
От десетилетия в инфраструктурата на Попово 
не са влагани толкова средства, колкото през това 
лято. Парите са от европейски и наши фондове 
по различни проекти, от общински облигационен 
заем и собствени средства. Целият център и част 
от улиците на града ни са строителни площадки –
изграждат се комуникации, обновяват се пътни 
настилки и тротоари,  градинки и плочници. Всич-
ки сме в очакване бул. „България“ да стане пеше-
ходна зона с красив, съвременен облик. Вървят ли в 
срок строителните работи на различните обекти, 
какво друго да очакваме в най-близко бъдеще по 
отношение на благоустройството на Попово – с 
тези въпроси се обърнахме към директора на дирек-
ция „ТСУ“ в Общината Николай Николов, човека, 
който познава всяко кътче не само от града, но и в 
цялата община. Ето какво научихме:
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088 9 516 878

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

Красимир Николов пред храма на който посвети лятото си

Започна и цялостната рехабилитация на ул.„Барикадна“, по която движението беше станало почти невъзможно.

ЦЯЛО ПОПОВО Е 
СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

ХРАМ СЕ ГРАДИ И 
ПОДДЪРЖА С ВЯРА

на стр. 3

ПРАЗНИК 
НА ГРАД ОПАКА

В края на август от аг-
рарното министерство са 
заявили, че фонд „Земеде-
лие“ ще раздаде 5 млн. ле-
ва на производители на сел-
скостопанска продукция, 
чиято реколта е била уни-
щожена от природните бед-
ствия през летните месеци. 
Допълнително ще бъде съ-
общено кога и как ще се 
раздават тези средства.

30 милиона лева е отде-
лил фондът за есенната 
сеитба. От тях 25 млн. са 

КОМПЕНСИРАТ 
ФЕРМЕРИ, 
ЗАСЕГНАТИ 
ОТ ПОРОИТЕ

Фолкзвездата Преслава безусловно беше гвоздеят на програмата

линия за закупуване на на семена от пшеница. Тя се 
дели на кредитна линия от 20 млн. лева (при 1,5% лих-
ва) и 5 млн. лева субсидия. Това означава, че онези, кои-
то се доберат до линията за семена, ще получат 4 лева 
на 1 декар нисколихвен кредит и 1 лев субсидия. Мак-
сималният размер на подпомагане на един фермер е 
6000 декара.

Линията за семена стартира на 1 септември. Произ-
водителите, получили кредит, трябва да го върнат до 
края на септември следващата година.

Кметският наместник на село Иванча се хвана да 
ремонтира сам 120-годишния храм в селото

Пламен СЪБЕВ  

Напоследък името на село Иванча все по-често се 
споменава покрай възможностите му за алтернативен 
туризъм и раз-
работваните 
проекти в тази 
посока. Може 
би и това е при-
чина роденият 
в селото Бел-
чо Ненов да на-
прави постъп-
ки пред Ди-
рекцията по 
вероизповеда-
нията при Ми-
нистерския съ-
вет да отпусне 
средства за ре-
монт на храма 
„Свети Про-
рок Илия“ в 
селото. Оттам 
на стр. 4

на стр. 2
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 Маруся МИЛУШЕВА

Миналия петък в сгра-
дата на Общината в По-
пово се проведе първият 
след летните отпуски Ден 
на кмета. Най-важната те-
ма беше как се отстраня-
ват щетите от проливните 
дъждове и последвалите 
наводнения. Пред кмето-
вете и кметските намест-
ници от всички поповски 
села инж. Н. Николов, 
директор на дирекция 
„ТСУ“, даде подробна ин-
формация какви щети са 
констатирани и колко сред-
ства са получени. Най-
тежко е положението с 
пътната инфраструктура, 
има повредени мостове, 
обществени сгради и т.н. 
Според оценката на спе-
циалистите щетите са за 
около 1 800 000 лева, но 
от Комисията за защита на 
населението при бедствия, 
аварии и катастрофи са 
отпуснати на няколко тран-
ша по-малко от една тре-
та от тях – 483 977 лв. Ло-
шото е, че това не става по 
приоритети, според важ-
ността на обектите, а спо-
радично. Например за Дри-
ново няма нито лев, а за За-
раево всичко, което е било 
поискано – е отпуснато. 

Както подчерта и кметът 
д-р Веселинов, сега е въз-
никнал нов проблем – да 
се намерят изпълнители 
за всеки от обектите, за-
щото средствата, макар 

Мехтибат МУСТАФОВ

На 2 септември в Опа-
ка тържествено се отбе-
ляза, за 21-ви път, празни-
кът на града. Сред офи-
циалните лица, гости на 
тържеството, дошли да по-
здравят кмета на общината 
и жителите на града, бяха 
Ердоан Ахмедов – наро-
ден представител, избран 
от нашия избирателен рай-
он, инж.Панайот Абаджи-
маринов – заместник об-
ластен управител, ген.Ге-
цо Гецов – директор на 
РДВР–Търговище, Влади-
мир Иванов – заместник-
кмет на община Попово, 
майор Христо Манев – на-
чалник на РПУ–Попово, 
бившият областен управи-
тел инж.Бехчет Керим, кме-
тове от общината и гости 
на града.

Отделно се получиха по-
здравителни адреси от пре-
зидента на Републиката 
Георги Първанов, кметове-
те на Търговище, Попово 
и Антоново.

В празничната програ-
ма, след словото на кме-
та на община Опака Л. 
Реянов, участваха танцо-
вият ансамбъл „Северня-
че“ от Попово и фолкзвез-
дата Преслава. По молба 
на връстнички на ранопо-
чиналата 17-годишна Сев-
гюл от Опака, тя º посвети 
една от песните си. Тър-
жеството се проведе на 
препълнения централен 
площад на Опака – „Съе-
динение“.

М.МУСТАФОВ

Началото му беше положено на 7 септември. Финан-
сира се от Министерство на финансите – „Публични 
инвестиции“. Включва цялостно асфалтиране на 3200 
метра улична мрежа в село Голямо Градище, пътя 
с.Крепча–с.Гърчиново и ул.„Руси Минков“ в град Опа-
ка. Общата му стойност възлиза на 450 000 лева.

Мария КАРАГЯУРОВА

От утвърдените на тре-
ти тур общо 24 малки де-
монстрационни проекта в 
подкрепа на регионалното 
развитие 15 проекта вече 
са приключени. Това са:

• Възстановяване на мо-
литвен храм в с.Станец, 
общ.Омуртаг;

• „Да пеем и танцуваме“ – 
ремонт на читалище в 
с.Горна Хубавка, община 
Омуртаг;

• Основен ремонт на мю-
сюлмански храм в с.Заха-
ри Стояново, община По-
пово;

• „Да спасим вярата“ – 
ремонт на мюсюлмански 
храм в с.Разбойна, община 
Търговище;

ПРАЗНИК НА 
ГРАД ОПАКА

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

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

тел. 0608/23 998

ПЕТНАДЕСЕТ 
ДЕМОПРОЕКТА 
СА ЗАВЪРШЕНИ

• „Да танцуваме и 
пеем“ – ремонт на читали-
ще в с.Алваново, община 
Търговище;

• Възстановяване на тро-
тоарна пътека в с.Голямо 
Градище, общ.Опака;

• Ремонт на джамия в 
с.Гърчиново, общ.Опака;

• Възстановяване на тро-
тоарна пътека в с.Крепча, 
общ.Опака;

• „Тишина и болка“ –с.Се-
мерци, община Антоново. 
По проекта е отремонти-
рана оградата на гробищ-
ния парк;

• Молитвен храм за мю-
сюлмани – ремонт на джа-
мия в с.Пресиян, общ.Тър-
говище.

• Ремонт на фасада и 
покрив на читалище в с.Го-

лямо Соколово, общ.Тър-
говище;

• Изграждане на чешма в 
с.Съединение, общ.Търго-
вище;

• „Място за игра на на-
шите деца“ – изграждане 
на детска площадка в с.Це-
ровище, община Омуртаг.

• Монтиране на енерго-
спестяващи улични осве-
тителни тела в с. Г.Коза-
рево, общ.Омуртаг.

• Ремонт на покрив на на-
родно читалище „Просве-
та“–с.Люблен, общ.Опака.

При реализирането на 
този тур строително-ре-
монтни работи се извър-
шиха в малки населени 
места, в които не е имало 
реализирани проекти в 
предните два тура.

През новата учебна година се предвижда децата 
да имат общо 37 дена ваканция. В тези почивки 
не влизат официалните празници, когато няма да 
работят всички български граждани.

Най-много дни ще бъдат във ваканция първо-
класниците – 37. Те ще имат допълнителна по-
чивка от четири дни – от 10 до 13 ноември т.г. 
включително. Всички останали ученици ще са 
във ваканция общо 33 дена. От тях 16 ще са по 
коледните и новогодишни празници – от 24 де-
кември 2005 година до 8 януари 2006 г. Чети-
ридневна почивка учениците ще имат между 
двата срока (от 4 до 7 февруари 2006 г.). През тази 
учебна година пролетната ваканция ще е отделна 
от великденската. Така ще има две почивки: от 1 
до 9 април и от 22 до 25 април 2006 година.

Кирил ЖЕЧЕВ

Село Дриново е сред 
най-пострадалите селища 
в община Попово след пад-
налите поройни валежи 
през тазгодишното лято. 
В различна степен тук са 
пострадали всички жили-
ща – наводнени или силно 
навлажнени. Пораженията 
върху четири от къщите са 
толкова големи, че те не 
стават вече за обитаване и 
се налага събарянето им.

По инициатива на чле-
новете на поповския Ро-
тари клуб в южната част 
над селото бе изградена 
предпазна дига с канавка 
пред нея. Ротарианците 
поемат част от финансира-
нето на съоръжението, ка-
то в неговото изграждане 
участват с труд и техника 
фирмите „Геострой“ и 
„Родна индустрия“ ЕООД. 
Дължината на предпазното 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

съоръжение е около 200 
метра. Направата му започ-
на на 24 август т.г. и при-
ключи в края на същия ме-
сец. Стойността на обекта 
надхвърля 5000 лева.

– Точно преди двадесет 
години бе изградена такава 
дига на същото място – 
казва кметът на с. Дриново 
Игнат Игнатов. – Спомням 
си, че през месец май 
1985 г. тук паднаха обилни 
валежи и образувалите се 
водни потоци нанесоха 
поражения на селото. Въ-
преки че щетите не бяха 

 Заключителни работи по 200-метровата дига, която ще защитава южната част на селото 
при проливни дъждове.

големи колкото тазгодиш-
ните, тогава бе взето ре-
шение да се направи пред-
пазна дига и това бе из-
пълнено. Но с течение на 
времето и атмосферните 
влияния съоръжението се 
повреди, разми се и пре-
стана да изпълнява функ-
циите си. От името на мои-
те съселяни благодаря на 
поповския Ротари клуб 
и на останалите участни-
ци в изграждането на за-
щитното съоръжение за 
направения от тях благо-
творителен жест.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Кметът на общи-
на Попово д-р Л.Весе-
линов участва в тър-
жествата по повод го-
дишнината от Тутра-
канската епопея, които 
се провеждат всяка го-
дина на военното гроби-
ще при град Тутракан. 
Поднесени бяха венци 
на признателност към 
българските воини ге-
рои и към загиналите 
от Поповско в боевете 
на 5 и 6 септември 1916 
година.

и недостатъчни, имат то-
чен адресат и ако не се ус-
воят до края на годината, 
се връщат в бюджета на 
държавата. Някои от ре-
монтите вече са завърше-
ни, други вървят в срок, но  
в няколко села има изос-
таване по вина на изпълни-

теля. 
Беше напомнено още, 

че се извършват проверки 
по изпълнението на про-
грамите за временна зае-
тост. От това, какви са кон-
статациите на проверява-
щите, ще  зависи  колко ра-
ботни места ще защити Об-
щината по тези програми 
през следващата година. В 
случая отговорност за най-
рационалното използване 
на наетите според подпи-
саните договори носят кме-
товете по места.

Във връзка с недоста-
тъчния брой енергоспестя-
ващи лампи по селата ще 
бъде създадена комисия, 
която да прецени къде и 
колко осветителни тела ще 
се поставят допълнително. 
Към Общината ще се сфор-
мира група, засега от двама 
души, която да отстранява 
авариите по уличното ос-
ветление. 

Д-р Веселинов призова 
кметовете и кметските на-
местници към ограничава-
не на текущата издръжка 
на кметствата, за да има 
повече средства за капита-
лови разходи по селата.

ПЕТЪК – ДЕН 
НА КМЕТА

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

14 септември
Кънчо, Кръстьо, 
Кръстина, Ставри

РОЖДЕНИЦИТЕ

15 септември
Виктор Михайлов – 
общински съветник

МАЩАБЕН 
ИНФРАСТРУКТУРЕН 
ПРОЕКТ 
В ОБЩИНА ОПАКА

37 ДЕНА ВАКАНЦИЯ 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ПРЕДПАЗНА ДИГА 
В СЕЛО ДРИНОВО

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 
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Продължава изгражда-
нето на водопровод и ка-
нализация по главната 
улица на Попово, като в 
момента се работи  в учас-
тъка от ул. „Ал.Стамбо-
лийски“ и площад „Трети 
март“. С това инженерната 
инфраструктура на под-
земните комуникации по 
булеварда ще бъде окон-
чателно завършена. Ве-
че са изградени канализа-
ция, водопровод, газопро-
вод. Предстои реконструк-
ция на кабелни линии, кои-
то захранват основните 
трафопостове в централна 
градска част. В перспекти-
ва се предвижда да се из-
готви проект и да се обсъж-
да изграждането на пеше-
ходна зона в този участък 
на центъра. Това обаче мо-
же да стане, след като бъ-
дат осигурени обходите 
на централната част. Тук е 
мястото да се извиним на 
гражданите, че това лято 
имаше известни неудобст-
ва както за пешеходците, 
така и за водачите на мо-
торни превозни средства, 
а и за живеещите на ул. 
„Цар Освободител“, къде-
то в момента е интензив-
ното  движение. За сведе-
ние на живеещите там: 
не е предвидено по нея 
да бъде изнесено движе-
нието от центъра, тъй ка-
то на тази улица е чита-
лището и училище „Лю-
бен Каравелов“ с преми-
наващи малки деца и не 
е желателно да има ин-
тензивен автомобилен по-
ток. „Цар Освободител“ 
беше разширена, като се 
създадоха паркоместа, кои-
то да задоволят потреб-
ностите на новоизграде-
ните офиси  в зоната. Об-
мисля се в бъдеще да се 
разшири по същия начин 
улицата в отсечката между 
„Любен Каравелов“ и 
„Отец Паисий“ – там съ-
що има офиси, а и сгра-
дата на  бившата Първа 
частна банка (някогаш-
ния Пионерски дом) оче-
видно също ще се ползва 
за офиси. Нуждата от пар-
коместа  там може да бъде 
задоволена само по този 
начин. Но това е идея, 
чието осъществяване за-
виси от финансовите въз-
можности на Общината 
през близките години.

Известно изоставане 
от планираните графици 
поради лошото време 
имаме с корекцията на ре-
ка Поповска. Трябва да бъ-
де облицовано коритото 
º между мостовете на 
ул.„Драва“ и пл.„Ал.Стам-
болийски“. Изпълнител 
на обекта е „Стройкомерс 
ТТ“–Търговище. Предвиж-
да се да започнем през след-
ващата година изготвяне 
на проект за корекция и об-
лицовка на реката в учас-
тъците между площад „Ал. 
Стамболийски“ и пл.„Тре-
ти март“ и от ул.„Драва“ 

до старата облицовка на 
реката. 

Във връзка с наводне-
нието, което ни сполетя 
през май и юни, със средст-
ва от Комисията по бедст-
вия и аварии към МС за-
почна прочистване на ко-
ритото на р. Поповска с 
цел увеличаване неговата 
проводимост, тъй като в 
горното течение на реката 
в регулацията на Попово 
имаше наводнени къщи, 
залети площи, наводнен 
един трафопост. Отпуснати 
бяха на няколко транша 
средства в размер на 59 000 
лева, които с „Напоителни 
системи“–Търговище се 
усвояват за удълбочаване 
и разширяване коритото на 
реката. Кандидатстваме за 
допълнителни средства, за 
да продължи тази дейност 
в участъците от Малкото 
мостче на ул.„Кавачевска“ 
до пл.„Ал. Стамболийски“.  

Още не може да се каже 
дали тази сума ще бъде 
отпусната. 

Със средства от облига-
ционен кредит от 600 000 
лв., за който няколко пъ-
ти сме информирали граж-
даните,  продължава рекон-
струкцията на улиците 
„Димитър Благоев“, „Кала-
коч“, „Гоце Делчев“, „Ар-
банашка“, „Стар пазар“, 
„Кирил и Методий“, „Лю-
бен Каравелов“, ул.„Ба-
рикадна“. Частично ще 
се асфалтира и ул. „Кало-
менска“. Преди да бъде 
изпълнена асфалтовата на-

стилка, която е около две 
трети от общата стойност, 
трябва първо да бъдат 
рехабилитирани всички 
подземни комуникации, 
които евентуално биха 
аварирали и се нуждаят 
от подмяна през следва-
щите пет до десет години. 
Това предимно са водопро-
води, изграждат се нови 
газопроводи и газопровод-
ни отклонения за частни  

абонати, изграждат се 
оттоци, така че улиците да 
бъдат  с нормален отток 
при дъжд, изграждат се и 
се рехабилитират канали-
зации там, където е необ-
ходимо. „Електроразпреде-
ление“ също проявява 
интерес и прави рекон-
струкция на своята мрежа 
в участъците, по които 
работим ние. Така че 
нашата инвестиция от 
600 000 лв., вложени по 
тези улици, нараства  до 
около 800–900 000 лева – 
това са средства на „Овер-
газ Инк“, средства на 

НЕК, БТК, на „ВиК“, 
които допълнително се 
влагат за реконструкция и 
обновяване на собствените 
им мрежи и в интерес на 
клиентите им от града. 

Предвижданията ни са 
първият етап от реконст-
рукцията на тези улици 
да приключи към втората 
половина на месец сеп-
тември и до края на сеп-
тември при хубаво време 

да започнем асфалтирането 
на пътните платна. След 
това до настъпване на 
зимния сезон ще продъл-
жим с изграждането на 
тротоарната част по тези 
улици. Смятаме, че в рам-
ките на хубавото време 
ще усвоим средствата, 
предвидени и утвърдени 
от ОбС за тези ремонти. 
Пропуснах да спомена 
ул. „Драва“ и другите, по 
които в момента нищо не 
се прави, но е предвидено 
и те да бъдат асфалтирани. 
Може гражданите да се 
питат защо и „Барикадна“, 

но тя е много важна по 
време на панаири, оттам 
се отклонява движението 
край Старата църква. 

Проектът за изграждане 
на екопътека в с.Иванча е 
функционално обвързан 
с т.нар. посетителски цен-
тър, който ще бъде в До-
ходното здание в центъра 
на Попово. За вътрешното 
преустройство, реконструк-
ция и ремонт на това зда-

ние са необходими около 
160 000 лева.  С този проект  
ние осигуряваме инвес-
тиция за изпълнение на 
довеждащите водопровод, 
ток, канал, санитарни въз-
ли в обекта и окончател-
но завършваме два офиса, 
които ще се ползват по 
проекта. Това са помеще-
нията, заемани от бившия 
„Балкантурист“. А през 
следващата година очаква-
ме евентуално финанси-
ране, вероятно пак на час-
ти, за се изгради на гор-
ния етаж в тази красива 
сграда картинна галерия 

и ателиета за наши твор-
ци. На долния етаж се 
предвиждат магазини. Вът-
решното обновление ще  
започне отгоре надолу, тъй 
като вътре сградата, как-
то се вижда, се нуждае от 
основен ремонт – ще се 
подменят подове, има из-
гнили греди  и т.н.

По проект „Красива 
България“ тази година се 
изграждат два обекта – то-
ва е парковото простран-
ство пред хотел „Антола“. 
То малко изкуствено е раз-
делено на две части – до 
ул. „Гоце Делчев“ и след 
нея. Имаме проект и за 
следващата част от парка 
към пазара, където се пред-
вижда изграждането на 
една по-представителна 
чешма. Но този втори 
проект на стойност около 
150 000 лв. ще бъде фи-
нансиран следващата го-
дина. Изцяло ще бъдат ре-
конструирани стълбища-
та и подходите към този 
парк, връзката му с коопе-
ративния пазар, ще има 
изцяло ново районно ос-
ветление, паркова мебел. 
А онези преки алейки и 
пътечки в тревните площи, 
които се използваха от хо-
рата, сега ще бъдат заст-
лани с трайна настилка. 
Пазят се всички дървета, 
унищожават се само су-
хите части и се оформят 
нискостеблените дървесни 
видове. Предвиждат се и 
водопроводи в този район, 
за да може зелените площи 
и градинки да се поливат.

Вторият обект е пред 
Историческия музей. Из-
цяло пространството се ре-
конструира – ще има но-
ва детска площадка, кът 
с по-големи каменни ар-
хеологически находки 
(лапидариум), пергола и 
слънчев часовник, много 
зеленина и цветя. Това е 
едно продължение на алея-
та в централната градска 
част, което ще доблагоуст-
рои и разхубави района. 
За в бъдеще предстои ак-
туализирането и на източ-
ната част на този зелен 
кът, който е значително в 
по-добро състояние. Но 
както се казва: всяко нещо 
с времето си...

Записа Маруся 
МИЛУШЕВА     

ЦЯЛО ПОПОВО Е 
СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Инж. Николай Николов

Полагането на канализацията по бул.„България“ е пред завършване

След дългогодишно отлагане започна и корекцията на река Поповска

от стр. 1
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И  през това лято продъл-
жиха започналите през ми-
налата година археологи-
чески разкопки на древен 
некропол в град Опака. Пе-
тима студенти от Истори-
ческия факултет на Велико-
търновския университет, 
специалност археология, ръ-
ководени от доц. д-р Иванка 
Дончева, работиха на обекта 
от 15 до 31 август. Помагаха 
им десетина местни работ-
ници от Програмата за вре-
менна трудова заетост. За 
кой период от нашата исто-
рия носят информация раз-
критите досега каменни сар-
кофази, масов гроб и други 
находки тук, какви са науч-
ните заключения и хипотези 
до този момент от проучва-
нията – ето отговора на доц. 
Дончева: 

А р х е о л о г и ч е с к и я т 
обект е разположен в 
местността Под село на 
гр.Опака. Тук, при изкоп-
ни работи през 1981 годи-
на, са били открити камен-
ни саркофази, чийто брой 
според различните свиде-

ДРЕВНИЯТ НЕКРОПОЛ 
В ОПАКА – ХИПОТЕЗИ И ЗАГАДКИ

тели е различен – от един 
до седем, с монолитни капа-
ци. След посещение на ар-
хеолози от Историческия 
музей–Търговище те били 
датирани във ІІ–ІІІ век като 
част от римски некропол. 
Затова тази местност ста-
ва известна като Римското 
гробище. През миналото 
лято, когато ние започнах-
ме работа на този обект,  
разкрихме четири сарко-
фага. Те не са монолитни, 
а изградени от вертикално 
поставени каменни плочи, 
като капаците също не са от 
цяла плоча. В този смисъл, 
те не са точно саркофази, 
а каменни гробове, но за 
краткост продължаваме да 
ги наричаме така. 

Първите три саркофага 
са разположени в непо-
средствена близост, успо-
редно един на друг, ориен-
тирани в посока северо-
изток–югозапад. В първия 
от тях след изгребване на 
пръстта бе разкрит ске-
лет на млад мъж с висо-
чина 1,65 м, с глава, поло-

жена на югозапад, с лява 
ръка на гърдите, а с дяс-
ната, свита в лакътя и по-
ставена на дясното рамо. 
Вторият саркофаг е с по-
голяма гробна камера под 
формата на трапец. В него 
е погребан възрастен мъж 
с височина 1,81 метра, но 
явно гробът е бил отва-
рян и осквернен. Третият 
саркофаг бе празен, ве-
роятно засегнат от споме-
натите преди години из-
копни работи.

Четвъртият каменен гроб 
бе открит на около 6 метра 
разстояние от другите три. 
И в него бе разкрит скелет 
на възрастен мъж – черепът 
му бе разбит. Ръцете му са 
спуснати надолу и скръс-
тени в коремната област. 
Той е бил висок около 
1,86 м. В нито един от сар-
кофазите не е открит гро-
бен инвентар.

В непосредствена бли-
зост до първите три сарко-
фага, на югоизток, бе раз-
крито кръгло гробно съ-
оръжение, изградено от 

добре обработени каменни 
блокове на хоросанова 
спойка. Южната му част е 
засегната от съвременните 
изкопни работи. Отвътре 
това съоръжение има пра-
воъгълна форма. Допуска 
се евентуално наличие на 
вход от източната страна, 
тъй като там градежът из-
глежда правилно прекъс-
нат. До предполагаемия 
вход бе открита част от над-
гробна плоча, оформена в 
горната си част като фрон-
тон, и празно поле за евен-
туалния надпис. По всяка 

вероятност плочата е  би-
ла използвана вторично 
още преди да е ползвана 
по първоначалното си 
предназначение. Цялата се-
верна половина на гробна-
та камера бе запълнена с 
камъни, под които се откри-
ха човешки кости, нахвър-
ляни хаотично. Касае се 
за масов гроб най-малко 
на 20 индивида. Костите 
са размесени с камъни 
и хоросан. Възможно е 
след нахвърлянето на 
телата в гробната камера, 
която може и да е използ-

вана вторично, те да са за-
трупани с камъни и зале-
ти с хоросан. Една от 
възможните хипотези е, 
че се касае за жертви от 
епидемия, за които е оби-
чайно да бъдат залети с 
вар с цел предпазване от 
разпространението на за-
разата. Сред костите лип-
сват черепи, което повдига 
въпроса дали не се касае 
за обезглавени трупове. А 
може би просто багерът 
през 1981 г., разрушил юж-
ната половина на гробната 
камера, е преминал през 
черепите и ги е разнесъл. 
По размерите на бедрените 
кости може да се съди, че 
погребаните индивиди са 
били едри и високи, голяма 
част от тях са жени.

Между костите в гроб-
ната камера бе открит брон-
зов двоен кръст – енкол-
пион, с релефни изобра-
жения от двете му страни. 
На лицевата му страна е 
изобразен разпънат Исус 
Христос и четиримата 
евангелисти в краищата 
на раменете на кръста, а 
на обратната страна – Бого-
родица Оранта, също с че-
тиримата евангелисти в 

краищата на кръста. Двете 
части на кръста са свърза-
ни с шарнири, като към 
горния е прикрепена халка, 
през която е минавала 
верижка или връв. Засега 
това е първият открит 
материал, който би могъл 
да помогне за датирането 
на извършеното масово по-
гребение. По иконограф-
ските си особености този 
енколпион може да се от-
несе в края на Х, най-
късно в самото начало на 
ХІ век, което коренно про-
меня първоначалната дати-

ровка на некропола в рим-
ската епоха.

Сред последните разкри-
ти кости бе намерен и един 
железен нож и  малък, еди-
ничен бронзов кръст.

По време на проучва-
нията бе разкрито и част 
от трасето на по-ранен гли-
нен водопровод. Той е пре-
къснат от единия саркофаг, 
което показва, че некропо-
лът е по-късен от него и е 
съществувал по време, ко-
гато водопроводът вече не 
е бил използван.  

При разчистване северо-
западно от първите три 
саркофага се откри ред от 
правилно подредени ка-
мъни, вероятно част от 
зид, а до него – подредени 
тегуби. Там бе открит 
бронзов пръстен с украса 
върху плочката и двете му 
страни. Върху плочката е 
гравирана 8-лъчева розе-
та с точици между лъчи-
те, а от двете страни на 
плочката – по две шестлъ-
чеви звездички. 

Продължава в следва-
щия брой

Подготви за печат 
Маруся Милушева

Част от римска надгробна стена

Общ изглед към разкопките

ХРАМ СЕ ГРАДИ И ПОДДЪРЖА С ВЯРА

са откликнали на искането 
и са превели 2000 лева. 
Парите са и много, и малко, 
зависи как се харчат – ми 
каза кметският наместник 
Красимир Николов и про-
дължи: – Храмът първо 
трябва да се измаже външ-
но, интериорът му тряб-
ва да се освежи. На едно 
туристическо селище 
му е нужен и действащ 
храм. А нашият е стар, 

следователи, както и бла-
годетелни хора, които да 
хвърлят пари в един по-ма-

щабен ремонт на 120-годиш-
ната църква на село Иванча, 
защото си заслужава.    

Храмовата икона на патрона 
на храма – свети пророк Илия

Новоизмазаната камбанария на храма

Част от участниците в разкопките – студенти от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ с научния си 
ръководител доц.д-р Иванка Дончева

от стр. 1

има история, няколко све-
щеници сме дали на стра-
ната. Струва си да хвър-
лим пари и усилия в ре-
монта му. На въпроса 
ми как ще се справи с 
2000 лева при заявените 
си намерения, той ми се 
усмихна и ме успокои: Ще 
стане. Ще икономисам от 
майстори. Има хора от 
селото, както и други, кои-
то не живеят в него, но 
са заявили желание да по-
могнат. 

Няколко дена след раз-
говора ни беше заку-
пен варов разтвор,  кмет-
ския наместник облече ра-
ботните дрехи и се захвана 
да сглобява строителното 
скеле (безвъзмездно пре-
доставено от строителна-
та фирма ЕТ „Лимо-Сашо 
Събев“) и започна сам да 
прави външната мазилка 
на храма. И да ме увери 
за пореден път, че ако чо-
век иска нещо да бъде на-
правеното то винаги се на-
мират възможности. Надя-
вам се той да намери и по-
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Забрави, че знаеш испан-
ски – ако шефът ти не иска 
да те разбере, безсмислено 
е да се напъваш.


Само се усмихвай и 

казвай „Si, señor“ и „Si, 
señora“.


Не се опитвай да показ-

ваш колко си умна. Всеки 
иска да има „интелигент-
на“ чистачка, но не му е 
приятно непрекъснато да 
му се напомня, че тя е по-
умна от него.


Обичай децата и кучета-

та. Не забравяй, че малчу-
ганите растат и един ден 
също ще поискат домашна 
помощничка, а това е 
твоят шанс да настаниш 
на работа някого от много-
бройните си роднини. Ку-
четата от своя страна мо-
гат да обичат силно и не са 
расисти.


Можеш да мечтаеш – и 

без това нощем рядко се 

спи. Мечтай си, че един ден 
ще израснеш в йерархия-
та и ще станеш миячка на 
чинии. А тогава: „Хей, жи-
вот, здравей, здравей!“


Не обвинявай другите за 

това, че си учителка, инже-
нерка или лекарка. Нико-
га не е късно да се преква-
лифицираш. Работа за ин-
терна винаги ще има.


Изпращай всичките си 

пари на мъжа и децата. Ти 
и без това не си свикнала 
на глезотии, а те трябва да 
поддържат определен стан-
дарт в България.


Престани да се учудваш, 

че всички уреди в дома ти 
се развалят в момента, ко-
гато трябва да получаваш 
заплата. Това е всеизвестна 
истина.


Не си прави илюзии, че 

децата ти могат без моби-
фон. Забрави това и бързо 
им купи последен модел. 
Това, че ти все още нямаш 
телефон, нищо не значи.

ПРИ НАС Е ВЕСЕЛО

Така е озаглавен материалът на поповчанката 
Красимира Стойнова-Кутя, емигрант в Испания, 
отпечатан от вестника на българите в Испания 
„Нова дума“. Красимира е бивша учителка и на-
стояща интерна. Омъжена е, има две деца, много 
приятели и малко пари. „Животът ни и без това 
е много сериозен, та затова смятам, че малко ус-
мивки ще са ни само от полза“, е написала в пис-
мото си до вестника. И сигурно е права. Да се 
позабавляваме!


Бъди щастлива, ако си 

имаш собствена стая. Мно-
го интерни спят рамо до 
рамо със сеньората, защо-
то тя може да почувства 
нужда от нещо през нощ-
та.


Не трябва да се забравя 

компютърът. Оказва се, че 
в България той не е лукс, а 
необходимост.


Мъжът ти не е виновен, 

че ти имаш работа, а той – 
не. Кой ти е крив, като все 
се правиш на мъжко мо-
миче?


Откажи се да разказваш 

на близки и познати колко 
ти е трудно. Никой няма да 
ти повярва. Също както и 
ти не вярваше на дошлите 
преди теб.


Измисли си занимание 

за през нощта. Можеш да 

усъвършенстваш езика, да 
четеш, да изучиш китай-
ски, но дискретно. Внима-
вай с интелигентността. Тя 
не ти е приятел в случая.


Гледай, позитивно на не-

щата. Все пак си в Испа-
ния, а не на полюса. По-
добре корида и фиеста, от-

колкото иглу и бели меч-
ки.


Не бягай панически все-

ки път, когато чуеш бъл-
гарска реч. Макар и рядко, 
се срещат нормални съна-
родници.


Не говори за испанци-

те като за „тъпите испан-
ци“. Те са имали доста-
тъчно мозък, за да уредят 
държавата си по-добре от 
твоята собствена.


Ако се опитваш на вся-

ка цена да докажеш, че 
еднакво добре можеш да 
готвиш, да чистиш, да гле-
даш деца и да поддържаш 
градината, това е само в 
твоя вреда – ще те нато-
варят с допълнителна ра-
бота. Ако се включваш и 
в ремонта на къщата, то-
ва е сериозен сигнал да се 
замислиш: „За какво всъщ-
ност дойдох в Испания и 
с какво животът ми тук е 
по-различен от този в Бъл-
гария?“


Използвай почивката си 

рационално и по предна-
значение – ПОЧИВАЙ! То-
ва, че в родината си пригот-
вяла буркани за зимата, не 
означава, че и тук трябва 
да го правиш.


Издири адресите и теле-

фоните на хората, с които 
не си се виждала от детски-
те си години. Пиши пис-
ма. Така ще усетиш каква 
тръпка е да получаваш от-

говори – колкото по-отка-
чени, толкова по-добре!


Както знаеш, има две ка-

тегории хора – едни, кои-
то са били в затвора, и 
други, които още не са хо-
дили там. Използвай то-
ва, че си на интерна, като 
генерална репетиция. Ни-

кога не се знае какво ти е 
приготвила съдбата, пък и 
затвори много.


Не е задължително да 

отидеш във фризьорския 
салон само за да ти измият 
косата, както правят испан-
ките, но понякога можеш 
да го посещаваш, за да се 

ОБЯВА
Блондинка търси много възрастен, неприлично богат и тежко болен мъж. 

Цветът на очите, ръстът и теглото са без значение, но е добре да пуши и да 
употребява твърд алкохол.

Не е важно да има шофьорска книжка, но е препоръчително да притежава 
собствен автопарк и шофьор.

Липсата на наследници е голям плюс за кандидата, а ако има такива, е 
добре да ги обезнаследи своевременно!

Готова съм да приема всякакви екстри (замъци, хотели, яхти, самолети и 
частни острови) като втори плюс.

Подразбира се, че помежду ни не може да съществува сексуална връзка, 
защото аз ще съм заета с нелеката задача да направя мъжа си милионер (ако 
е бил милиардер, разбира се). Все пак е добре да имам на разположение някой 
млад, здрав и красив придружител, който да ме разведрява от тежките 
мисли по моя болен съпруг, а също така да ме придружава в пътешествията 
ми по света.

За по-голяма яснота трябва да спомена, че очаквам подаръците в пари, а 
парите – в евро!

По изключение ще приемам диаманти, брилянти, тежки златни и плати-
нени украшения.

Аз от своя страна обещавам да предоставя на бъдещия си съпруг своята 
безкористна платонична любов и чисти мисли. Никакви користни цели!

Всички кандидати да носят извлечения от банковите актове и епикриза 
от най-малко петима специалисти.

Няма пречки аз сама да посещавам кандидатите, които са приковани на 
легло, естествено за тяхна сметка.

Кандидати на възраст под 98 години и здрави няма да бъдат удостоявани 
с внимание. Моля само за сериозни обаждания!

Тел. 627 234 ...
Колкото по-бързо, толкова по-бързо!

почувстваш и ти жена.


Когато има фиеста и се 
полага почивка, не се под-
давай на любезната покана 
да празнуваш с шефовете, 
за да не си сама. По-добре 
сама, отколкото допълни-
телно работеща.


Ако си попаднала на 

свестни работодатели, в 
смисъл плащат ти редовно, 
не ти викат всеки ден, а 
само понякога и сеньората 
не проверява с ръка пода 
дали има прах – ти си щаст-
ливка! Във всички оста-
нали случаи ти си знаеш 
защо още си в тази къща.


Не се увличай по филми-

те на ужасите. Животът на 
интерна е много по-интри-
гуващ, а ти си в главната 
роля.


В момента, в който си 

признаеш, че имаш кварти-
ра за събота и неделя, очак-
вай безкраен наплив от 
близки и непознати бълга-
ри. Не забравяй, че и учи-

СЪВЕТИ 
КЪМ ИНТЕРНАТА

телките на децата ти също 
искат да дойдат „само за 
лятото“ и да се порадват 
на благата.


Когато говориш за своя-

та по-голяма сестра, вни-
мавай да не я наречеш „ка-
ка“ пред испанците. Това 
води до излишни обясне-
ния и пак не си сигурна да-
ли ти вярват.


Последен и най-важен 

съвет! Помоли някой да те 
запознае с мръсните думич-
ки в испанския език. За жа-
лост в речниците ги няма, 
а са крайно необходими в 
ежедневното общуване.

Забележка:
Следването на горепосо-

чените съвети съвсем не 
е задължително, но мо-
же значително да облек-
чи живота ви! Авторката 
се опитва да спазва собст-
вените си напътствия и ма-
кар че не винаги успява да 
го направи, поне се забав-
лява в ролята на примерна 
и интелигентна интерна.



6 брой 26 • 12 септември 2005 година

       

• СПРАВОЧНИК •

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

Ани КРЪСТЕВА 
регионален говорител на 
МВР

Във връзка с професио-
налния празник на служи-
телите от национална служ-
ба „Пожарна и аварийна 
безопасност“ – 14 септем-
ври, и стогодишнината от 
Първия пожарникарски 
събор на 14.09.1905 г. РЗ 
„ПАБ“ при РДВР–Търго-
вище ще проведе Седмица 
на пожарната и аварийната 
безопасност – 8–14 септем-
ври 2005 г.

В национален мащаб 
тя ще бъде открита на 
8.09.2005 г. на стадион 
„Академик“ в гр. Свищов 
със старта на турнира 
„Млад огнеборец“ на име-
то на Юлиан Манзаров. 
Негови организатори са 
дирекция „НСПАБ“ при 
МВР, фондация „Ангели 
от Лим“ и община Сви-
щов. В турнира ще участ-
ват десет младежки про-
тивопожарни отряда от 
страната, сред които – 
и отряд „Млад огнебо-
рец“ от основно училище 
„Н.Й.Вапцаров“ в гр. По-

ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ПОЖАРНИКАРИ
пово, който е областен по-
бедител в турнира и спе-
чели приза за най-техничен 
отбор на тазгодишните ре-
публиканските състезания 
на отрядите „Млад огне-
борец“ в курорта Албена. 
В Свищов момчетата от 
Попово ще се състезават с 
връстниците си от В. Тър-
ново, Разград, Русе, Враца, 
Плевен, Ловеч, Шумен, 
Габрово и Свищов. Мла-
дите помощници на пожар-
никарите ще мерят сили 
в две дисциплини – „бой-
но разгръщане на състе-
зателна пътека“ и „400 м 
щафетно бягане с препят-
ствия“. Във всеки отбор са 
включени по десет състе-
затели на възраст от 10 
до 14 години. Водач на от-
бора, който ще представи 
Търговищка област, е гла-
вен сержант Павлин Пеев 
от РС „ПАБ“–Попово.

В рамките на Седмицата 
на пожарната и аварийната 
безопасност РС „ПАБ“–
Търговище ще проведе де-
монстративно учение и 
ще представи действието 
на аварийно-спасителен 
автомобил. Да присъстват 

на демонстрацията са по-
канени журналистите от 
всички средства за масово 
осведомяване, които рабо-
тят на територията на Тър-
говищка област. Началото 
на демонстрацията е в 
10 часа на 8.09.2005 г., 
четвъртък, в двора на 
РЗС „ПАБ“–Търговище.

По време на цялата Сед-
мица на пожарната и ава-
рийна безопасност ръко-
водството на РС „ПАБ“–
Търговище ще приема 
граждани всеки делничен 
ден от 8,30 до 12 часа в 
сградата на службата на 
ул. „Никола Маринов“ № 3 
в гр. Търговище. За сигна-
ли и запитвания, предложе-
ния гражданите могат да 
се обадят на следните теле-
фони: 60 220 – началник 
РЗС „ПАБ“, 62 169, 60 200 
и 60 321 – РС „ПАБ“–
Търговище, 22 222 (код 
за автоматично избиране 
0608) – РС „ПАБ“– По-
пово, 2066 (код за автома-
тично избиране 0605) – РС 
„ПАБ“–Омуртаг, и 2260 
(код за автоматично из-
биране 06071 – РС „ПАБ“–
Антоново).

На 30 август в с.Тиховец, 
община Антоново, след 
извършване на претър-
сване в дома на Ф.Х. 
(35  г.) от същото село са 
открити и иззети: една 
ловна пушка марка „Ту-
ла“, 16-и калибър, и два 
самоделно направени лов-
ни патрона 16-и калибър. 
Ф.Х. е задържан в РПУ–
Омуртаг за 24 часа на ос-
нование чл.70, ал.1, т.1 
от Закона за МВР. По слу-
чая е образувано бързо 
полицейско производст-
во.

•••
За времето от 22 до 30 

август в Омуртаг неиз-
вестно лице прониква 
през отвор на прозорец в 
частен дом на ул. „Христо 
Ботев“ и извършва краж-
ба на губери, одеяла, кили-
ми, 20 л ракия и 100 кг 
жито. 

•••
На 30 август в 18,30 

часа в Търговище, на 
изхода от кв. „Запад“ и 
първокласен път I–4 лек 
автомобил „Опел кадет“ 
с водач правоспособната 
С.С. (33 г.) от същия град 
отнема предимството на 
мотопед „Симсон“ с во-
дач правоспособния Р.С. 
(56 г.) от Търговище, 
вследствие на което на-
стъпва пътнотранспортно 
произшествие. От удара 
е пострадал водачът на 
мотопеда, който е на-
станен в МБАЛ–Търго-
вище с фрактура на таза, 
без опасност за живота. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !
По случай 61 години от победата над хитлерофашизма в България

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП И ОбС НА БАС В ОБЩИНА ПОПОВО

поздравяват всички свои съмишленици и симпатизанти с

ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКИЯ ПРАЗНИК, 
като им пожелават крепко здраве, семейно и лично щастие. 

На 1 септември 2005 г. в 
Областния съвет на БФС–
Търговище се срещнаха 
представителите на седем-
те председатели на съдий-
ски колегии от Североиз-
точна България. Съвеща-
нието бе ръководено от но-
воизбрания председател на 
Зоналната съдийска коми-
сия – Тодор Мутафов, а в 
работата º взема участие 
и председателят на Зонал-
ния съвет на БФС Благой 
Калфов, както и председа-
телят на съдийската ко-
легия от гр.Русе В.Сурдов, 
който е и член на Нацио-
налната съдийска комисия.

Акцентът в съвещанието 
бе поставен върху работата 
на регионалните комисии 
във връзка с повишаване 
на квалификацията и из-
растването на млади и пер-
спективни футболни съ-
дии от региона.

„Футболното съдийство 
е пирамида, като горе на 
върха достигат най-добре 
подготвените. Спуснатите 
направо горе съдии нямат 
шанс и от само себе си 
отпадат – заяви на прескон-
ференцията след съвеща-
нието г-н Мутафов. – Точ-
но в тази насока е и наша-
та работа. Последовател-
но и целенасочено да из-
граждаме млади и перспек-
тивни съдии“. Той със за-
доволство сподели, че всич-
ки региони от Зона-Варна 
имат представители в про-
фесионалния футбол, а Све-
тослав Тодоров от Шумен 
е включен в проектолиста-
та за утвърждаване като 
международен съдия.

След срещата бе прове-
дено тестване на съдиите 
и делегатите, които ще об-
служват започващото през 
тази седмица Областно 
първенство по футбол.

СЪВЕЩАНИЕ НА ЗОНАЛНАТА 
СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

По случая е образувано 
следствено дело.

•••
На 30 август в РПУ–

Търговище е доведено 
малолетно 13-годишно мо-
миче от гр.Лясковец, за 
което е установено, че е 
откраднало оставена без 
надзор дамска чанта с на-
миращи се в нея 1100 лв., 
GSM апарат и документи, 
от фризьорски салон в 
района на кооперативния 
пазар в Търговище, соб-
ственост на жителка на 
града. Кражбата е извър-
шена на 26 юли 2005 г.

•••
На 1 септември около 

2 часа в района на езеро 
Борово око край Търгови-
ще, неизвестно лице из-
вършва кражба на оставе-
на на пейка мъжка кожена 
чантичка със сумата от 
92 лв., мобилен телефон 
и лични документи, собст-
веност на жител на града. 

•••
На 30 август в Омуртаг, 

по ул. „Раковски“, 24-го-
дишният неправоспосо-
бен водач Н.Н. от същия 
град управлявал личния 
си автомобил „Ауди“ с 
търговищка регистрация, 
без да притежава свиде-
телство за правоуправле-
ние, след като за същото 
провинение е наказван в 
едногодишен срок с влязло 

в сила наказателно поста-
новление.

•••
На 1 септември в с. Дол-

на Кабда, община Попово, 
у 65-годишния И.А. от съ-
щото село е намерен и из-
зет един брой незаконно 
притежаван капсул-дето-
натор. 

•••
За времето от 22 ч. на 31 

август до 6 часа на след-
ващия ден в Попово неиз-
вестно лице извършва 
кражба от незаключен га-
раж на бул.„България“ на 
мотопед „Симсон“ – соб-
ственост на жител на гра-
да.

•••
На 1 септември в Търго-

вище за времето от 14 до 
14,30 часа неизвестно ли-
це, чрез използване на 
подбран или подправен 
ключ, прониква в частен 
дом на ул.„В. Левски“ и 
извършва кражба на су-
мата от 5900 лв. 

•••
За времето от 1 до 2 сеп-

тември в с.Конак, община 
Попово, неизвестно лице 
чрез взлом на входна врата 
прониква в стопанска по-
стройка, собственост на 
80-годишен жител на се-
лото, и извършва кражба 
на четири овце. 

•••
На 1 септември около 

14 часа в Търговище, в 
кафене в централната част 
на града, неизвестно лице, 
под предлог на доставка за 
дизелово гориво с отстъпка 
в цената, извършва измама 
за сумата от 1800 лв. на 
двама жители на с. Углед-
но, община Омуртаг. 

•••
На 2 септември около 20 

часа в с. Светлен, община 
Попово, на главен път II–
51, правоспособният во-
дач М.Й. (27 г.) от Попово, 
управлявайки товарен ав-
томобил „Шкода мадара“, 
допуска пътнотранспорт-
но произшествие. В резул-
тат са прегазени 21 овце. 
Причините за инцидента 
са в процес на изясняване. 

•••
На 2 септември в Тър-

говище, около 19,15 ча-
са, неизвестно лице из-
вършва кражба на GSM 
апарат от компютърна 
зала, намираща се в цен-
тралната част на града. 
След проведените бързи 
оперативно-издирвателни 
мероприятия е установен 
и задържан извършителя 
на деянието – Д.С., (19 г.) 
от Търговище.

•••
На 2 септември в Попо-

во 46-годишният В.И. от 
същия град е осъществил 
неправомерно присъеди-
няване към електропре-

носната мрежа, с което е 
създал условия за непълно 
отчитане на потребената 
от него електроенергия.

•••
На 3 септември около 

3 часа в Търговище, пред 
заведение в района на Бо-
рово око, е възникнал скан-
дал между Д.Д. (19 г.) и 
К.К. (32 г.) – и двамата 
от Търговище, който по-
късно е прераснал в масов 
побой, продължил и по 
улица в града. При побоя 
е нанесена средна телесна 
повреда на 44-годишен 
гражданин на Търговище.

•••
На 2 септември около 

23,10 часа по ул. „Кюстен-
джа“ в Търговище право-
способният водач И.Д. 
(26 г.) от с. Макариопол-
ско, община Търговище, 
управлявал лек автомобил 
„Фолксваген“ с търговищ-
ка регистрация след упо-
треба на алкохол с концен-
трация в кръвта му 1,65 
промила, установено по 
надлежния ред.

•••
На 4 септември около 

0,40 часа по ул. „М. Тасе-
ва“ в Попово Д.И. (23 г.) 
управлявал мотопед „Сим-
сон“ с търговищка ре-
гистрация с концентрация 
на алкохол в кръвта му 
1,30 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 4 септември на гла-

вен път II–51, в участъка 
между селата Дралфа и Г. 
Ново, община Търговище, 
при извършване на сеч 
на тополови дървета в 
близост до пътното плат-
но, 46-годишният Д.Т. 
от с. Дралфа е повредил 
предно панорамно 
стъкло, преден десен 
калник, капак и фар на 
движещ се лек автомобил 
„Опел астра“ със софий-
ска регистрация, собстве-
ност на живеещ в София 
гражданин. 

•••
За времето от 18 ч. на 

4 септември до 20 часа 
на следващия ден в с. 
Дралфа, община Търго-
вище, неизвестно лице 
прониква през незаклю-
чена задна врата в къща 
и извършва кражба на 
абрихт, ъглошлайф, пласт-
масова лозарска пръскач-
ка и други вещи на не-
установена стойност, соб-
ственост на жител на Вар-
на. 

•••
На 6 септември в 2,52 

часа в гр. Омуртаг неиз-
вестно лице, след сряз-
ване на катинар на вход-
на врата, прониква в Исто-
рическия музей в града, 
без да извърши кражба. 
Обектът се охранява 
със СОТ към РДВР–Тър-
говище. По случая е обра-
зувано дознание.

ПРОГРАМА ЗА ОБЛАСТНОТО 
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ
СЕЗОН 2005–2006 Г. (ЕСЕН)

„Б“ Западна група

І кръг – 10 септември (събота) – 17 ч.
Любляна (Люблян)–Бергман (Гърчиново)
Кале (Крепча)–Устрем (Ломци)
Опака–Искра (Г. Градище)
Спортист (Ковачевец) – почива 
ІІ кръг – 17 септември (събота) – 17 ч.
Люблен–Крепча
Ковачевец–Опака
Гърчиново–Г. Градище
Ломци – почива
ІІІ кръг – 24 септември (събота) – 16 ч.
Крепча–Гърчиново
Опака–Ломци
Г. Градище–Ковачевец
Люблен – почива 
ІV кръг – 1 октомври (събота) – 16 ч.
Гърчиново–Ковачевец
Ломци–Г. Градище
Люблен–Опака
Крепча – почива
V кръг – 8 октомври (събота) – 14 ч.
Опака–Крепча
Г. Градище–Люблен
Ковачевец–Ломци
Гърчиново – почива 
VІ кръг – 15 октомври (събота) – 16 ч.
Гърчиново–Ломци
Люблен–Ковачевец
Крепча–Г. Градище
Опака – почива
VІІ кръг – 22 октомври (събота) – 15 ч.
Опака–Гърчиново
Ковачевец–Крепча
Ломци–Люблен
Г. Градище – почива 
Забележка: ОС на БФС(СТК) си запазва правото 

при необходимост да прави промени в програмата 
на първенството.
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КАНАЛ 1

Канал 1 18.00

ХИТ МИНУС ЕДНО

Нова ТВ 11.00

„ДЖАК И САРА“
комедия

Би Ти Ви 20.00

„ДАВАЙ“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 екскурзия“ 
 (България, 1979)
15.30 Непозната земя
16.00 Мело ТВ мания
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30  Футбол: 
 „Левски“–ЦСКА
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:   
 „Градска полиция“ 
 (САЩ, 1997)
22.30 Елит
23.00 По света и у нас
23.10 Джубокс
23.40 Мрежата
   0.10 „Кентърбърийски 
 разкази“, 5 еп.

   1.05–6.00
Програмата 

на Канал 1 няма да бъде 
разпространявана, 

поради  преоборудване на 
Излъчвателния комплекс

 

ПЕТЪК, 9 септември

  6.00 Детските сериали на 
 Джетикс
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Търговски център
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Пет звезди
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 Вот на доверие
19.15 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
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели

ПЕТЪК, 9 септември

  6.20 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.00 Документална 
 поредица на БиБиСи
  9.50  Телепазарен прозорец
10.35 „Доста случайно“
  (Италия, 1986 г.)
12.00 По света и у нас
12.20 „Завръщането на 
 Арсен Люпен“, 2 еп.
13.20 Телепазарен прозорец
13.35 Фолклор: 
 Не само ноти
14.05 „Конници със 
 зелени очи“, 5 еп.
15.00 Улица „Сезам”
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на 
 турски език
16.20 Анимация
16.50 Дневникът (п)
17.20 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 Панорама
21.20 „Червена като 
 роза“, 3 еп.
22.45 „Искам хората да са 
 щастливи“, музика-
 лен филм за Йордан-
 ка Христова, 2 ч.
23.35 По света и у нас
23.45 „2001: космически 
 щуротии“ 
 (САЩ, 2000)
  1.25 Музикален филм
  2.20 „Конници със 
 зелени очи“ (п)
  3.10 Видеоклипове
  3.50 Документален филм
  4.40 „Завръщането на 
 Арсен Люпен“ (п)
  5.40 „Доста случайно“ (п)
 
  СЪБОТА, 10 септември

  7.05 Анимация
  7.55 Национален кален-
 дар: 140 години от 
 рождението на 

  0.10 Луд съм по теб
  0.40 „Бързи пари“
  1.30 Вот на доверие
  2.10 Море от любов (п)
  3.00 bTV новините
  3.30 Бон апети (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)

СЪБОТА, 10 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 „Приемлив риск“
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 „Давай“
22.00 bTV новините 
22.30 „8 ММ“ (САЩ)
  0.30 Бързи пари
  1.30 Филм (п)
  3.10 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
 
НЕДЕЛЯ, 11 септември

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 „Бон-бон“, 
 детско музикално шоу 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Снежанка“ 
14.30 УЕФА. Обзор 2005–2006
15.00 Часът на Би Би Си
16.00 Елиза

  8.00 Анимация
10.00 Не винете коалите
11.00 „Шведски крале“, 
 комедия
11.45 Календар
11.47 „Шведски крале“ 
 продължение
13.00 Фрейзър
13.30 „Мъжки мечти“
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 холивуд-
 ски истории: Шер
21.30 Календар
21.32 Истински холивуд-
 ски истории: Шер
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 ФБР инструктор
  6.00 Старгейт (п)

НЕДЕЛЯ, 11 септември

   7.00 Хай-тек (п)
   7.30 Иконостас
   8.00 „Костенурките 
 нинджа“
  9.00 „Сейлър Муун“
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 „Джак и Сара“, 
 комедия
11.45 Календар
11.47 „Джак и Сара“ 
 продължение
13.00 „Игра с огъня“, 
 комедия 
14.30 „Gillette супер спорт“
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.00 ФБР инструктор
19.15 Календар
19.45 „Влюбени“, драма
21.30 Календар
21.32 „Турболентност“, 
 екшън
23.30 Календар
23.45 Горещо
  1.45 „Турболентност“ (п)
  3.45 „Влюбени“ (п) 
  5.30 ФБР инструктор (п)
  6.30 Само баламите 
 бачкат

 актьора Иван Попов
  8.00 Телепазарен  прозорец
  8.15 Дисни!
  9.00 „За животните – 
 с любов“
  9.30 Спукано гърне
10.00 Световни финали по 
 лека атлетика
11.00 Памет българска: 
 65 години от 
 връщането на 
 Южна Добруджа
12.00 По света и у нас
12.20 Минута е много
13.10 „Динозаври“
13.30 Документален филм:
 „Цел: кулите“, 1 част
14.30 Световни финали по 
 лека атлетика
18.00 Хит минус едно
19.00 Документален филм 
 на Би Би Си: „Как се 
 създава човек“
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 „Мистър Бийн“
21.00 Закриване на праз-
 ниците на изкуствата
 „Аполония 2005“ и 
 „Легендата Гена“ –
  концерт с участието 
 на ученици на Гена 
 Димитрова и Плевен-
 ската филхармония
22.00 Рекламна пауза
22.30 Трето полувреме
23.20 По света и у нас
23.30 „Нощни птици“
  0.30 Джазтайм
  1.15 „Сбогом на краля“ 
  3.10 Видеоклипове
  3.30 Памет българска (п)
  4.30 Хит минус едно (п)
  5.25 Игрален филм (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 11 септември

   7.00 Анимация
   7.25 Бразди
   7.55 Телепазарен прозорец
   8.10 Дисни!
   9.55 „Аз и брат ми“
10.20 „Пътешествието на 
 Нати Ган“ (САЩ, 1985)
12.00 По света и у нас
12.20 Международен фол-
 клорен фестивал 
 „Бургас 2005“
13.10 „Цел: кулите“, 2 част
14.10 „Баш майсторът на 

17.00 Зона спорт
17.30 Кварталът на 
 богатите
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „11 септември: 
 време на криза“  
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 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 9 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 Сибил
12.30 Нова ТВ шоп
12.45 „Министър Тъй вярно!“
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.30 Блясък
16.30 Цветът на греха
17.30 Карабинери
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 „Болница 
 „Кралството“
  1.45 В неизвестност (п)
  2.30 Моя сладка Валентина 
  3.30 „Мама – частен 
 детектив“
  4.00 „Министър Тъй вярно!“
  4.30 Мъжкари
  5.30 Карабинери
 
СЪБОТА, 10 септември

  7.30 Иконостас

До 30-ия си рожден 
ден една жена трябва 
да е имала:



Старо гадже, при което 
да можеш да се върнеш, и 
едно, което да ти напомня 
колко далеч си стигнала. 



Прилична мебел, която 

не е била притежание на 
никого преди теб в семей-
ството. 



Нещо впечатляващо, 
което да облечеш, ако рабо-
тодателят ти или мъжът на 
твоите мечти пожелае да 
те види след час. 



Портмоне, куфар и ча-
дър, които не се срамуваш 
да носиш. 



Младини, които си го-
това да напуснеш с чувство 
на удовлетворение.



Минало, достатъчно пи-
кантно, за да го разказваш, 
когато остарееш. 



Разбирането, че наисти-
на ще имаш старост – и до-

статъчно заделени пари, за 
да я направиш приятна. 



Имейл адрес, гласова по-
ща и банкова сметка, до кои-
то само ти имаш достъп.



CV, което не е твърде 
претрупано.



Един приятел, който 
винаги да те разсмива, и 
друг, пред когото можеш 
да плачеш. 



Комплект отвертки и 

други инструменти и су-
тиен от черна дантела. 



Нещо неприлично скъпо, 
което си си купила просто 
защото го заслужаваш. 



Убедеността, че го заслу-
жаваш. 



Козметична серия за ху-
бава кожа, дневен режим 
с гимнастика и план за 
справяне с онези страни 

на живота, които не стават 
по-добри след 30-те. 



Солиден житейски старт 
и успешна кариера, удов-
летворителна интимна връз-
ка и всички останали страни 
на живота, които стават по-
добри след 30-те.

До 30-ия си рожден ден 
трябва да знае: 



Как да се влюбваш, без 
това да те погубва. 



Как те кара да се чув-
стваш мисълта за деца. 



Как да напуснеш работа, 
да скъсаш с мъж и да се 
конфронтираш с приятел, 
без това да съсипе прия-
телството ви. 



Кога да опиташ отново 
и кога просто да махнеш с 
ръка и да си тръгнеш. 



Как да се целуваш по 

начин, който идеално да 
изразява какво би и какво 
не би искала да последва 
след целувката. 



Имената на министър-
председателя, на прабаба 
си и на най-добрия шивач 
в града. 



Как да живееш сама, 
дори да не ти се иска. 



Как да си господарка на 
собствения си рожден ден. 



Че не можеш да про-
мениш дължината на 
прасците си, дебелината 
на бедрата си или харак-
тера на родителите си.



Че детството ти може и да 
не е било идеално, но така 
или иначе е свършило. 



Какво би и какво не би 
направила от любов или 
за пари. 



Че на никого не му се 
разминават последствията 
от пушенето, пиенето, нар-
котиците или немиенето 
на зъбите дълго време. 



На кого можеш да вяр-
ваш, на кого не и защо не 
бива да приемаш нещата 
лично. 



Да не се извиняваш за 
нещо, което не е по твоя 
вина. 



Защо казват, че живо-
тът започва на 30 години. 

САМО ЗА 
ЖЕНИ

„30 неща, които всяка жена трябва да има и 
знае преди 30-ия си рожден ден“ – Памела Сатран 
публикува този полезен списък в сп. „Гламър“ преди 
цели осем години (1997 г.), но той продължава да е 
актуален и да вдъхновява милиони жени по света. 
Тогава авторката е на 30 години и решава да раз-
каже на по-младите момичета за онези неща, кои-
то би било добре самата тя да е знаела „преди да 
чукнат 30-те“. 

Оттогава списъкът е публикуван в безброй спи-
сания и уебсайтове, разпространяван е по цял 
свят чрез имейли, като много хора са препращали 
любопитното четиво на самата Памела, без да 
знаят, че тя е авторът. 

Списъкът се превръща в истински феномен. Той 
е помогнал на мнозина, включително на бившата 
първа дама на САЩ Хилари Клинтън. 

Някои дори са си позволили да го публикуват като 
книга от анонимен автор. Авторката признава, 
че събраните от нея „правила“ продължават да са 
валидни за жените от 22- до 70-годишна възраст. 

Сега, помъдряла от годините, Памела Сатран пред-
лага нова, актуализирана версия от тази година.



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
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На границата на Ду-

навската хълмиста 
равнина и Лудогорието, по 
река Русенски Лом и обра-
зуващите я притоци приро-
дата е сътворила един от 
шедьоврите си – живопис-
ната долина на Ломовете. 

В продължение на ми-
лиони години водата, вятъ-
рът и земните движения 
търпеливо са моделирали 
величествен каньонови-
ден пролом със своя харак-
терна физиономия. 

В множество завои, вря-
зана в дебелия пласт ва-
ровик, реката лениво лъ-
катуши сред гори, скали 
и ливади. Между високи-

те отвесни скали в закъта-
ните долини се е съхра-
нил един богат и разнооб-
разен биологичен свят с 
несравним художествено-
естетичен облик. Забеле-
жителни са девствената 
гора Батаклията, раят на 
птиците Бакаджика, скал-
ният колос Мамула и мно-
го пещери и навеси, обита-
вани от човека още от ка-
менната епоха. 

За запазване на ценното 
природно и историческо 
наследство върху част от 
територията на Поломието 
по инициатива на русенски 
природолюбители, със За-
повед на Министерство 
на горите и горската про-
мишленост през 1970 го-
дина е обявен народен 
парк „Русенски Лом“. От 
началото на 1996 година 
Комитетът по горите създа-
де действаща структура – 
Управление на Народния 
парк (сега дирекция). 

Народните паркове 

са защитени природни те-

ритории, които се отли-
чават с голямо разнооб-
разие и красота на при-
родата, имат важно култур-
но, научно и здравно зна-
чение. За да се съхрани 
уникалната природа и жи-
вописният пейзаж, в пар-
ка е ограничена пашата 
на домашни животни, за-
бранени са строителст-
вото, движението на мо-
торни превозни средства, 
безпокоенето на птици 
и животни, събирането 
на редки растения и бил-
ки, използването на хими-
чески препарати и торове. 
Включените в границите 
на народния парк земедел-

ски земи запазват тради-
ционния режим на полз-
ване, предимно като ли-
вади. Народният парк „Ру-
сенски Лом“ се намира на 
20 км южно от Русе. Об-
щата площ на парка е 3260 
ха. Разположен е между 
селата Писанец, Нисово, 
Сваленик, Червен, Кошов 
и Иваново по поречията на 
реките Бели, Малки, Чер-
ни и Русенски Лом. 

Основните скали в райо-
на на Парка са съставени 
от льос, аптски варовици 
и мергели. Долините на р. 
Русенски Лом и нейните 
притоци са врязани в дол-
нокредните варовици. За 
разлика от другите десни 
притоци на р.Дунав, които 
извират от Стара планина, 
Ломовете вземат началото 
си от Разградските и По-
повските възвишения. 

Лесната достъпност до 
различните обекти дава 
възможност за развитието 
на многостранна турис-
тическа дейност и позна-
вателен туризъм с насоче-
ност: природознание, из-

куство или история – архео-
логия; спелеология (пеще-
рен туризъм); спортен ри-
болов; фотолов; преходи 
на коне или с велосипеди. 
Паркоустройственият про-
ект разделя Народния парк 
на четири функционални 
зони, съобразени с целите 
и особеностите им: 

Приемна зона – оформена 
на територията на селата 
Писанец, Нисово, Червен, 
Сваленик, Иваново, Кошов 
и Щръклево; 

Зона за масов отдих – 
обхваща долината на р.Мал-
ки Лом и прилежащите º 
горски масиви, североиз-
точно от с.Сваленик до 

местността Смесите. Тук 
се предлагат разнообразни 
места за почивка; 

Историческа зона – об-
хваща долината на р.Черни 
Лом и прилежащите º 
горски масиви, северно от 
с.Червен до с.Кошов и до-
лината на р.Русенски Лом 
от местността Смесите до 
скалните църкви при с. Ива-
ново. В контактната зона 
на парка се намира и сред-
новековният град Червен, 
на север завършва с архео-
логическия резерват „Ива-
новски скални църкви“. 

Зона със специален ре-
жим – обхваща долината на 
р.Бели Лом и прилежащите 
º горски масиви между се-
лата Писанец и Нисово. 
Оформянето на тази зона е 
съобразено със запазването 
на местообитанията на ред-
ки животински видове и 
ценните за науката и прак-
тиката растителни съоб-
щества.

Било с раница или фото-
апарат, бинокъл или въ-
дица, човек може да отдъх-
не и да се полюбува на кра-

сивата природа и древната 
история. Организираните 
хотели пансиони в селата 
от приемната зона предла-
гат добри условия за по-
чивка. За запазването на 
този изключително ценен 
природен и исторически 
паметник за бъдните поко-
ления е необходимо да се 
обединят усилията на ця-
лата общественост с ди-
рекцията на народния парк 
„Русенски Лом“.

Първите следи от човека 

в Поломието датират от 
старокаменната епоха. Ан-
тичността също е оставила 

множество следи, които по-
сетителите откриват с ин-
терес. Тук са живели тра-
ките. Римляните са се на-
станили по тези земи през 
I век след Христа. 

По-късно българите из-
дигнали в непристъпните 
скали градища срещу 
враждебните набези. По 
онова време средновеков-
ният град Червен е един 
от най-значимите военно-
административни, стопан-
ски и църковно-културни 
центрове на България през 
ХIII–ХIV век. Развалините 
на Червен, грижливо раз-
копани и реставрирани, от 
десетилетия са паметник 
от национално значение. 

През късното средно-
вековие, ХII–ХIV век, по 
Долината са се заселили 
голям брой монаси отшел-
ници. Те са си приспосо-
били жилища, като дообра-
ботвали подходящи за тази 
цел пещери. Освен отдел-
ни килии имало и цели 
манастирски комплекси с 
красиви стенописи, някои 
от които са запазени и до 

днес. 
Стенописите на иванов-

ските църкви – археоло-
гически музеен резерват – 
са един от върховете на 
средновековното българ-
ско изкуство. Рисувани са 
от неизвестни български 
иконописци от т.нар. Тър-
новска живописна школа 
в стила на византийското 
изкуство и са признати за 
паметник от Световния 

културен фонд на 
ЮНЕСКО.

Благодарение на разно-
образния релеф, благо-
приятния микроклимат и 
варовиковата основа 

растителният свят е 
много богат.

По стръмните скатове 
на Ломовете са се запа-
зили значителни горски 
комплекси с характерната 
за този район горско-храс-
това и тревна формация. 
Разпространените основ-
ни дървесни видове са 
дъб, липа, ясен, явор и 
много други. В близост до 
селища расте кавказката 
копривка – рядък вид за 
България. По скалите се 
среща интересна храстова 
растителност, характерна 
за субсредиземноморието, 
сухо-, топло-, и варовико-
любива. Основен вид е 
келявият габър с около 15 
спътници. 

По поляните и ливадите 
виреят общо около 1000 
вида едно-, дву-, и много-

годишни растения, също с 
примеси на степни и южни 
елементи. Между тях за-
щитени видове са диекиа-
новият лопен – балкански 
ендемит с единствено нахо-
дище в България, и други 
редки видове, включени 
в Червената книга на Бъл-
гария. Освен това тук през 
1997 година беше открит 
един нов за флората на 
България вид – сибирската 
телчарка. 

Фауната е още по-богата 

и разнообразна. Между 
безгръбначните се срещат 
много полезни, редки и за-
щитени видове – малка бо-
гомолка, черно житно пи-
ле, няколко хищни бръм-
бара бегачи, малък аполон. 
Особена зоогеографска 
стойност имат обитаващо-
то Ломовете нощно гущер-
че – единствен представи-
тел на геконите у нас, и жъл-
токоремникът, или кора-
вец – безкрак гущер, чието 
разпространение у нас е 
ограничено. Общо девет 
вида земноводни и 20 ви-
да влечуги населяват Доли-
ната, като блатната косте-
нурка, шипобедрената и 
шипоопашатата сухоземна 
костенурка, смокове – пет-
нист и мишкар, медянка – 
забележително разнообра-
зие за такава малка площ.

Най-голямо е богатство-
то на птиците – над 190 ви-
да, от които 110 гнездят в 
Парка, останалите са зим-
ни гости, преминаващи 
и случайни посетители. 
Най-голям интерес предиз-
викват скалогнездещите – 
черен щъркел, малък бял 
(египетски) лешояд, ска-
лен орел, орел змияр, ло-
вен сокол, степна ветрушка 
и червен ангъч, включени 
в Червената книга на Бъл-
гария, и много други пти-
ци. Особено красиви са 
стрелкащите се лястовици 
и бързолети, пъстроперите 
синявци и папуняци. Чуд-
ният хор на пойните птици 
оглася денонощно краси-
вия каньон. Българското 
дружество за защита 
на птиците и Bird life 
international са обявили 
долината на Ломовете 
за орнитологично важно 
място (ОВМ). 

Паркът се обитава от 
62 вида бозайници, от тях 
22 са прилепи, всичките 
защитени, а четири вида – 
подковонос южен и бла-
зиев, както и нощниците 
трицветен и дългопръст– 
са включени в Червената 
книга на България. Гри-
зачите са представени от 
20 вида, от които в Чер-
вената книга са големият 
хомяк и черногръдият доб-
руджански хомяк. Долина-
та е обитавана още от та-
ралежи, къртици, земеров-
ки, зайци, 3 вида сънлив-
ци, вълци, диви котки, 
белки, сърни, благороден 
елен и диви свине. Други 
видове бозайници, които 
са включени в Червената 
книга на България, са вид-
рата, степният и пъстрият 
пор. 

От tdprista.hit.bg

Сред живописната местност на парка са руините на средновековния град Червен
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