав-
нение с твърдото гориво 
и консумираната електро-

енергия, сметнато общо 
за годината, което също 
не е без значение. Вече из-
ползвам готварската си га-
зова печка и съм много 
доволна – всичко става мно-
го по-бързо, пести се вре-
ме, а това е много важно за 
една работеща жена.

– Страхувате ли се, че 
има риск при ползването 
на природния газ?

– Досега не съм полз-
вала този вид гориво, до-
ри съм нямала уреди на 
газ пропан-бутан. Мисля 
обаче, че няма основания 
за никакъв страх – и про-
ектирането, и изпълне-
нието са дело на специа-
листи, на компетентни ли-
ца. Вярвам, че и газовата 
инсталация в дома ми, и 
уредите са обезопасени, а 
всички технически работи  
са изпълнени прецизно от 
компетентни кадри. Все 
пак живеем в ХХI век, 
природният газ все по-
масово навлиза в бита на 
населението и това е нор-
мално. Ако се позовем на 
статистиката, много по-
често стават злополуки по-
ради неизправни електро-
уреди, възникват пожа-

ри, причинени от повре-
ди в елинсталациите и 
т.н. Откровено казано, в 
началото синът ми, 13-го-
дишен, се страхуваше, ко-
гато в дома ни влезе при-
родният газ, но това бе-
ше за кратко време. През 
идващите студени месеци, 
когато включим отопле-
нието, сигурно ще е много 
доволен и ще се радва.

– Колко ви струва гази-
фицирането на дома?

– На първо време сме 
газифицирали само етажа, 
на който живее семейството 
ми. Досега ни е излязло около 
1700 лева, като газовото 
котле сме го взели на лизинг. 
В тази сума са включени  
средствата за такси, проек-
ти, изграждането на инстала-
цията, закупуването и мон-
тажа на газовите уреди. 

За радиатори пари не сме 
давали – ще ползваме до-
сегашните от домашното 
парно отопление на твърдо 
гориво, като подменим само 
тръбите.

– Доволни ли сте от тех-
ническото изпълнение 
на газовата инсталация 
в дома ви?

– Определено да. Всичко 
бе изпълнено качествено, 
без дефекти, навреме. Спа-
зени бяха всички срокове.

– Имате ли пожелания и 
препоръки към „Газоснаб-
дяване–Попово“ АД?

- Пожелавам на газоснаб-
дителното дружество и за-
напред да работи успеш-
но за увеличаване броя 
на своите клиенти. Нека 
бъдат все така внимател-
ни, отзивчиви и коректни, 
да предоставят на инте-

ресуващите се жела-
ната информация, 
да убеждават хората 
в предимствата на 
природния газ.

– А вие лично 
ще препоръчате ли 
на ваши близки, 
познати и колеги 
да ви последват и 
вкарат в дома си 
синьото гориво?

– Да. Вече го пра-
вя. Препоръчвам го-
рещо на всички при-
родния газ, особено 
на тези, които още 
се двоумят. Място за 
колебание няма    – 
предимствата на ал-
тернативното гори-
во са очевидни и до-
казани от практиката.

Въпросите зададе  
Кирил ЖЕЧЕВ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“–ТЪРГОВИЩЕ

7700, гр.Търговище, ул.„Стефан Караджа“ № 2, 
тел. 221 94, факс 693 50, е-mail: odzg-targ@mbox.digsys.bg

ГРАФИК – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
За провеждане на трети етап от информационно-разяснителната кампания за 

необходимостта от регистрация на земеделските производители (срещи със земеделски 
производители по общини и населени места)

Община 
(населено 
място) за 

провеждане

Дата на 
провеждане

Час на 
провеж-

дане

Очакван 
брой 

участ-
ници

Отговорен за провеждането експерт 
от ОД „ЗГ“ и експерт от ОСЗГ

ПОПОВО 08.09.2005 г. 10 часа Около 60 Галя Георгиева, ст. експерт ОД „ЗГ“–Търговище, 
тел. 0601/ 6-20-05/26, Невзат Феимов – младши 
специалист ОСЗГ–Попово тел.  0608/ 2-38-73

ОПАКА 08.09.2005 г. 14 часа Около 30 Галя Георгиева, ст. експерт,  ОД „ЗГ“–Търговище, 
тел. 0601/ 6-20-05/26, Владимир Великов – млад-
ши  експерт, ОСЗГ–Опака тел.  06039/ 24-23

ТЪРГОВИЩЕ 14.09.2005 г. 10 часа Около 80 Галя Георгиева, ст. експерт, ОД „ЗГ“–Търговище, 
тел. 6-20-05/26, Мария Панайотова – зам.-
началник ОСЗГ–Търговище тел.  0601/ 6-54-82

ДИРЕКТОР: Юсеин Бейтулов

ПЪРВИЯТ ПРАЗНИК

Указът за обявяването из-
лезе на 5 септември в 10 
часа. В 10,30 часа секретарят 
на Министерския съвет Дан-
чо Йорданов ми се обади по 
телефона да ми каже и да ме 
поздрави. Разгласихме по 
радиоуредбата и за кратко 
време площадът се изпълни 
с хора. Първият човек, който 
дойде да ми честити, беше 
бай Мюрсел. Донесе кутия 
шоколадови бонбони и една 
бутилка мастика и ми вика: 
„Другарю председател, чес-
тито град!“. 

Първото официално 
честване по повод обявя-
ването на Опака за град 
стана на 19 декември. Ня-
маше време да подготвя 
словото си, но се получи. 
Позволих си да издигна 
лозунга „Моят град – моя 
съдба, моя отговорност“ и 
девиза „Роден град се гради 
с много обич“. Ако днес 
всички ние, опачени, го про-
умеем, аз виждам голяма 
перспектива през града ни.

ГЕРБА 

на Опака го направихме 
няколко години преди да 
стане град. Възложих го 
на Димо .... любител худож-
ник. Стана хубав, отразява 
нежността, красотата и 
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Едно от най-забележи-
телните събития в новата 
българска история е Съе-
динението от 1885 година 
и неговата бляскава защита 
в Сръбско-българската 
война. Проблемите на под-
готовката, провеждането и 
защитата на Съединението, 
както и въпросите, свър-
зани с причините, хода 
и резултатите от Сръб-
ско-българската война, 
са изследвани задълбоче-
но. Отдавна е направена 
историческата равносмет-
ка и е осмислена национал-
ната значимост на Съеди-
нението и Сръбско-бъл-
гарската война, но остава 
недостатъчно проучен об-
ществено-политическият 
живот в Поповско по вре-
мето на тези паметни 
исторически събития. То-
зи край остава далече от 
горещите точки на Българ-
ската криза, започнала 
през есента на 1885 го-
дина и ескалирала в ав-
густовския преврат от 
1886 година. Това обаче не 
означава, че местното на-
селение е безучастно към 

120 ГОДИНИ ОТ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА

ТУРЦИТЕ ОТ ОПАКА 
ГО НАРЕКЛИ КОМИТАТА

тези събития. То съвсем 
не е изолирано от драма-
тичните процеси, останали 
в националната ни съдба 
като примери на героизъм 
и жестока политическа 
нетърпимост. Усетили 
свободата след петвеков-
ното турско робство, бъл-
гарите масово и с въоду-
шевление се вдигат в за-
щита на Отечеството през 
1885 г., когато сръбският 
крал Милан тръгва на 
война срещу свободна 
България. Долуописаната 
случка е само един ярък 
щрих, разкриващ жертво-
готовността им пред олта-
ра на Отечеството и свобо-
дата.

*
Още със започването на 

войната учениците, още 
юноши 17–18-годишни, от 
Варненската, Разградската 
и Русенската гимназия 
сформирали ученически 
доброволчески легион, ко-
мандван от поручик Дво-
рянов. Сред доброволците 
от Разградската гимназия 
бил и Христо Енчев Ру-
сев от Опака. При изпра-

щането им целият град 
Разград се стекъл на гара-
та. Преди идването на вла-

Учителят в Паламарца Йордан Г. 
Йорданов, участник във войната, 
води активна кореспонденция с 
местния свещеник Стефан Добрев. 
Писмата му, които се съхраняват 
днес в Историческия музей на По-
пово, разкриват по неподправен 
и живописен начин настроенията 
на българите и готовността им да 
защитят току-що освободеното си 
Отечество. В едно от писмата че-
тем:

... страшливий сърбин непре-
станно окопава окопи (табии) 
по Пиротското и Нишкото поле 
и както ся научаваме биле все с 
немското изкуство (мастория) 
т.е. на всеки 150–200 шага 
разстояние е направен тел, с 
която мисли да спре и да лови 
българский солдатин, който 
тъй мъжествено  премина с 
отворени гърди Балкана, то той 
не ще презре и да префръкне по 
всичкото поле в Пирот и Ниш и 

вярвам, че ако стане нужда  в непродължително време, ще му кажем  из кой 
друм (път) се отива към Белград, че и по-нататък към Виена. Както в скоро 
време им показахме що е бугарин и какво може той (бугарина) и всяко българско 
име страх им позакваше...

ка обаче се случило нещо 
необикновено. На площа-
да около една маса стоя-
ли почетни граждани, кои-
то съставлявали една ко-
мисия, която се произна-
сяла за годността на добро-
волците. Когато Христо 
изявил желание да замине 

на фронта комисарите се 
усмихнали снизходително 
и го помолили да се откаже 
от намерението си.  Понеже 
бил още дете. Точно в този 
момент някой от тълпата 
се провикнал: „Защо не 
го приемете? Ако може да 
вдигне две пушки, нека вър-
ви на бойното поле.“ Това 
внушение било възприето 
от хилядното мнозинство 
и получило характер на ис-
тински плебисцит. Коми-
сията веднага поднесла на 
Христо две пушки, руски 
берданки. Хиляди погледи 
се отправили към младежа, 

подложен на такъв тежък 
изпит. Вярвам, всеки мо-
же да си представи пси-
хологическото състояние 
на това момче в този мо-
мент. Ако трябва скала да 
откърти, и това ще стори, за 
да докаже пред събралите 
се хора, че вече е мъж. 
И действително Христо 
бавно вдигнал двете бер-
данки до хоризонтално 
положение, задържал ги и 
след това бавно ги свалил. 
Преди още комисията да 
вземе своето решение, хи-
лядният народ започнал да 
акламира младия герой и 
гръмогласно да скандира: 
„Приет, приет!“. Комисията 
естествено нямало какво 
друго да направи и приела 
резултата от необичайния 
изпит.

Така Христо Енчев Ру-
сев, макар и малолетен, 
бил включен в ученичес-
кия батальон, записал учас-
тието си в тази война и в 
разгрома на сърбите при 
с.Гайтанци и Белоградчик. 
След края на войната той 
се завърнал в Опака окичен 
с орден за храброст. Най-
голямата награда обаче 
за него било прозвището, 
което му дали неговите 
съселяни турци, които 
започнали да го наричат 
Комитата, като признание 
за неговия патриотизъм и 
себеотрицание. Те, както 
и българите в Опака оце-
нили доблестта на младия 
доброволец.

Подготви за печат:
Пламен Събев

Петнадесет отстреля-
ни благородни елена са 
отличени със златен ме-
дал. Най-добрите трофеи 
са от лов в дивечовъдната 
станция „Черни Лом“ в 
Попово. През минало-
годишния сезон ловците 
са отстреляли общо 75 
броя благороден елен. 
От тях 26 са отличени 
със сребърен медал и 
17 – с бронзов, съобщиха 
от НУГ. 4,800 кг тежат 
рогата на най-големия.

в.Стандарт

15 ЕЛЕНА СЪС 
ЗЛАТЕН МЕДАЛ

МАЯ РАДЕ-
ВА, която спече-
ли конкурса 
„Мис Прогимна-
зия“ в Попово 
през пролетта, 
участва в конкур-
са „Форд фокус 
фешън клуб Мис 
Слънчев бряг 
2005“, който се 
проведе в края 
на август в черно-
морския курорт 
Слънчев бряг.  24 
момичета на въз-
раст от 16 до 20 
години се състе-
заваха за титлата, 
която им осигу-
рява правото да 
участват в 36-
ото издание на 
морския конкурс 
за красота „Мис 
Черно море 2005“. Спечели я 16-годишната Малта 
Пандева от Бургас с подгласнички 17-годишната Ава 
Крондова от Благоевград и 16-годишната Евгения Пет-
канска от Пловдив. 

По покана на ръководст-
вото на побратимения 
с Попово руски град За-
райск в началото на месец 
август на официално посе-
щение беше наша делега-
ция, съставена от замест-
ник-председателя на Об-
щинския съвет Венета Ми-
сирджиева и кмета на  се-
ло Зараево Манчо Манев. 
Те присъстваха на чества-
нията по случай 869 годи-
ни от основаването на 
древния град, радвайки се 
на прословутото руско го-
стоприемство. Там в също-
то време бяха и предста-
вители на градовете Воло-
жин, Република Беларус и 
Армазас от Руската федера-
ция, които също са обвър-
зани с договора за сътруд-
ничество с Попово. Офи-
циалните гости от гр.Ма-
каров, Украйна, изразиха 
гореща молба към нашата 

КРЪГЪТ ОТ ПОБРАТИМЕНИ 
ГРАДОВЕ СЕ РАЗШИРЯВА

• Делегация от Попово присъства на тържества в Зарайск, Русия
• Обсъжда се побратимяване с град Макаров, Украйна

делегация градът им да се 
присъедини към този дого-
вор. *

По политически причи-
ни в Украйна до скоро не 
беше възможна размяната 
на чужди делегации без 
специалната подкрепа на 
Президентството. Сега, 
след смяната на властта, 
това става възможно. За 
празника на град Мака-
ров тази година, който 
съвпада с Деня на незави-
симостта на Украйна 
(24 август), беше покане-
н  и представител на Об-
щина–Попово. Секрета-
рят на Общината Тихо-
мир Трифонов след завръ-
щането си от Украйна 
сподели за „Местен вест-
ник“, че въпреки прото-
колния характер на визи-
тата са предприети офи-
циални стъпки към под-
писването на договор за съ-

трудничество между две-
те общини. Постигната е 
договореност за изготвя-
нето на съвместен прото-
кол, който до 30 дена тряб-
ва да бъде обсъден и при 
следващата среща ще бъде 
подписан. Това съвпада с 
идеята и на Община–По-
пово да се изгради един 
пръстен от побратимени 
градове на съседните сла-
вянски държави. 

Град Макаров е център 
на район с 45-хилядно на-
селение. Общинския цен-
тър е 15 хиляден, намира 
се на 30 км от град Киев, 
което спомага за развитието 
му. През последните годи-
ни част от селищата на 
района около града се из-
ползват за строителство 
на заможни киевчани. То-
ва дава отражение на про-
мишлеността и снабдява-
нето на района.

Представителите на Община–Попово – Венета Мисирджиева 
и Манчо Манев, с делегациите от другите побратимени със 

Зарайск в Русия градове

СКРЪБНА ВЕСТ
На 28 август след боледуване почина основателят 

на Поповския партизански отряд, 
ръководителят на Поповска околия 
в периода 1945–1970 година, на-
шият уважаван и скъп другар

МИХАИЛ УЗУНОВ
Поклон пред светлата му памет!

ОбС на БСП–Попово
ОбС на БАС–Попово

МАЯ ОТ ПОПОВО 
Е СРЕД  УЧАСТНИЦИТЕ 

В  „МИС СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
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Повече от 200 деца на 
възраст между 9 и 

18 години от различни гра-
дове в България и от дру-
ги държави разпънаха па-
латки в местността „40-
те извора“ край град Асе-
новград. Между тях бяха 
и деветима участници от 
Попово начело с водача 
на местния скаутски клуб 
„Антола“ Дарин Сагев. 
В продължение на десет 
дена на лагера „Асеновци“ 
те следваха принципите 
на скаутското движение и 
се учиха да преодоляват 
препятствия, да правят за-
слони и строят мостове 
с цел да се научат да оце-
ляват сами в гората. Ето 
какво разказа г-н Сагев за 
пребиваването на попов-
ската група в лагера спе-
циално за читателите на 
вестника.

Нашият скаутски клуб 
„Антола“ участва за пър-
ви път в национален скаут-
ски лагер. Групата ни се 
състоеше от деветима чле-
нове на различна възраст. 
Най-малкият участник 

ПОПОВСКИ СКАУТИ СЕ УЧАТ ДА 
ОЦЕЛЯВАТ САМИ В ТРУДНИ УСЛОВИЯ

• НАД 200 ДЕЦА НА МЕЖДУНАРОДЕН СКАУТСКИ ЛАГЕР „АСЕНОВЦИ“
• ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ Е ПРЕДЛОЖИЛ 

НАЦИОНАЛНИЯТ СКАУТСКИ ЛАГЕР ПРЕЗ 2006 Г. ДА СЕ ПРОВЕДЕ КРАЙ СЕЛО ПАЛАМАРЦА.

сред поповчани бе десетго-
дишният Светлозар Зафи-
ров, който положи скаут-
ско обещание на 8 август 
пред националното скаут-
ско знаме и пред всички 
участници в лагера. Съкро-
вените думи на обеща-
нието („Пред честта си 
обещавам, че ще се ста-
рая според силите си да 
изпълнявам дълга си към 
Бог и Отечеството, да по-
магам на другите и да 
спазвам скаутския закон“) 
той произнесе в присъст-
вието на президента на 
скаутите в България г-н 
Николай Иванов.

Вечерта на 1 август скау-
тите вдигнаха тържествено 
знамето на палатковия ла-
гер и поставиха почетни 
пазачи на бивака си на по-
ляните над местния язо-
вир. На следващия ден 
те направиха поход до ма-
настира „Света Петка“ и 
помогнаха там да бъдат 
извършени някои дребни 
ремонти. Преди старта 
на десетдневното приклю-
чение присъстващите в 

лагера бяха благословени 
от отец Тодор от Асенов-
град.

Всички участници бяха 
обединени и действаха в 
екип, което е основната 
идея на скаутското движе-
ние. В състезанието по ди-
сциплините оцеляване и 
ориентиране поповската 
група бе сред първите в 
крайното класиране. В над-
преварата при алпинисти-
те заехме осмо място от 
22 скаутски клуба, въпре-
ки че участвахме за първи 
път.

В индивидуалните спор-
тове най-добре се предста-
вихме на тенис на маса, къ-
дето нашият Мартин Мар-
ков стана републикански 
скаутски шампион и му бе 
връчена грамота.

По време на разразилата 
се на следващия ден буря 
в лагера останахме само 
ние и английската група. 
С възникналата трудна си-
туация се справихме бър-
зо – намерихме остана-
ли отнякъде в района дър-
вени скари, сложихме ги 
в палатките си и продъл-
жихме да изпълняваме на-
белязаните задачи. Децата 
от другите клубове се прию-
тиха в бунгалата на до-
макините от Асеновград, 
докато теренът изсъхне и 
обстановката се нормали-
зира.

Единствено поповските 
скаути си направиха спе-
циална дървена защит-
на конструкция, под коя-
то се хранехме и която ни 
предпазваше от дъжд, вя-
тър и слънце. Организато-
рите на лагера бяха подси-
гурили много дървен мате-
риал, от който всеки може-
ше да изгради каквото си 
пожелае за подобряване на 
лагерния живот.

Всеки ден сами си при-
готвяхме храната, полз-
вайки газов туристически 
котлон. Менюто ни бе 

разнообразно – имаше 
и макарони, и мекици, и 
кюфтета, ядохме дини, ба-
нани... Купихме си и боб 
от Асеновград и с голяма 
мъка го сварихме след… 
дванадесетчасов престой в 
тенджерата! Докато бобът 
стане готов за консумация, 
„карахме“ на консерви от 
неприкосновения запас.

Заслужава да се отбеле-
жи, че много си помагахме 
взаимно със скаутите от 
клуб „Дръстър“–Силистра. 
С тях си споделяхме и 
храната, когато останеше, 
беше истинско приятел-
ство. Станахме близки и 
с други скаутски клубове, 
много нови приятелства 

създадохме с деца от Ге-
нерал Тошево, Добрич, 
Пловдив, Лъки, Кюстендил 
и др.

Лагерът ни беше мно-
голюден и многообразен, 
имаше и басейн, който 
ползвахме всеки ден и 
се веселяхме около него. 
Сред многобройните 
участници бяха и деца от 
Англия, Гърция и Турция. 
С гръцките скаути станах-
ме много добри приятели 
и дори им подарихме на-
шенска каска за алпини-
зъм с петолъчка. Това та-

ка ги трогна, че видяхме 
сълзи в очите им. Турските 
деца пък ни помогнаха да 
възстановим съборената 
от силната буря дървена 
конструкция, която бяхме 
изградили след пристига-
нето си в лагера.

Проведохме различни 
интересни инициативи – 
вечер на дружбата, вечер на 
кулинарни специалитети 
от различните страни и 
др. В артцентъра сред го-
рата децата се учеха да 
майсторят всевъзможни 
неща, да придобиват опит 
и трупат знания за оце-
ляване в трудни условия. 
Скаутите се учеха също 
да усвояват различни ви-
дове възли, правиха си кар-
навални маски с бои по 
лицата, пожарникари от 
Асеновград им изнесоха 
лекция.

Президентът на Органи-
зацията на българските 
скаути Николай Иванов на-
прави предложение нацио-
налният скаутски лагер 
през следващата година да 
се проведе в базата на на-
шия клуб „Антола“ край 
село Паламарца. Това мо-
же да се осъществи, след 
като представители на ръ-
ководството на Органи-
зацията на българските 
скаути огледат на място и 
одобрят споменатата база.

Следващата проява на 
поповските скаути ще бъ-
де провеждането на по-
ход до околностите на 
село Асеново, където ще 
разпънат палатков лагер и 
ще прекарат там три дена. 
След него следва поход 
с двудневен престой в ла-
гера до село Паламарца, 
а годината ще приключи 
със зимен поход до хижа 
„Финтекс“ край Габрово.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

„ЦЯЛАТА СВИНЩИНА“
е пиесата от Иван Кулеков, която ще види 
сценична реализация в началото на октомври. 
Смешно-тъжният й сюжет се завърта около 
убийството на една свиня. Режисьорът Борис 
Панкин я поставя в Търговищкия театър с 
комици от различни поколения – Кръстьо 
Лафазанов, Ангел Георгиев – Ачо, Мариан Ба-
чев и Герасим Георгиев – Гого.
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ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

Маруся МИЛУШЕВА

Голям спортен празник 
се състоя в Садина в събо-
та, 27 август, ден преди тра-
диционния тамошен събор. 
Стотици жители и гости на 
селото и общината имаха 
удоволствието да наблю-
дават петия, финален кръг 
от националното първен-
ство по автокрос с така на-
речените бъги автомоби-
ли. Атрактивната надпре-

МЪЖКА БОРБА ЗА КУПА „САДИНА 2005“

вара продължи през целия 
ден при отлична организа-
ция – домакините бяха 
почистили и подготвили 
околността до селото, къ-
дето бе пистата за състеза-
нието, тук бяха две пожар-
ни, линейка, пътна помощ, 
полиция. Част от състеза-
телните екипи бяха дошли 
от предишния ден с целите 
си семейства, палатките 
им бяха строени в единия 
край на обширната поляна, 

бира-скара под дебелите 
орехови сенки доофор-
мяше бивака и създаваше 
допълнителен комфорт за 
състезатели и зрители.

Явно организационният 
комитет за този отговорен 
кръг на надпреварата си 
беше свършил отлично ра-
ботата. Ето и неговия съ-
став: председателстваха го 
генерал Гецо Гецов, дирек-
тор на РДВР, и д-р Люд-
мил Веселинов, другите 

членове бяха заместник-
кметът на община Попово 
Тодор Ненов, Атанас Ста-
тев от Търговище, Стелияна 
Христова, управител на 
СБА–Попово, която ус-
пешно командваше мъже-
те в лагера и въвеждаше от-
личен ред, Станчо Димит-
ров от Община–Попово и 
кметът на с.Садина Пеци 
Пецев, осигурил перфект-
ното домакинство. 

Общо 19 пилоти от раз-

лични спорни клубове в 
страната участваха във 
финалите на клас до 1600 
куб.см и клас над 1600 
куб. см. След опознавател-
ните обиколки по трасето 
следваха квалификацион-
ни турове за време и кул-
минацията на състеза-
нието – финалните кръ-
гове. Имаше много емоции 
и за участници, и за зрите-
ли – атрактивни изпревар-
вания, преобръщания на 
издаващите невероятен 
вой автомобили по гръб и 
отново на колела, а един от 
състезателите направи це-
ли три обиколки без пред-
но ляво колело. Имаше за 
съжаление и фатални за 
класирането аварии, нещо 
неизбежно при този род 

автомобили, сглобявани от 
ентусиазирани техничари 
и любители на силните 
изживявания по пистите.

След оспорваната мъжка 
борба в късния следобед 
станаха известни новите 
шампиони на България за 
2005 година и носители 
на купата „Садина 2005“. 
В клас до 1600 куб.см пър-
ви се класира Тихомир 
Трънков, след него второ 
и трето място по точки 
заеха Георги Кърджиев и 
Бойко Янков. В големия 
клас с шампионската тит-
ла се окичи Димитър 
Митков, втори се класира 
Христо Александров, на 
трето място остана най-
атрактивният от пилотите 
Петър Кръстилов.

Момент от състезанието

Шампионите в клас до 1600 куб.см Шампионите в клас над 1600 куб.см

– Г-н Русев, знаем, че по 
ваша идея от миналата 
година в Садина се про-
веждат състезания с бъ-
ги. Доволен ли сте от то-
ва, което се случва днес?

– Разбира се, това беше 
една моя мечта. Вече 30 
години съм в този спорт 

ТРИКРАТНИЯТ ШАМПИОН М.С. НЕДЕЛЧО РУСЕВ:
и накрая се наложи да си 
направя и трасе. Тази по-
ляна е до родната ми къща, 
на нея след училище съм 
пасъл овцете и съм се учил 
да карам ски, тук е минало 
детството ми. 

– Пистата вече е уза-
конена и това състеза-

ние е редовен кръг от ре-
публиканското първен-
ство по мотокрос. Вие съ-
що ще участвате в него.

– Въпреки че съм най-
възрастният в този спорт – 
роден съм през 1942 го-
дина, все още имам сили и 
желание да се състезавам 

и се чувствам най-млад от 
всички. Като спра да карам, 
ще седна тук и ще гледам 
другите как карат, защото 
до края на дните си ще съм 
свързан с този спорт.

– Голяма част от жи-
вота Ви е минала в Тър-
говище, там е и едно от 
ядрата на този спорт.

– Гордея се, че съм съз-
дал нещо като школа, ува-
жават ме и съм нещо като 
лидер на клуба. Затова и 
ми викат Батето.

– На какво се дължи 
според Вас спортното Ви 
дълголетие?

– На постоянството ми. 
От първия си работен 
ден до пенсионирането 
съм работил все във Воен-
ния завод. Вече 30 годи-
ни не съм изневерил и на 
любимия ми спорт. И ос-
вен това, каквото реша – 
правя го. Реших, че когато 
стана голям състезател, 
ще откажа цигарите и ги 
отказах. Реших, че ще има 
писта тук – и ето я. Това е 
моят подарък за садинча-
ни, надявам се да са довол-
ни, както аз съм доволен. 

Организационният комитет на състезанието 
изказва голяма благодарност на тези, които по-
могнаха то да се осъществи така, че състеза-
тели и публика да бъдат доволни. Това са „Аг-
протехремонт 61“, „Геострой“, кафе „Рио“, ЕТ 
„Крас–Алко“, ЕТ „Д. Дамянов“, Мобилтел, ЕТ „П. 
Бахнев“, Кметство–с. Садина и кооперация „Мали 
Лом“. А кметът Пеци Пецев е признателен за съ-
действието на Община–Попово и работниците 
от Програмата за временна трудова заетост, взе-
ли участие в почистването и подготовката на те-
рена.

Катерина РУСЕВА

Стартира подготовката на отборите от волейболен 
клуб „Черноломец–Попово 98“ за учебната спортно-съ-
стезателна 2005–2006 година. През нея клубът ще се 
представи с общо седем отбора – четири състава моми-
чета – до 10 и до 13 години, до 15 години младша възраст 
(16–17 г.) и старша възраст (18–19 г.), както и три отбора 
момчета – до 13 години, 15 години и младша възраст.

В края на август тренировки започнаха двете най-
големи възрастови групи при момичетата – тези от 
старша и младша възраст. Ускорената им подготовка се 
налага от новата формулировка на държавното първен-
ство при девойки старша възраст. То е разделено на есе-
нен и пролетен полусезон, през които отборите в своите 
групи по области ще играят по системата всеки срещу 
всеки при разменени гостувания.

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА 
НА ВОЛЕЙБОЛНИТЕ ОТБОРИ

КОЛОПОХОД

С подкрепата на Министерството на образованието и 
науката преди дни бе организиран колопоход, в който 
се включиха общо 36 момчета и момичета от градовете 
Попово и Исперих. Те изминаха почти 600 километра по 
пътищата в страната, въртейки педалите на собствените 
си велосипеди. Голяма част от тях носеха каски и 
спортни облекла на професионални колоездачи.

По време на колопохода, продължил пет дена, групата 
тийнейджъри премина от Исперих през Попово до 
старите български столици Плиска и Преслав. След то-
ва колоната се отправи към още една стара столица – 
Велико Търново, откъдето се върна към Лудогорието. 
Само през последния ден младите колоездачи изминаха 
около 150 километра, справяйки се успешно с това 
нелеко за тяхната възраст изпитание.

Освен предизвикателството да изпитат собствените си 
физически сили и възможности, целта на участниците в 
колопохода беше да се докоснат на място до тези святи 
за всеки българин места, да се запознаят със старите 
столици на Българската държава и с нейната богата сре-
дновековна история.

600-КИЛОМЕТРОВ КОЛОПОХОД 

Резултати от играните на 28 август срещи от втория 
кръг:

„Орловец“–„Черноломец“ 3:1, „Юнак“–„Трансмарис-
ка“ 4:0, „Бенковски“–„Албена 97“ 2:1, „Спортист“–„До-
ростол 2003“ 1:2, „Лудогорец 2003“–„Черноморец“ (Чер-
нево) 2:0, „Аксаково“ –„Черноморец“ (Бч) 0:1, „Шаб-
ла“–„Суворово“ 2:1.

СЕВЕРОИЗТОЧНА 
„В“ ФУТБОЛНА ГРУПА 
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 „БЛОКАДА“

Нова ТВ 23.45

ГОРЕЩО

Би Ти Ви 22.30

„КРАЯТ 
НА АФЕРАТА“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

15.30 Непозната земя
16.00 Мело ТВ мания
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Неделен стадион
18.35 Документален филм 
 на БиБиСи: „Фидел 
 Кастро – голям мъж, 
 малък остров“
19.30 „Мистър Бийн“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:   
 „Блокада“(САЩ, 1998)
22.30 Елит
23.00 По света и у нас
23.10 Джубокс
23.40 Техно
   0.10 „Кентърбърийски 
 разкази“, 4 еп.
   1.05 Видеоклипове
   1.20 Документален филм
   2.20 Непозната земя (п)
   2.50 „Приключенията на 
 Рагтайм“ (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Непозната земя (п) 
 

ПЕТЪК, 2 септември

  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.00 „Търговски център“
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Салон за красота
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Eлиза
15.00 Джоун
15.30 Детските сериали на 
 Джетикс
16.30 „Модел ТВ“ – 
 магазинно шоу
17.00 Изпитание на любовта
18.00 Всички обичат 
 Реймънд
18.30 Луд съм по теб
19.00 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 „Най-смешните 
 животни на планетата“
20.30 Без думи
21.00 „Тя  и той“
21.30 Всички обичат Реймънд
22.00 bTV новините

 

ПЕТЪК, 2 септември

  6.20 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.00 Документална 
 поредица на БиБиСи
  9.50  Телепазарен прозорец
10.05 „Трон“ (САЩ, 1982 г.)
11.45 „Тенис академия“
12.00 По света и у нас
12.20 „Мари Лестер“ 
13.10 Телепазарен прозорец
13.25 Фолклор: Бъдеще 
 от миналото
13.55 „Конници със 
 зелени очи“, 2 еп.
14.45 Светът на 
 Швейцария
15.00 Улица „Сезам”
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на 
 турски език
16.20 Анимация
17.00 Дневникът (п)
17.25 Здравно осигуряване
17.35 Телепазарен прозорец
17.50 Вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 „Думите на танца“
19.30 10/64
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 „Умирай трудно 3“, 
 (САЩ, 1995)
22.40 По света и у нас
22.50 „В сенките“ 
 (САЩ, 2000)
  0.35 Музикален филм
  1.25 Джубокс
  1.55 „Конници със 
 зелени очи“ (п)
  2.45 Видеоклипове
  3.15 Документален филм
  4.00 От и за 
 Великобритания
  4.25 Документална 
 поредица на 
 БиБиСи (п)
  5.15 „В сенките“ (п)
 
  СЪБОТА, 3 септември

  7.00 Анимация
  7.45 Телепазарен  прозорец
  8.00 Дисни!
  8.45 „За животните – 
 с любов“

22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
  0.10 Луд съм по теб
  0.40 „Бързи пари“
  1.30 Елиза
  2.20 bTV новините
  2.50 Бон апети (п)
  3.15 Салон за красота (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 3 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Реално 
  7.00 Бон апети 
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 Реално
  9.00 Кой е по-по-най 
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 bTV новините 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Уолтър и Хенри“
14.30 „Джаки, Етъл и Джоан: 
 жени на върха“ (САЩ)
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 „Американски пай“
22.00 bTV новините 
22.30 „Краят на аферата“
  0.30 Бързи пари
  1.20 Филм (п)
  2.50 БГ ТОП 100
  3.40 bTV новините
  4.10 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
 
НЕДЕЛЯ, 4 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Опасна любов“ 
14.30 УЕФА. Обзор 2005–2006
15.00 Часът на Би Би Си

10.00 Не винете коалите
11.00 „Куче в чекмедже“, 
 комедия
11.00 „От нищо нещо“, 
 комедия
11.45 Календар
11.47 „От нищо нещо“ 
 продължение
13.00 Фрейзър
15.00 Татко на отглеждане
15.30 Имаш поща
17.00 Военна прокуратура
18.00 ФБР инструктор
19.15 Календар
19.45 Старгейт
20.45 Истински 
 холивудски истории: 
 Мерилин Монро
21.30 Календар
21.32 Истински 
 холивудски истории: 
 Мерилин Монро, 
 продължение
22.30 Военна прокуратура
23.30 Календар
23.45 Стар академи (п)
  2.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)
  4.00 Военна прокуратура
  5.00 Отдаденост

НЕДЕЛЯ, 4 септември

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 „Костенурките 
 нинджа“
  9.00 „Сейлър Муун“
11.00 „Куче в чекмедже“
11.45 Календар
11.47 „Куче в чекмедже“ 
 продължение
13.00 „Гара за двама“ 
14.30 „Gillette супер спорт“
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.00 ФБР инструктор
19.15 Календар
19.45 „Бумеранг“, комедия
21.30 Календар
21.32 „Извън позодрение“
23.30 Календар
23.45 Горещо
  0.45 „Живот под коша“
  1.45 „Извън подозрение“ 
 драма (п)
  3.45 ФБР инструктор (п)
  4.45 Отдаденост
  6.30 Само баламите 
 бачкат

  9.15 „Изчезналият 
 динозавър“, тв филм
10.45 „Четвъртият“, филм за 
 четвъртия пехотен 
 батальон в Ирак
11.15 Памет българска: 
 120 години Съединение
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклор: 
 „Пътуване през съня“
12.50 Минута е много
13.40 Документален филм:
 „Великият 
 американски каубой“
16.10 „Под дъгата – раз-
 личните наши деца“
16.40 Документален филм 
 на БиБиСи: „Как се 
 създава човек“
17.30 Музикални следи: 
 вокална група „Трик“
18.00 Футбол: 
 Швеция–България
20.00 По света и у нас
20.30 Кинопарад: 
 „Уолстрийт“ 
 (САЩ, 1987)
22.35 Рекламна пауза
23.05 По света и у нас
23.15 „Нощни птици“
  0.15 Трето полувреме
  1.05 Варненско лято 2005: 
 Джазтайм
  1.50 „Предумишлено 
 убийство“ (САЩ)
  3.30 Видеоклипове
  4.10 Памет българска (п)
  4.55 „Предумишлено 
 убийство“ (САЩ) (п)
   6.30 „За животните – 
 с любов“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 4 септември

   7.00 Анимация
   7.30 Бразди
   8.00 Телепазарен прозорец
   8.15 Дисни!
   9.00 Палавници
10.00 „Конят без глава“ 
 (САЩ, 1963)
11.30 Документален филм: 
 „Съединението – 
 живецът на силата“
12.00 По света и у нас
12.20 Фолклорни виртуози
12.50 „Приключенията на 
 Рагтайм“ (САЩ, 1998)
14.30 Документален филм: 
 „Ялта“

16.00 Елиза
17.00 Зона спорт
17.30 Кварталът на 
 богатите
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „200-годишен човек“  
22.00 bTV новините 
22.30 Кабината
23.30 Опасни улици
  0.15 Бързи пари
  1.20 Сблъсък (п)
  2.40 bTV репортерите
  3.10 Часът на Би Би Си
  4.00 bTV новините   
  4.40 Треска за злато (п)
  5.00 Живот на скорост (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 2 септември

  7.00 Анимация
  8.00 Здравей, България
  9.00  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
10.45 Бевърли Хилс, 90210
11.45 Календар
12.00 „Мама – частен 
 детектив“
12.30 Нова ТВ шоп
12.45 „Министър Тъй вярно!“
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.30 Блясък
16.00 Отдаденост
18.00 Блясък
18.30 Гувернантката
19.15 Календар
20.00 Морска сол
20.30 В неизвестност
21.30 Календар
21.32 „Агент Джейк 2.0“
22.30 Военна прокуратура
23.30 Календар
23.45 Ало, Къщата?
  0.45 „Младите лъвове“
  2.30 Моя сладка Валентина 
  3.30 „Мама – частен 
 детектив“
  4.30 Мъжкари
  5.30 Отдаденост (п)
 
СЪБОТА, 3 септември

  7.30 Иконостас
  8.00 „Костенурките нинджа“
  9.00 Анимация

III КРЪГ

4 септември, 17,00 ч.

• Суворово–Орловец
• Черноморец (Бч)–Шабла
• Черноморец (Черн.)–

Аксаково
• Доростол 2003–

Лудогорец 2003
• Албена 97–Спортист
• Черноморец (Бяла)–

Бенковски
• Трансмариска–Левски 96
• Черноломец–Юнак

IV КРЪГ

11 септември, 17,00 ч.

• Орловец–Юнак
• Левски–Черноломец
• Бенковски–Трансмариска
• Спортист–

Черноморец (Бяла)
• Лудогорец–Албена
• Аксаково–Доростол
• Шабла–Черноморец (Черн)
• Суворово–

Черноморец (Бч)

ПРОГРАМАТА ДО КРАЯ НА ПОЛУСЕЗОНА („ЕСЕН 2005“) 
НА ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО В СЕВЕРОИЗТОЧНА „В“ ГРУПА

V КРЪГ

18 септември, 17,00 ч.

• Черноморец (Бч)–Орловец
• Черноморец (Черн)– 

Суворово
• Доростол–Шабла
• Албена–Аксаково              
• Черноморец (Бяла)–

Лудогорец
• Трансмариска–Спортист
• Черноломец–Бенковски
• Юнак–Левски

VI КРЪГ

25 септември, 17,00 ч.

• Орловец–Левски
• Бенковски–Юнак
• Спортист–Черноломец
• Лудогорец–Трансмариска
• Аксаково–

Черноморец (Бяла)
• Шабла–Албена
• Суворово–Доростол
• Черноморец (Бч)–

Черноморец (Черн)

VII КРЪГ

2 октомври, 16,00 ч.

• Черноморец (Черн)–Орловец
• Доростол–Черноморец (Бч)
• Албена–Суворово
• Черноморец (Бяла)–Шабла
• Трансмариска–Аксаково
• Черноломец–Лудогорец
• Юнак–Спортист
• Левски–Бенковски

VIII КРЪГ

9 октомври, 16,00 ч.

• Орловец–Бенковски
• Спортист–Левски
• Лудогорец–Юнак
• Аксаково–Черноломец
• Шабла–Трансмариска
• Суворово–Черноморец (Бяла)
• Черноморец (Бч)–Албена
• Черноморец (Черн)–Доростол

ХI КРЪГ

16 октомври 16,00 ч.
• Доростол–Орловец

• Албена–Черноморец (Черн)
• Черноморец (Бяла)–

Черноморец (Бч)
• Трансмариска–Суворово
• Черноломец–Шабла
• Юнак–Аксаково
• Левски–Лудогорец
• Бенковски–Спортист

Х КРЪГ

23 октомври, 16,00 ч.
• Орловец–Спортист
• Лудогорец–Бенковски
• Аксаково–Левски
• Шабла–Юнак
• Суворово–Черноломец
• Черноморец (Бч)–

Трансмариска
• Черноморец (Черн)–

Черноморец (Бяла)
• Доростол–Албена

ХI КРЪГ

30 октомври, 16,00 ч.
• Албена–Орловец
• Черноморец (Бяла)–Доростол
• Трансмариска–

Черноморец (Черн)

• Черноломец–
Черноморец (Бч)

• Юнак–Суворово
• Левски–Шабла
• Бенковски–Аксаково
• Спортист–Лудогорец

ХII КРЪГ

6 ноември, 14,00 ч.
• Орловец–Лудогорец
• Аксаково–Спортист
• Шабла–Бенковски
• Суворово–Левски
• Черноморец (Бч)–Юнак
• Черноморец (Черн)–

Черноломец
• Доростол–Трансмариска
• Албена–Черноморец (Бяла)

ХIII КРЪГ

13 ноември, 14,00 ч.
• Черноморец (Бяла)–

Орловец
• Трансмариска–Албена
• Черноломец–Доростол
• Юнак–Черноморец (Черн)
• Левски–Черноморец (Бч)
• Бенковски–Суворово

• Спортист–Шабла
• Лудогорец–Аксаково

ХIV КРЪГ

20 ноември, 14,00 ч.
• Орловец–Аксаково
• Шабла–Лудогорец
• Суворово–Спортист
• Черноморец (Бч)–Бенковски
• Черноморец (Черн)–Левски
• Доростол–Юнак
• Албена–Черноломец
• Черноморец (Бяла)–

Трансмариска   

ХV КРЪГ

27 ноември, 14,00 ч.
• Трансмариска–Орловец 
• Черноломец–

Черноморец (Бяла)
• Юнак–Албена
• Левски–Доростол
• Бенковски–

Черноморец (Черн)
• Спортист–Черноморец (Бч)
• Лудогорец–Суворово
• Аксаково–Шабла   
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България продължава да 
е една от предпочитаните 
туристически дестинации 
в Европа. Предимството 
º, според експерти в бран-
ша, е уникалното съчета-
ние между запазена при-
рода, хилядолетна история 
и неизчерпаеми възмож-
ности за селски, културен 
и екологичен туризъм.

Рекламата обикновено 
представя само шумно 
„окупираните“ черномор-
ски комплекси през лятото 
и зимните ни курорти, раз-
полагащи с всички екстри 
на съвременното туристи-
ческо предлагане. Във вът-
решността на страната чо-
век все още може да открие 
недокоснати от времето 
места за отдих. Малки се-
лища със запазена възрож-
денска архитектура, китни 
планински градчета, в 
чиито околности има ос-

В ТЪРСЕНЕ 
НА АЛТЕРНАТИВНИ 
И НЕСТАНДАРТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
ОТДИХ

танки от древните тра-
ки, или средновековни 
крепости с криволичещи 
край тях следи от римски 
пътища – възможностите 
да прекарате на спокой-
ствие почивката си, обо-
гатявайки познанията си 
за една от най-древните 
държави в Европа, са не-
изчерпаеми! Впрочем в 
това се убеждават все по-
вече чужденци. За тях Бъл-
гария с хилядолетното си 
минало е истинско откри-
тие. 

„Имах възможност да 
пътувам из страната и се 
влюбих във вашите пла-
нини и природни гледки, 
в малките градчета със 
самобитна архитектура 
и приятелски настроени 
хора – споделя за 
Българското радио Жаки 
Крюшон – началник на 
благоустройството на 

френския град Байон, и 
добавя:  – България е една 
страна, която има много 
добре запазено културно-
историческо наследство. 
При това не става дума 
само за паметниците на 
културата, за живописните 
църкви и манастири, но и 
за безбройните старинни 
селища и градове, които са 
много атрактивни. Да не 
говорим за фантастичните 
природни гледки! Опре-
делено може да се каже, 
че предлагате един малко 
по-специфичен туристи-
чески продукт с богати въз-
можности за алтернативен 
туризъм и за по-нестан-
дартни предложения за от-
дих.“ 

Именно на този инте-
рес на чужденците, а и на 
родните туристи общини-
те Попово и Опака все 
още не могат да отгово-
рят адекватно. Разположе-
ни във вътрешността на 
страната, далеч от мор-
ския бряг и планинските 
курорти, тук също могат 

да се открият любопитни 
и интересни за туриста 
места. В разширяващото се 
търсене на ниши за разви-
тие на туризма в България 
споменатите общини се 
включиха сравнително 
късно. Може би поради ло-
ша инфраструктура, недоо-
ценка на съществуващите 
природни и исторически 
дадености, липса на дъл-
госрочна стратегия в та-
зи посока, а и малко адми-
нистративна мудност се 
забави предлагането на са-
мобитен туристически про-
дукт на търсещите отдих 
и развлечения българи и 
чужденци. 

Напоследък раздвижва-
не в тази насока има. Все 
повече къщи за гости се 
преустройват съобразно 
стандартите на туризма, за 
да предложат едно топло 
гостоприемство. Увелича-
ват се и усилията за разра-
ботването на мащабни 
проекти за алтернативния 
туризъм. Направеното ос-
тава малкоизвестно. Ре-

кламата като звено в този 
процес почти липсва. 
Все пак през лятото и тук 
нещо се случи. Приятна 
изненада е пуснатият в 
интернет пространството 
сайт на село Помощица, 
който го рекламира като 
добро място за селски ту-
ризъм. Издаването в съ-
щото време на луксозен 
туристически каталог за 
маршрутен туризъм „От 
Дунав до Стара планина“ 
допълва усещането, че и в 
тази посока започва нещо 
да се прави.  

Ще ми се добавя още не-
що за споменатия каталог, 
защото мисля, че идеята 
за него и реализацията са 
прекрасни. Последният 
е дело на Сдружението 
за алтернативен туризъм 
в Попово. Негов автор е 
Бойко Михайлов. Предста-
вени са всички значими 
туристически обекти, като 
се тръгне от Европейска-
та река при град Русе и 
се стигне до „Крумово 
кале“ при град Търгови-

ще. В каталога са наме-
рили място информации 
за скалния манастир при 
с.Крепча, град Попово и 
туристически обекти около 
него. Богато илюстрирано, 
двуезично – на български и 
английски, изданието, ако 
има и нужния тираж, за да 
достигне до всеки търсещ 
подобна информация, мо-
же да насочи погледа на 
много хора към този район 
като туристически обект. 

Бел. ред. 
От следващия си брой 

вестникът започва пред-
ставянето на туристи-
чески обекти, до които 
може да се достигне в ед-
но- и двудневна разходка 
или пътуване, като за ба-
за на тръгване бъдат гра-
довете Попово или Опака. 
Ще отделим внимание и 
на всеки интересен проект 
или идея, свързан пряко или 
косвено с алтернативния 
туризъм.

Подготви: 
Пламен Събев

Иван ПЪРВАНОВ

Уникален парк, носещ името „Малката България“, 
ще бъде изграден в стражишкото село Железарци в 
района на Велико Търново. Изграждането му ще стане 
по проекта „Създаване и промоция на регионален еко-
туристически продукт Средна Янтра“, финансиран от 
европейската програма ФАР с над 200 хил. долара.

Паркът ще се намира от двете страни на главния 
път София–Варна, който ще се пресича през подземен 
тунел. В уникалната зелена площ ще бъдат съчетани 
и представени всички особености на българския ланд-
шафт – равнина, хълмове, смесени гори и малка ре-
кичка. Средната надморска височина на парка е 400 
метра. В момента в района се правят малки беседки за 
почивка и пейки за туристите.

Работният проект на парк „Малката България“ е из-
работен от великотърновската фирма „Роса“.

Идейният проект на община Стражица за ландшафт-
ния парк пък е бил номиниран като най-добър сред 
всичките 155 проекта от цялата страна, представени 
за одобрение и финансиране от ФАР, съобщиха ини-
циаторите за създаването на уникалната градина.

(в.Монитор)

У СЪСЕДИТЕ

ПАРК „МАЛКА БЪЛГАРИЯ“ 
ПРАВЯТ В ЖЕЛЕЗАРЦИ

На около един кило-
метър от с.Крепча, 

община Опака, има стар 
скален манастир. Там се на-
мира най-ранният надпис 
на кирилица, датиран от 
921 година. Манастирът е 
открит от известния архео-
лог Шкорпил в края на 
ХIХ век. Състои се от две 
пещери, едната от които е 
на височина около 5 метра, 
а другата – на повече от 
20 м.

Установено е от наши 
историци, че този скален 
манастир е бил обитаван 
от монаси отшелници още 
отпреди времето на Иван 
Рилски. В споменатите две 
скални помещения преди 
много векове са били изсе-
чени в стените множество 
кръстове.

Древен надпис в мана-

МАНАСТИРЪТ 
ДО СЕЛО КРЕПЧА ДА СТАНЕ 
ДОСТЪПЕН ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

стира гласял: „Тук е погре-
бан светият отец Антоний. 
Да бъде анатемосан този, 
който превърне манастира 

в плевня.“ За съжаление 
този надпис днес не може 
да бъде видян от никого, 
защото не е възможно да 

се стигне до него. Преди 
години достъпът до пеще-
рите е бил осигурен от ме-
тална стълба, която сега не 

съществува. 
Да се разреши проблемът 

с достъпа на туристи до 
скалния манастир – това 
предвиждат в съвместен 
проект общините Попово 
и Опака. Заедно с Лозни-
ца те кандидатстват с про-
ект по ФАР за развитие 
на туристическа инфра-
структура за 300 000 евро. 
От тях 100 000 са опре-
делени за изграждане на 

посетителски център, кой-
то ще упътва туристите 
към забележителностите 
в района и ще им сочи 
маршрутите към Попово 
и Лозница. Предвижда се 
също да се направят  обезо-
пасени стълбищни кон-
струкции, паркинг и други 
помощни съоръжения 
към скалния манастир до 
с.Крепча.  


