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Над 1000 общинари от 
България и още 11 държа-
ви взеха участие в Трета-
та годишна среща на 
местните власти, която 
се проведе от 13 до 15 ок-
томври в курорта Албе-
на. 

Ново Споразумение за 
сътрудничество между 

ТРЕТА ГОДИШНА 
СРЕЩА НА 
МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

НАШЕ 
УЧАСТИЕ 
ВЪВ 
ФОРУМА 

До 2000 литра ракия 
без акциз ще варят сел-
ските казани за година – 
това реши бюджетната 
комисия, приемайки текс-
тове от новия закон за ак-
цизите.

Всяко семейство мо-
же да си прави до 30 лит-
ра домашна ракия без на-
лог. Досега лимитът бе-
ше 50 литра за домакин-
ство и без ограничение 
за спиртоварните. Проме-
ните се налагат заради 
ангажиментите ни към 
Европейския съюз по по-
вод предстоящото прие-
мане на страната ни в Ев-
росъюза.

В селските казани вече 
може да се свари ракия 
без данък до 10 хектолит-
ра чист алкохол. Ако на-
питката е 50 градуса, ще 
се правят до 2000 литра 
без налог. Така от един ка-
зан законно могат да си 
сварят ракия до 67 дома-
кинства. Ако семействата 
в едно село са повече, 
за да се спазва законът, 
ще трябва да се разкрият 
повече спиртоварни.

ДО 30 ЛИТРА
ДОМАШНА 
РАКИЯ БЕЗ 
НАЛОГ

Владислава ПЕЕВА

Сериозен скок на учи-
телските заплати от 2006 
година предвижда проек-

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ 
ИСКА МАНДАТНОСТ 
НА УЧИЛИЩНИТЕ 
ДИРЕКТОРИ

тобюджетът на Минис-
терството на образова-
нието и науката за дого-
дина, съобщи Даниел 
Вълчев в петък на среща-

та на общините в Албе-
на. Допълнителни възна-
граждения ще получават 
учителите, чиито уче-
ници печелят медали в 

олимпиади, а за директор-
ските постове се обмисля 
да бъде въведена ман-
датност, стана ясно още 
на срещата.

Ръстът на заплатите в 
образователната система 
ще зависи от финансовото 
министерство, затова не 
искам на този етап да 

правя спекулации, отбе-
ляза Вълчев, но допълни, 
че скокът ще е сериозен. 
Той каза, че ще иска от 
бюджета за образование 
да се отпусне 5% от БВП. 
В момента отделяните 
средства са 4,2%, като с 
индексацията на запла-

ИСКАТ ПО-ГОЛЯМО 
НАКАЗАНИЕ ЗА БЛУДСТВО

на стр. 2

на стр. 2

КООПЕРАТИВНИЯТ 
ПАЗАР В ПОПОВО – 
ПРОБЛЕМИ 
И РЕШЕНИЯ

на стр. 3

Хиляда лева заплата за 
председателя на Общин-
ския съвет, 800 лева за 
заместник-председателя 
и по една минимална ра-
ботна заплата за общин-
ските съветници на Опа-
ка. Това бе решението по 
една от разглежданите 
точки на извънредната се-
сия на Общинския съвет в 

БОМБАСТИЧНИ 
ЗАПЛАТИ СИ ГЛАСУВАХА 
СЪВЕТНИЦИТЕ В ОПАКА

КМЕТЪТ НА ОПАКА ЛЮТФИ РЕЯНОВ: 
„За мен това е удар по управлението на общината“

Опака в края на миналата 
седмица, разказаха съвет-
ници.

Досега общинските 
съветници в Опака взи-
маха по 35 лева за учас-
тие в сесия и по 30 лева 
за комисия. Шефът на 
местния парламент бе-
ше с 350 лв. заплата. Кме-
тът на Опака Лютфи Рея-
нов е възмутен от взе-
тото решение за тези 
възнаграждения. „За мен 
това е удар по управле-
нието на общината. Ко-

гато започнах мандата 
си, общината имаше за-
дължения за 550 хил. лв., 
сега ги сведохме до 
около 430 хил.лв. С тези 
възнаграждения ще тряб-
ва фонд от 60 000 лв. 
само за тях при условие, 
че издръжката на общи-
ната е общо 200 хил. лв.“, 
казва Реянов. Той е кате-
горичен, че след анализ 
на обстановката в общи-
ната, ще обжалват това 
решение чрез съда. 

„Ние няма да останем 
с тези заплати, можем 
да работим и без пари“, 
казва пък новоизбраният 
заместник-председател 
на местния парламент 

МЯСТО ЗА 
ВАШАТА РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

(комплекс 
„Разяреният лъв“)

Важи от 
21 до 27 октомври
Богато меню, 

музика на живо, 
добро обслужване

Кирил ЖЕЧЕВ 

Настоящата година се 
оказа неблагоприятна за 
развитието на доста земе-
делски култури, в това 
число и за гроздето. В на-
шия регион значителна 
част от гроздовата ре-
колта е похабена, на други 
места добивите са далеч 
под нормалните. Качест-
вените показатели на таз-
годишното грозде също 
не са от най-добрите. 

Как протича кампания-
та по изкупуване на гроз-
довата суровина в попов-
ското дружество „Дио-
нисий“ ЕООД, ще бъде 
ли осигурена нужната су-
ровина за производство 
на заплануваните коли-
чества бели и червени 
вина – за това журналист 
от редакцията разговаря 
с управителя на „Диони-
сий“ ЕООД г-н Кирил 
Мартулков.

Дружеството своевре-
менно извърши подготов-
ката за провеждане на из-
купвателната кампания. 
Направен бе ремонт на 
съоръженията, увеличени 
бяха капацитетните вмес-
тимости за съхраняване 
на продукцията. Около 
20 000 лева са платени 
само за възстановяване 
на откраднатите вратич-
ки и кранове на резервоа-
рите (през тригодишния 
период, когато предприя-
тието не работеше) във 
винарските изби. Благо-
дарение на създадената 
добра организация и на 
усилията, положени от 
ръководството и персона-
ла, предвидените задачи 
бяха изпълнени в срок и 
предприятието бе готово 
за приемането на първите 
количества грозде. 

Най-напред започна 
изкупуване на бели сор-
тове грозде (мускат сови-
ньон, димят) при цена 

В „ДИОНИСИЙ“ ЕООД

ИЗКУПУВАНЕТО НА ГРОЗДЕ ПРИКЛЮЧВА

60–70 стотинки за кило-
грам. Червените сортове 
(основно мерло и кабер-
не) са по-скъпи. Сурови-
ната се доставя от различ-
ни краища на страната – 
Плевенски район, Варнен-
ско, Пловдивско, Сливен-
ско. През тази година не 
се изкупува грозде от 
дребни производители 
от нашия район, пък и по-
ради слабата реколта не е 
проявен  интерес от тяхна 
страна. Дано следващата 
година да е по-добра за 
производителите и гроз-
довата реколта да е нор-
мална.

Заслужава да се отбеле-
жи, че въпреки неблаго-
приятната година за гроз-
допроизводителите до 17 
октомври дружеството е 
изкупило повече грозде, 
отколкото през цялата 
миналогодишна кампа-
ния. Качеството на гроз-
довата реколта е различ-
но – в зависимост от ре-
гиона, където е произве-
дена. Общо взето сурови-

ната, постъпила от Се-
верна България, е с по-
слаби качествени показа-
тели от тази, изкупена от 
южната част на страната.  

Очаква се до края на на-
стоящия месец изкупва-
телната кампания да при-
ключи и дружеството да 
успее да си осигури пред-
варително планираните 
количества грозде. 

Както  през миналата 
година, така и през на-
стоящата по-голяма част 
от произведеното вино – 
бяло и червено, ще се реа-
лизира на външния пазар, 
предимно в страните от 
ОНД. Това ще стане с по-
средничеството на „Вин-
пром“–Лом, където про-
дукцията ще се бутилира.

– Целта ни е да пробием 
и на други пазари – каз-
ва управителят на „Дио-
нисий“ ЕООД г-н Кирил 
Мартулков. – Най-напред 
ще опитаме да изнесем 
наша продукция в стра-
ните, нови членки на Ев-
ропейския съюз – Чехия, 

Словакия, Унгария. По-
повско вино ще се про-
дава и на вътрешния па-
зар. Измина вече една го-
дина, откакто предприя-
тието заработи, и макар  
трудно, нещата потръг-
наха. Дано не прозвучи 
като хвалба, но произ-

вежданото тук вино е 
определено добро и клиен-
тите го харесват. При 
нас работят квалифици-
рани дългогодишни спе-
циалисти с богат опит 
във винопроизводството, 
което е от голямо значе-
ние за качеството на про-
дукцията. Истина е оба-
че, че  базата ни е стара, 
амортизирана, поради 
което още не успяваме 
да се развиваме с жела-
ните темпове. Надявам 
се занапред нещата в дру-
жеството да потръгнат 
по-добре. 

Сега в „Дионисий“ 
ЕООД работят двадесет 
души. През настоящата 
година съкращения на 
персонал не е имало. До-
ри по време на изкупва-
телната кампания са раз-
крити шест нови (се-
зонни) работни места. 
Ръководството на пред-
приятието ще се опита 
да задържи новоназна-
чените хора до края на 
годината. Средната работ-
на заплата е около 250 
лева, като трудовите въз-
награждения се изплащат 
редовно.

В избата за бяло вино всекидневно се следи за правилното протичане на технологичните 
процеси при производството и съхранението на продукцията.

За 14 октомври във Варненския апелативен съд 
бе насрочено за разглеждане делото, образувано 
по протест на Окръжна прокуратура–Търговище, 
постъпил срещу присъда на Окръжен съд–Търговище 
от 10 юни 2005 г. С нея първоинстанционният съд е 
признал 75-годишния Продан Проданов за виновен 
в това, че на 13 юни 2002 г. в село в община Попово 
е блудствал с две момичета на 10 и 12 години. 
Деянието е било извършено в селското читалище, 
за поддръжката на което се е грижeл подсъдимият. 

Първоинстанционият съд е наложил на Проданов 
наказание „лишаване от свобода“ за срок три години, 
като ефективното изтърпяване на присъдата е било 
отложено с 5-годишен изпитателен срок. В протеста 
на прокуратурата се иска въззивната инстанция да 
наложи на Проданов по-строго наказание.

Пресслужба на Варненски апелативен съд  

ИСКАТ ПО-ГОЛЯМО 
НАКАЗАНИЕ ЗА БЛУДСТВО

тите могат да стигнат 
4,4% от БВП.

Българският учител е 
зле платен, каза образо-
вателният министър. За-
това трябва да се помис-
ли и за механизми за до-
пълнително възнагражде-

ние на най-заслужилите, 
като предстои те да се 
обсъдят със синдикатите, 
общините и експертите, 
допълни той.

Вълчев отново изказа 
тезата, че директорите 
трябва да се назначават 
от кметовете, а не от ми-
нистъра на образование-
то, който „в момента е 
затрупан с папки и не 
може да разписва и мол-
би за отпуски на директо-
ри“. За да не се получава 
ситуация, в която прин-
ципалът – Министерство-
то на образованието – 
да не може да уволни до-
казано лошо назначение, 
ще се измисли система за 

контрол на училищните 
шефове. 

Според Вълчев би тряб-
вало назначенията от кме-
товете да стават сред кон-
тингенти от учители, кои-
то преди това са добили 
квалификация за дирек-
тори. Тази квалифика-
ция може да става чрез 
изпити и покриването на 
определени критерии, за 
да може местната власт 
да назначава качествени 
кадри. Ще се обмисля и 
въвеждането на мандат 
при директорите, за да 
няма окупация на тези 
постове и битки за тях.

Вълчев ще предложи на 
Народното събрание да 
одобри и десетгодишна 
програма за политиката 
в образованието, за да 
могат да знаят родите-
лите по какви системи 
ще учат децата им и да 
се върви към плавна ре-
форма, която да съчетава 
традициите на българско-

то образование и най-
модерните системи за 
обучение. Така принцип-
ните неща ще влязат в 
закони и наредби и ще 
се спре практиката да се 
работи на парче, комен-
тира образователният ми-
нистър.

Сега голяма част от 
процесите се уреждат с 
писма и преписки с нея-
сен правен смисъл и не-
рядко противоречащи на 
конституцията, отбеляза 

той и се зарече следваща-
та една година да не под-
писва такива документи 
на парче.

Вълчев посочи още, че 
издръжката на ученика, 
поемана от държавата, 
трябва да се актуализира 
с размера на инфлацията, 
дори ръстът е нужно да 
бъде изпреварващ.

17 млн. лева е похар-
чил бюджетът за 219 учи-
лищни автобуса, които 
возят децата от населе-

ните места със закрити 
училища до съседните 
градове или села, отчете 
просветният министър.

Догодина ще се закупят 
още 300 коли, защото ще 
се върви към закриване 
на още училища, където 
в момента се обучават 
паралелки с малко деца 
и на различна възраст. 
Не може да прилагаме 
образование от преди два 
века, отсече Вълчев.

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ 
ИСКА МАНДАТНОСТ 
НА УЧИЛИЩНИТЕ 
ДИРЕКТОРИ

от стр. 1

Министерския съвет и 
Националното сдруже-
ние на общините в Репуб-
лика България подписа-
ха министър-председате-
лят Сергей Станишев и 
председателят на сдруже-
нието д-р Красимир Ми-
рев. 

И трите работни дни 
на форума бяха изпълне-
ни със срещи и дискусии 
на различни теми, обмя-
на на положителен опит, 
много нова и полезна ин-
формация по актуални 
проблеми на местното са-
моуправление. Особено 
интересни бяха срещите 
с вицепремиера Даниел 
Вълчев и министрите 
Емилия Масларова и 
Асен Гагаузов.

 Както вече писахме, 
Община–Попово взе ак-
тивно участие във фору-
ма. Още първия ден  за-
местник-кметът Милена 
Божанова се включи в 
дискусията  на тема „Доб-
ри общински практики 
по финансово управле-
ние“ с доклада „Кредит-
ният рейтинг като сред-
ство за привличане на до-
пълнителни ресурси в 
общината“. През третия 
ден на срещата с ръко-
водството на Парламен-
тарната комисия по поли-
тиката при бедствия и 
аварии кметът д-р Люд-
мил Веселинов говори 
за финансовата осигуре-
ност на общините за пре-
венция и работа в усло-
вията на кризи.

НАШЕ 
УЧАСТИЕ 
ВЪВ 
ФОРУМА 

от стр. 1

Амил Кьосе. Той твърди, 
че присъстващите на се-
сията 7 от общо 13 съвет-
ници гласували тези бом-
бастични суми нарочно, 
за да накарат кмета да 
седне с общинските съ-
ветници и заедно да об-

БОМБАСТИЧНИ ЗАПЛАТИ СИ 
ГЛАСУВАХА СЪВЕТНИЦИТЕ В ОПАКА

от стр. 1 съдят как ще се работи 
занапред в общината. На 
това заседание е сменен 
и досегашният общински 
председател Борислав Бо-
рисов (Българска социал-
демокрация). На негово 
място е избран Ремзи 
Алиев от групата на ДПС. 

С този избор гласувалите 
„за“ общински съветници 
смятат, че кметът и пред-
седателят ще се сработят 
добре, защото са от една 
и съща партия.

„Местен 24 часа“–
Шумен
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КООПЕРАТИВНИЯТ ПАЗАР – 
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Че кооперативният па-
зар на Попово няма съв-
ременен облик, едва ли 
има две мнения. Преди 
време беше изготвен ця-
лостен проект за него-
вото покриване, но за съ-
жаление това си остана 
само една добра идея. 
Не се намериха необхо-
димите средства за реа-
лизирането му и с времето 
се наложиха други, ком-
промисни решения за 
частично облагородяване 
и осъвременяване на тази 
важна част от града ни. 
Това лято се предприе 
боядисване на търгов-
ските маси и монтиране 
на нови покривни кон-
струкции над тях. Точно 
тези стъпки, които спо-
ред очакванията би тряб-
вало да се приемат поло-
жително, родиха кон-
фликт – търговците на от-
крития пазар остро реа-
гираха на разпорежда-
нето от страна на Общи-
ната да премахнат допъл-
нителните сенници, с 
които бяха донадили но-

КРАСИМИР ДАМЯНОВ 
 директор на дирекция „Стопански 

дейности“ при Общината

От 20 години най-малко на коопе-
ративния пазар в Попово не е осъщест-
вяван ремонт. И тъй като положението 
стана нетърпимо във връзка с тази „ху-

дожествена самодейност“, която всеки наемател на 
маса предприемаше, решихме да вземем мерки. За-
щото имаше реална опасност някой да пострада от им-
провизираните покриви над търговските маси – неу-
крепени ламарини, затиснати с какви ли не тежки пред-

мети, които при един по-силен вятър можеха не да 
наранят, а дори да убият човек. Да не говорим за външ-
ния вид на това място, което е едно от „лицата“ на По-
пово. Решението ни беше да направим ремонт, като 
монтираме нови покривни конструкции над масите 
с по-голяма площ от досегашната. Смятам, че няма 
нормален човек, не само търговец, който да не оцени 
положително тази наша стъпка. Естествено е, че най-
добре е пазарът да бъде изцяло монолитно покрит. Но 
сумата за това е непосилна на настоящия момент за 
Общината и възлиза на няколко стотици хиляди лева. 

Сега възникна проблемът с продукцията на търгов-
ците, която излагат пред масите – и тя, според търговци-
те, трябва да е на сухо и на сянка, а и клиентът има инте-
рес да избере това, което купува. По принцип, съгласно 
Наредбата за определянето и администрирането на 
местните данъци и такси, наемателите ползват една 
маса, която има квадратура един квадратен метър, и 
за нея плащат наем. Предвидихме за първите 20 маси, 
които са по-натоварени, етажерки за поставяне на 
мостри от стоките, за да е малко по-подреден пазарът 
и да има по-добър вид. Оказа се, че търговците искат 
да ползват едва ли не по 5–6 кв. м отпред пред масите, 
което никъде не е практика, пречи на движението на 
клиентите и е абсолютно неестетично. 

Последното ни решение след посещението на кме-
та д-р Веселинов, заместник-кмета Т. Ненов и пред-
ставители на „Общински пазари“ миналата седмица 
беше да направим допълнителен сенник над лицева-
та част на масите, като техническото решение ще го 
определи архитектът. Той вече има поставена задача да 
предложи подходящ материал и конструкция, която да 
е естетически издържана. За да са предпазени и самите 
продавачи, взехме временно решение за поставяне на 
пластмасово фолио зад масите, което може да се нагъва 
и ще се спуска при нужда. Предварителните разговори 
с търговците показват, че и това не ги удовлетворява, 
но вече споменахме, че няма финансова възможност за 
генерално решение на проблемите. Сумата за настоящия 
ремонт засега възлиза на 16 500 лв. Цялата покривна 
конструкция на 50 маси вече е сменена. За следващата 
година остават за покриване още 35 маси.

Боряна Йорданова, една от най-младите търговки тук, първа се осмели да каже на кмета претенциите си към условията и реда 
на пазара. Част от тях бяха взети под внимание.

Зад някои от масите е истинско бунище. 
Зеленчуковите отпадъци вместо в контейнерите се изхвърлят 

направо на плочника и картината е повече от грозна. 
И за това ли е виновна Общината, или на част от търговците 

им липсва нужната култура и уважение не само към 
клиентите, но и към самите себе си?

ТОДОР НЕНОВ  
заместник-кмет на общината

Проблемите на общинските паза-
ри винаги са стояли на вниманието 
на ръководството на общината. Ра-
ботата започна с преместването 
на нова площадка на прочутия по-
повски петъчен пазар от ул. „Драва“ 
на бул. „Михаил Маджаров“. Също 
така се обособи нова благоустроена 
площадка на животинския пазар в 
източната зона на града. Но най-

важните проблеми винаги са били свързани с така 
наречения Кооперативен пазар до ул. „Димитър Бла-
гоев“. Там от много години не са извършвани никакви 
благоустроителни и подобрителни мероприятия и 
затова бе взето решение да започнем с ремонт и час-
тична реконструкция на търговските маси. Покрита-
та площ беше увеличена значително спрямо първо-
началния вариант, бяха взети мерки за отводняване 
на покривите, за да се създадат по-нормални условия 
за работещите и ползващите услугите на пазара. 
Не всичко предприето обаче допадна на част от тър-
говците, тъй като желанието им беше всичката им 
стока да е на покрито и в същото време да има добър 
достъп на клиентите. Това създаде настроения, които 
бяха отчетени от общинското ръководство, и затова 
кметът на общината д-р Веселинов лично дойде да 
изслуша претенциите на търговците. Част от тях се 
приемат за основателни и е възложено на работна 
група да реализира мерки за подобряване на съ-
стоянието спрямо сегашното. 

През следващата година ще бъдат ремонтирани и 
останалите маси, като при техния ремонт се надяваме 
да отчетем всички целесъобразни предложения, напра-
вени от работещите на площадката на общинския па-
зар. Но най-доброто решение винаги е било известно в 
Общината – това е изграждането на общински покрит 
пазар. За съжаление това не може да се реализира само 
с добро желание. Необходими са значителни средства, 
които на този етап не могат да бъдат заделени. Затова 
се пристъпи към тези козметични ремонти, но не е 
отпадала задачата да се търсят възможности, вклю-
чително и с проекти за съфинансиране от външни до-
нори, за цялостно покриване на пазара. 

Общината се старае според възможностите си да 
изпълнява задълженията си към тези пазари. Но в съ-
щото време търговците и клиентите би следвало да 
имат отговорно отношение към всичко, което се из-
гражда, и по опазване на реда и чистотата. Надяваме 
се, че ще получим разбиране и подкрепа за нашите бъ-
дещи начинания, защото стремежът ни е пазарът да 
стане едно по-добро място за всички граждани и гос-
ти на Попово.

вия покрив с цел да пред-
пазват и стоката им от 
слънце, дъжд и т.н. „Защо 
не потърсиха и нашето 
мнение какъв трябва да е 
покривът? Сега при дъжд 
ни мокри откъм гърба, а 
и стоката ни пред масите 
не е защитена!“ – това 
беше основният въпрос, 
който задаваха търговци-
те. Зададоха го директ-
но и на кмета д-р Весе-
линов, който заедно със 
заместник-кмета Тодор 
Ненов и други представи-
тели на Общината дой-
де на място миналата 
седмица да говори с хо-
рата и да чуе претенции-
те им. Ние също го зада-
дохме на отговорните слу-
жители от администра-
цията. Попитахме ги още 
какви решения са взели 
след горещия диалог, ще 
се удовлетворят ли ис-
канията на тези, които 
ежедневно са на открито 
зад сергиите със зеленчук 
и би трябвало да имат 
необходимите условия за 
труд. 

Както се вижда, прави 
се възможното, но със си-
гурност недоволни пак 
ще има. Затова най-важ-
ното решение, което е 
взето, е, че започва изгот-
вянето на вътрешен пра-
вилник за дейността и 
функционирането на коо-
перативния и на промиш-
ления пазар. В него ще 
се определи начинът, по 
който ще се отдават ма-
сите под наем, как ще 
се отдават търговските 
обекти, как ще се екс-
плоатират, какви ще бъ-
дат задълженията на тър-

говците, задълженията 
на организатора на дей-
ността „Общински паза-
ри“, ролята на Общината 
и т.н. С една дума, ще бъ-
дат регламентирани вза-
имоотношенията на всич-
ки по веригата Община–
„Общински пазари“–тър-
говци–потребители. То-
гава вече всеки ще „иг-
рае“ по точни правила и 
ще се знае кой носи отго-
ворност за всеки възник-
нал проблем.

Страницата 
подготви 

Маруся МИЛУШЕВА
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Празник е. Звън на 
камбана. На мегдана се 
извива кръшна ръчени-
ца. От всички краища 
на Родината пристигат 
юбилярите, 70-годишни-
те жени и мъже, родени в 
село Медовина, община 
Попово. С традиционния 
здравец, много цветя и 
пита с шарена сол ги 
посрещат организаторите 
на тържеството.

Ето ни при беседката. 
Празненството е открито, 
лентата прерязват Захари 
Захариев – един от юби-
лярите, и кметът на Ме-
довина Йордан Тодоров 
с пожелание за здраве и 
да се множат делата за 
благоденствие и разху-
бавяване на селото.

Веселието продължи 
в клуба на пенсионера. 
Поздравления, сърдечни 
слова, спомени, смях и 
радостни сълзи. Пред 
присъстващите на юби-
лейната среща бяха про-
четени честитка и писмо, 
изпратени от нашата пър-
ва учителка Иванка Димит-

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА В МЕДОВИНА
• Празнуваха родените през 1935 година

рова Колева. Ето част от 
нейните вълнуващи сло-
ва: „Честит юбилей!… 
Ще спомняте детството, 
другарите и училището. 
На празника са дошли 
всички, само младостта 
ви, единствена, ще липсва 
между вас…“.

…Отмина празникът – 

юбилейната среща на 
набор 1935 г. от с.Медо-
вина. Ние, участниците 
в нея, никога няма да за-
бравим тези вълнуващи, 
неповторими мигове.

Няколко дена по-късно 
част от присъстващите 
на нея посетихме нашата 
учителка Иванка Димит-

рова, която живее в Шу-
мен и по здравословни 
причини не можа да дой-
де на тържеството. По-
желахме º здраве и по-
чести срещи.

Марийка 
РАФАИЛОВА

с. Медовина 

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник на отдел 
„Етнография“, Исторически музей–Попово

Най-голям между есенните празници е Димит-
ровден. В представите на народа той е пределен 
момент в природата, както се вижда от израза: „Све-
ти Георги лято носи, а свети Димитър – зима“. В 
миналото тогава свършвал традиционният период, 
за който се наемат овчари, говедари, ратаи – от Гер-
гьовден до Димитровден или от Димитровден до 
Димитровден. На този празник се устройват курбани, 
селски сборове и служби. Много села в Поповско на 
Димитровден празнуват храмовия си празник, по 
името на светеца – патрон на църквата им. Такива са 
Априлово, Берковски, Глогинка, Осиково, Паламарца, 
Тръстика, Сеячи. В миналото на този ден е бил и 
общоселският им събор. Днес сборовете в тези села 
продължават да се насрочват в най-близкия почивен 
ден до този празник, но поради различията между 
гражданския и църковния календар в България (до 
1969 г.) някои се придържат към новия, а други – към 
стария стил (26 октомври/8 ноември).  

Особено празнично са посрещали Димитровден бе-
ломорците в нашия край. Интересен обичай описва 
един от изследователите на беломорските преселници 
в България. В Янюрен, откъдето са дошли част от 
заселилите се бежанци в Светлен, Заветно, Росина 
и Попово (Невски), на този празник се колел задъл-
жително петел и се изпълнявал съответен празничен 
ритуал. Група момци ходели по домовете „за здраве“. 
Единият се обличал в дрехи на млада невяста, 
другият – като неин мъж, а останалите носели геги 
и се наричали „арапи“. Хората ги посрещали и 
дарявали основно с жито. Събраното на следващия 
ден продавали, а парите  разделяли, като част от тях 
дарявали за църквата.

МИШИ ПРАЗНИЦИ, МИШОВДЕН, МИШИНДЕН 

Денят след Димитровден според Народния кален-
дар се празнува за миш-
ки – Миши празници, Ми-
шинден. Спомени за този 
празник има и по нашите 
села.

На празника жените 
строго съблюдават след-
ните забрани: не плетат, 
не предат, не тъкат, не от-
варят сандък с дрехи – за 
да не проядат мишки из-
работеното и дрехите; не 
бъркат в брашното, в каца-
та със зеле и прочие – да 
не се завъдят мишки. Име-
то на мишките не се спо-

менава. Срещат се и об-
редни практики, с които 
се цели предпазване от 
мишки – жените мажат 
пода в стаята при огни-
щето, в четирите ъгъла 
или само дупките на 
мишките – „да замажат 
на мишките очите и уста-
та“. На места слагат ва-
рена царевица по ъглите 
вкъщи, за да са сити миш-
ките, или хвърлят при 
чуждите огради жито или 
сурова царевица – там да 
отидат мишките. 

НАРОДЕН КАЛЕНДАР

ДИМИТРОВДЕН
26 октомври

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

26 октомври
Митра, Митко, 
Драган, Драгана, 
Димо, Димка, 
Димитър, Димитрина

27 октомври
Нестор

22 октомври
Господин Илиев  – 
кметски наместник в 
кв. Сеячи

23 октомври
Юнуз Мехмедов – 
общински съветник в 
Попово

Евтим Петков – 
кореспондент на БНР

27 октомври
д-р Румен Русев  – 
общински съветник в 
Попово

На 20 август 2005 г. при-
ключи конкурсът за ри-
сунка „Българската при-
казка“, организиран от на-
ционалното списание за 
деца „Пчелица“ и от Об-
щински детски комплекс–
Попово. Резултатът стана 
известен с октомврий-
ския брой на списанието. 

От детските рисунки, 
изпратени до редакцията 
на Славейковото издание, 
четири поповски деца са 
номинирани за награди – 
публикация и безплатен 
абонамент за списанието. 
Това са Светослав Ива-

НАГРАДИ ЗА ТАЛАНТЛИВИ ПОПОВСКИ ДЕЦА
нов на 8 години от ОУ „Л. 
Каравелов“, Цветомир 
Валентинов на 9 години 
от ОУ „Н. Й. Вапцаров“, 
5-годишната Йоана Ива-
нова от VІ ЦДГ „Здравец“ 
и Тодор Тодоров на 6 
години от V ЦДГ „Слън-
чице“. Рисунките на три-
ма от малките поповски 
художници са вече публи-
кувани в „Пчелица“, а от-
личената творба на Цве-
томир ще бъде отпечатна 
в ноемврийския брой.

Общински детски ком-
плекс пожелава все по-
големи успехи в творчест-

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО – 21 НОЕМВРИ,

ДОМ НА КУЛТУРАТА–ПОПОВО

организира празнична среща под наслов 

„ЩОМ СМЕ ДВАМА – СТРАШНО НЯМА“
Каним всички семейни двойки заедно 

да отпразнуват своите сребърни, 
златни и диамантени сватби.

Повече информация на тел. 40 260 и 40 261 
(в срок до 14 ноември 2005 г.).

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ОБАЖДАНИЯ!

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отда-
ване под наем за срок от три години на язовири – 
публична общинска собственост, както следва:

1.1. Язовир „Батица“, площ 146,486 дка, АОС № 
2674/15.02.2000 г., имот № 000216 в землището на с. 
Ковачевец. Начална годишна цена – 1460 лв.

1.2. Язовир, площ 12,538 дка, АОС № 2650/14.02.2000 
г., имот № 000033 в землището на с. Берковски. 
Начална годишна цена – 120 лв.

1.3. Язовир с площ 22,416 дка, АОС № 2657/ 
14.02.2000 г., имот № 000015 и водостопанско съоръ-
жение, площ 3,585 дка, имот № 000018 в землището 
на с. Априлово. Начална годишна цена – 220 лв.

1.4. Язовир с площ 42,974 дка, АОС № 2673/ 
15.02.2000 г., имот №№ 00049, 00060, 00061 в зем-
лището на с. Гагово и имот № 00553, площ 26,815 
дка в землището на с. Паламарца. Начална годишна 
цена – 690 лв.

1.5. Язовир с площ 13,771 дка, АОС № 2652/ 
14.02.2000 г., имот № 000052 и предпазна дига 
с площ 0,265 дка в землището на с. Баба Тонка. 
Начална годишна цена – 130 лв.

1.6. Язовир с площ 22,228 дка, АОС № 2643/ 
10.02.2000 г., имот № 000177 и водостопанско съоръ-
жение, площ 1,228 дка, имот № 000173 в землището 
на с. Медовина.  Начална годишна цена – 220 лв.

1.7. Язовир с площ 3,949 дка, АОС № 2645/10.02.2000 

ОБЩИНА–ПОПОВО

г., имот № 000165 и водостопанско съоръжение, 
площ 0,379 дка, имот № 000163 в землището на с. 
Медовина. Начална годишна цена – 40 лв.

1.8. Язовир с площ 1,876 дка, АОС № 2644/10.02.2000 
г., имот № 000176 и водостопанско съоръжение  с 
площ 0,239 дка, имот № 000173 в землището на с. 
Медовина. Начална годишна цена – 20 лв.

Цените са без включен ДДС.
2. Търгът да се проведе на 04.11.2005 г. от 10 

часа в заседателната зала на Община–Попово.
3. Задължителни условия за участие в търга:
3.1. Депозит в размер на началната тръжна цена 

се внася в касата на Община–Попово (стая 215) до 
16 часа на 03.11.2005 г.

3.2. Тръжна документация се закупува от Центъра 
за административно обслужване на граждани при 
Община–Попово срещу сума от 15 лв.

3.3. До участие в търга не се допускат участници 
които:

- имат задължения по минали или действащи до-
говорни отношения с Община–Попово;

- не са представили всички необходими доку-
менти;

- са спечелили търг или конкурс и не са сключили 
договор с Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

вото на своите талантливи 
възпитаници и на всички 

деца на Попово.

ЗАПОВЕД
На основание чл.12, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ и Решение № 117 по протокол № 24/16.09.2005 г. на ОбС–Попово

НАРЕЖДАМ:
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Днес в центъра на 
с.Глогинка, на най-

високото място, се из-
дига сградата на чита-
лище „Светлина“. Съхра-
нила в себе си части-
ца от историята, култу-
рата и духа на поколения 
любознателни глогин-
чани.

Първите стъпки на чи-
талищното дело в селото 
са направени през 1900 г. 

Подрастващото поко-
ление на новите засел-
ници вече е можело да 
чете и пише. Майките и 
бащите, дядовците и ба-
бите настоявали, искали 
от своите деца и внуци 

да им прочетат най-важ-
ното и най-любопитното 
от книги, списания, вест-
ници. Учителят Христо 
Чомаков и неговите ко-
леги видели и оценили, 
че време в селото да 
има не само буквар и чи-
танка за малчуганите, а 
и различни книги за въз-
растните. Тогава през 
1900 година подготвили 
театрално представление. 
С приходите от вечерин-
ката закупили книги и 
списания, които се съхра-
нявали в училището и се 
давали за прочит. 

Пет години по-късно, 
през 1905 година в боза-
джийницата на Люцкан 
Николов е свикано учре-
дително събрание, на 
което е основано местно-
то читалище. Нарекли 
го „Светлина“. В първия 
управителен съвет влез-
ли: Димитър Ангелов Ка-
диев – председател, секре-
тар-касиер – Милко Ди-
митров Капитанов, биб-
лиотекар – Христо Чома-
ков и членове: Иван Ди-
митров Гьочев и Ангел 
Милушев Сарафов. За 
председател на контролна 
комисия е избран Димо 
Стоев и членове: Люц-
кан Николов и Стоян Ди-

„Милка видя Казалар, когато файтонът º се изкачи на една гола възвишеност.
То беше доста голямо село и лежеше в една живописна местност. Ред бреговити сиви скали го 

заграждаха от изток, от другата страна кръгозорът му беше открит. Една речица, залесена по 
цялото си течение с върби, го делеше на две части. Къщята му, повечето белосани и покрити с 
керемиди, весело се гушеха в долинката, потънала в зеленината на овощия, тополи и сенчести 
дърволя. Най-високо се издига едно бяло здание с повече прозорци, съседно със селската черква – без 
друго – училището …“

Иван Вазов, Из романа „Казаларската царица“

митров Гьочев.
През следващите го-

дини се увеличили чита-
лищните членове. Но още 
неукрепнало, нестъпило 
на краката си, читалище-
то преустановило своя-
та дейност, защото започ-
нали поредица от войни. 
Едва след приключването 
им „заглъхналото и заспа-
ло“ читалище излиза от 
своя принудителен сън 
и заработва бодро и на-
стоятелно. Избрано е но-
во ръководство, събира 
се книжният фонд и за-
почва раздаването на 
книги за прочит. Желае-
щите били много, а кни-
гите –малко. Слага се на-
чалото на театрална дей-
ност. Първата пиеса, коя-
то изнасят, е „Руска“ от 
Иван Вазов. Главната 
женска роля изпълнил 
Ангел Сташев. Всичките 
събирани пари са изпол-
звани за покупка на нови 
книги и за направа на 
шкаф, в който да се съхра-
няват и подреждат кни-
гите. 

След построяването 
на новото училище чита-
лищната дейност се ожи-
вила. През 1936 г. при-
земният му етаж се при-
способява за театрален 
салон. Играят се пие-
сите: „Калната топка“, 
„Разбойници“, „Разбит 
живот“, „Лошото учили-
ще“ и др. Ролите не сти-
гали за всички желаещи, 
а салонът не побирал 
посетителите, затова има-
ло по две представления. 
Организирали се тър-
жествени събрания за го-
дишнини на бележити 
българи, изнасяли се ре-
ферати, обсъждане на 
книги и други.

През 1938 година по 
инициатива на Димитър 
Павлов Пошльо се заку-
пува радиоапарат на су-
хи батерии. Този първи 
радиоприемник в селото 
предизвикал голям инте-
рес между млади и стари, 
сред мъже и жени.

Най-голямата мечта 
на читалищните дейци 
била да си построят са-
мостоятелна сграда. За 
целта събират всеки лев 
от членски внос, театрал-
на дейност, коледуване, 
лазаруване. Читалищна-
та нива 20 дка те сами 
орат, сеят, копаят, жънат, 
като получените пари 
внасят за строеж на сгра-
да. Едва взели решение 
да започнат строеж, ен-
тусиазмът им е съкрушен 
от събитията на Втората 

световна война.
След края º дейността 

на читалището се ожи-
вила. Новата сграда е по-
строена през годините 
1959–1960. Отпуснатите 
държавни средства са 
недостатъчни и в строи-
телството се включват 
с безплатен труд всич-
ки жители на селото. 
Голямата сцена е оборуд-
вана със съвременни де-
кори. Просторният са-
лон с балкон е с 400 мес-
та. В сградата има и биб-
лиотека, гримьорни, ма-
лък салон. Започва най-
активният период на 
дейността на читалище-

то. Книгите в библиоте-
ката достига до 5000. Из-
насят се много театрал-
ни представления, сфор-
мирани са хор, битова 
група. Уредена е фото-
документална сбирка 
са историята на селото. 
Всичко това затихва по-
степенно през 70-те и 
80-те години на ХХ век, 
когато започва мигра-
цията на жителите и учи-
лището е закрито.

След 1989 година чита-
лището е обречена пълна 
безстопанственост. Спи-
ра всякаква културна 
дейност. Заличена е и 

регистрацията му. През 
2004 година инициативен 
комитет прави нова реги-
страция и подновява дей-
ността му.

Днес, сто години по-
късно, светлината, запале-
на от пионерите на чита-
лищното дело в селото, 
продължава да свети. 
Ветераните на читалищ-
ното село имат желание-
то да я предадат на по-
младите, за да може тази 
светлина отново да озари 
живота в село Глогинка.

Страницата 
е подготвена по 

материали на Гинка 
Димова

Димитър Ангелов Кадиев – 
първият председател на 

читалището

Самодейците в читалището от неговите славни години



6 брой 32 • 24 октомври 2005 година

МАЛКИ ОБЯВИ

• СПРАВОЧНИК •

ВОЛЕЙБОЛ

ПРАВО НА ОТГОВОР ФУТБОЛ

• КУПУВАМ селска къща  в Поповска община. 
Плащане веднага. За справка: 082 235 063, вечер; 088 
9 840 373. 3-8

• ПРОДАВАМ двуетажна къща в центъра на По-
пово с допълнителни жилищни постройки, масивен 
гараж и мазе. Тел. 089 9 816 508. 3-5

• ПРОДАВАМ трактор „Болгар–80“. Тел. 088 5 
165 523, Стоянов. 2-3

• ПРОДАВАМ магаре, каруца и амуниции. Тел. 
9380 208 (с.Дриново). 2-5

WWW.TRGPOOL.COM

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 
ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА 

Г. ДЕНЕВ

На 16 октомври се из-
играха срещите от IХ 
кръг на есенния дял от 
футболното първенство 
в Североизточна „В“ гру-
па. На своя стадион попов-
ският „Черноломец“ прие 
отбора на „Шабла“.

Този път още в началото 
на мача шансът бе на стра-
ната на домакините. В 
третата минута нападате-
лят Тихомир Трифонов 
„навърза“ цялата отбрана 
на гостуващия тим и от-
беляза първия гол. До края 
на полувремето играта бе 
общо взето равностойна, 
като никой от съперници-
те не успя да наложи тери-
ториално предимство. 
При една от редките си 
атаки гостите успяха да 
изравнят в самия край на 
полувремето и при резул-

ДОМАКИНСКИ УСПЕХ НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“
тат 1:1 съдията свири края 
на първата част.

През вторите 45 минути 
двата състава продължиха 
без някаква промяна в 
игровата схема. Играта бе 
равностойна, но този път 
късметът бе на страната 
на гостите, които отбеляза-
ха втори гол само пет ми-
нути след началото на 
полувремето. Близо по-
ловин час усилията на по-
повските футболисти да 
променят резултата се ока-
заха напразни. Все пак на-
тискът на домакините бе 
материализиран – петнаде-
сетина минути преди края 
на мача ветеранът Веселин 
Цветков изпълни ъглов 
удар и Никола Рафаилов 
вкара с глава топката във 
вратата на гостуващия тим 
за 2:2. В 78-ата минута от-
ново Веселин Цветков про-
би от дясно и пак най-

съобразителен се оказа 
Никола Рафаилов, вкар-
вайки с глава своя втори 
гол в този мач. Осем мину-
ти преди съдията да сви-
ри края на срещата, авто-
рът на първото попадение 
за домакините, Тихомир 
Кънев, дублира успеха си, 
отбелязвайки последния 
гол в срещата. Краен резул-
тат – 4:2 за „Черноломец“.

Освен резултата, радва-
щото за поповските лю-
бители на футбола е подо-
брената игра, демонстри-
рана в този мач от „Черно-
ломец“. Да се надяваме, че в 
следващите срещи отборът 
ще играе по-резултатно и 
ще се придвижи напред в 
таблицата за класиране.

След изиграните срещи в 
този кръг „Черноломец“ има 
8 точки и заема 13-о място 
в таблицата за временното 
класиране в групата.

Общо шест жълти карто-

ТЕНИС НА МАСА

Катерина РУСЕВА

Готова е програмата на срещите от есенния полусезон 
по волейбол за девойки старша възраст. Представител 
на Попово е отборът на ВК „Черноломец–Попово 98“ с 
председател Поля Ненова.

Девойките на „Черноломец“ са в четвърта група заед-
но със съставите на „Спартак“–Плевен, „Дунав“–Русе, 
„Спартак“–Варна и „Шумен 05“–Шумен.

Ето и предстоящите през полусезона срещи:
ПЪРВИ КРЪГ, 6 ноември

1. „Дунав“–„Шумен 05“, 14 часа
2. „Спартак“ (Вн)–„Черноломец“, 14 часа

ВТОРИ КРЪГ, 13 ноември

3. „Шумен 05“–„Спартак“ (Вн), 14 часа
4. „Спартак“ (Пл)–„Дунав“, 14 часа

ТРЕТИ КРЪГ, 20 ноември

5. „Спартак“ (Вн)–„Спартак“ (Пл), 14 часа
6. „Черноломец“–„Шумен 05“, 14 часа

ЧЕТВЪРТИ КРЪГ, 27 ноември

7. „Спартак“ (Пл)–„Черноломец“, 14 часа
8. „Дунав“–„Спартак“ (Вн), 14 часа

ПЕТИ КРЪГ, 4 декември
9. „Черноломец“–„Дунав“, 14 часа
10. „Шумен 05“–„Спартак“ (Пл), 14 часа
Домакинските срещи на представителя на ВК „Чер-

ноломец–Попово 98“ на 20 ноември и 4 декември ще се 
играят във физкултурния салон на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, 
където е и тренировъчната база на клуба. 

ДЕВОЙКИТЕ 
НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“ – 

В ЧЕТВЪРТА ГРУПА

Димитър СТЕФАНОВ 

Държавните първенства 
за 2005–2006 година започ-
наха с отборната надпревара 
на най-малките тенисисти 
до 12-годишна възраст.

На проведения турнир от 
14 до 16 октомври в Горна 
Оряховица седем отбора 
момичета и 8 отбора мом-
чета определиха класира-
нето в северната зона на 
българския тенис на маса. 
Треньорът (и зам.-предсе-
дател на поповския клуб 
„Роса 1“) Иван Димитров 
разумно рискува да участва 
със състав от състезатели 
с две години по-малки от 
съперниците си. Въпреки 
възрастовата неравностой-
ност, тенисистите Сви-

ЗАПОЧНАХА ОТБОРНИТЕ 
ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА

лен Георгиев, Ивелин Доб-
рев и Борислав Матеев са 
се представили отлично, 
заемайки престижното тре-
то място от състезавалите 
се осем отбора.

Ето и участвалите съ-
стави по реда на класира-
нето им: „Спортен клуб 
по тенис на маса“–Варна, 
„Корабостроител“–Варна, 
„Роса 1“–Попово, следвани 
от представителните клуб-
ни отбори на Видин, Дъл-
гопол, Две могили, Горна 
Оряховица и Шумен.

През следващите седми-
ци в отборната надпревара 
последователно ще се вклю-
чат отборите по тенис на 
маса на мъжете, юношите 
старша възраст и юношите 
младша възраст.

Господин Пламен Съ-
бев, възмутен съм от напи-
саното във вашата статия 
„Най-после Христо Руси-
нов влиза в съда за клеве-
та“, публикувана в брое-
ве 27 и 28 от септември 
2005 г. в „Местен вест-
ник“–Попово.

С вашите квалификации 
и оценки за Христо Русинов 
и Георги Георгиев искате 
да убедите обществото и 
съда, че тези „политикани“ 
са дребни душички, които 
завиждат на „по-добрите“, 
на „по-богатите“, искат на 
всяка цена да премахнат 
конкурентите си и т.н.

Господин Събев, защо 
с такава злъч характери-
зирате Христо Русинов 
и Георги Георгиев? Вие 
или не знаете някои не-
ща, или съзнателно ги пре-
мълчавате. Христо Руси-
нов не е „пенсиониран 
деец на комунистическата 
партия от най-нисшите º 
ешелони“. За комунистите, 
които се борят против ка-
питализма, няма пенсио-
ниране. Христо Русинов в 
момента е първи секретар 
на Областния комитет на 
БКП „Георги Димитров“–
Търговище и е член на 
Централния комитет на 
БКП „Георги Димитров“. 
А Георги Георгиев е първи 
секретар на Общинския 
комитет на БКП „Георги 
Димитров“–Попово. По-
повската общинска пар-
тийна организация е ед-
на от най-големите в стра-
ната. Георгиев е член на 
Централния комитет на 
БКП „Георги Димитров“. 
Коя е БКП „Георги Ди-
митров“? БКП „Георги Ди-
митров (Българска кому-
нистическа партия „Георги 
Димитров“) е марксистко-
ленинска партия, която се 
бори против капитализма 
и за възраждане на со-
циализма. За съжаление 
социализмът в нашата 

ОТНОСНО СЪДЕБНОТО ДЕЛО 
СРЕЩУ ХРИСТО РУСИНОВ

страна беше предаден и 
разрушен от псевдокому-
нисти, реставратори на ка-
питализма, родоотстъпни-
ци, некадърници, използ-
вачи и нагаждачи. Оказа се, 
че „лошият социализъм“ с 
допуснатите грешки и сла-
бости е няколко пъти по-
добър от прехваления ка-
питализъм, който 16 го-
дини вече управляващите 
политически сили усърд-
но изграждат. Капитализ-
мът е хубав, но за едно 
малцинство. За мнозинст-
вото от народа капитализ-
мът е безработица, пре-
стъпност, корупция, нище-
та и страдания. Днес сме 
свидетели на много аб-
сурди, като този: българ-
ската икономика е разси-
пана, създаденото от наро-
да се разпродава за „жълти 
стотинки“, корупция, по-
казни убийства, но винов-
ни няма. Защо?

Уви! Има ли алтернатива 
капитализмът? Има. Това 
е социализмът. Социализ-
мът се изгражда в милиар-
дната Китайска народна 
република, а също и в малка 
Куба. Ние комунистите 
знаем, че борбата против 
капитализма е трудна и 
жестока. Нас ни чакат пре-
следвания, съдебни про-
цеси, затвори, а може би 
разстрели и бесилки. Този 
път е известен.

Господин Събев, с ваша-
та публикация, искате или 
не искате, съдебното дело 
срещу Христо Русинов вие 
превръщате в политически 
съдебен процес. Дали в 
град Попово не се слага 
началото на новите поли-
тически съдебни процеси 
срещу комунистите в Бъл-
гария?

Инж. Иван 
Андонов Иванов

с.Берковски
община Попово

14.10.2005 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
Уважавам правото на отговор, но редно беше г-н 

Христо Русинов, ако е бил засегнат, да отговори лично. 
Той не стори това, което означава, че същият, макар 
и комунист, осъзнава собствената си вина и добре 
знае, че за клевета в Република България се издават 
присъди. 

Политическите Ви коментари отминавам с безраз-
личие. Вие живеете в друг свят. Със свободното про-
пагандиране на идеите си сте доказателство, че жи-
веем в демократично общество. Идеи като вашите 
днес предизвикват единствено съжаление. Събудете 
се, в ХХІ век сме.

С уважение: Пламен Събев, 
главен редактор на „Местен вестник“

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл.35 от ЗОС, чл.68 ал.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община–Попово, 
във връзка с решение №119 по протокол  

№ 24/16.09.2005 г. на ОбС–Попово.
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг 
с явно наддаване за продажба на общинска 

земеделска земя, съставляваща: 
– № 029002, с площ от 19,001 дка, нива, седма кате-

гория, в местността Карашлък, в землището на с.Свет-
лен. Начална тръжна цена от 1349 лв.

– № 000230, с площ от 1,555 дка, трета категория, 
пасище, мера в землището на с.Посабина. Начална 
тръжна цена от 221 лв.

Търгът ще се проведе на 3.11.2005 г. (четвъртък) в 
сградата на Община–Попово, заседателната зала на 
II етаж, от 10 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна 
цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината 
до 17 часа на 02.11.05 г.

 Тръжна документация може да се закупи срещу 
такса от 20 лева от касата на Центъра за админист-
ративно обслужване на населението.

 За информация относно търга – тел.40210 или стая 
210 на Общината. 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

Резултати от другите срещи в IХ кръг

„Албена’97“ (Оборище)–„Черноморец“–Чернево 1:0 
„Левски“ (Главиница)–„Лудогорец“ 3:0 
„Трансмариска“ (Тутракан)–„Суворово“ 1:0 
„Черноморец“ (Бяла)–„Черноморец“ (Балчик) 2:2 
„Юнак“ (Смядово)–„Аксаково“ (Аксаково) 2:1 
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Орловец“ (Победа) 5:0 

 Предстоящи мачове в Х кръг на 23 октомври, 16 ч. 

„Аксаково“–„Левски“ (Главиница)
„Лудогорец“–„Бенковски“ (Бяла–Русенско) 
„Орловец“ (Победа)–„Спортист“ (Ген.Тошево) 
„Черноморец“ (Балчик)–„Трансмариска“ (Тутракан)
„Шабла“–„Юнак“ (Смядово)
„Черноморец“ (Чернево)–„Черноморец“ (Бяла)

ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ. 
ЗАПАДНА ГРУПА

ІV кръг
Ковачевец–Гол. градище (3:0), Крепча–Опака  (3:0), 

Люблен–Ломци (3:4)
Класиране
1. Ковачевец 10:6 9
2. Ломци 14:11 6
3. Крепча 6:6 6
4. Опака 13:14 6
5. Гол. градище  10:12 6 
6. Люблен 6:10 6
Петият кръг от Западната група ще се проведе на 22 

октомври (събота) от 15 часа.

на бяха показани в мача – 
три за домакините (Тихо-
мир Кънев, Свилен Нико-
лаев и Дауд Себайтинов) и 
три за гостите.

Състав на „Черноло-
мец“: Живко Желев – 
вратар, Ивайло Иванов, 
Атанас Стоянов, Дими-
тър Димитров, Дауд Се-
байтинов, Мехмед Рюс-

темов (54 минута Серхан 
Хасан), Никола Рафаи-
лов, Свилен Николаев, 
Градимир Тодоров, Сте-
фан Тодоров (49 минута 
Веселин Цветков), Тихо-
мир Кънев. Треньор Геор-
ги Денев.

Съдийска бригада от 
Варна, дежурен секретар 
от Търговище.

В следващия десети 
кръг, съставът на „Черно-
ломец“ гостува на „Суво-
рово“, който е на 14-о мяс-
то в таблицата за времен-
но класиране с 6 точки.
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БИ ТИ ВИ

   7.15 Анимация
   7.40 Бразди
   8.10 Национален календар: 
 120 години от  рожде-
 нието на писателя 
 Емануил Попдимитров
   8.15 Дисни!
   9.00 „Под дъгата – 
 различните наши деца“
   9.30 „Тайните на океана“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Документален филм: 
 „Мит и загадка – 
 Джокондата“
14.15 Непозната земя
14.45 Футбол: Славия–
 Локомотив (Сф)
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Частични местни 
 избори 2005
19.00  Неделен стадион
20.00 По света и у нас
20.30 Неделна киновечер: 
 „Кей Пакс“ (САЩ, 2001)
22.40 Елит
23.10 По света и у нас
23.20 Мрежата
23.50 „36 часа до смъртта“
 (Канада, 1999)
   1.25 Портрети: Ектор Гимар
   2.05 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 21 октомври

  6.00 „Тутенщайн“
  6.30 Търговски център
  7.00 Тази сутрин
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Огнена кръв
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Закони на любовта
14.30 Трима братя, три сестри
15.30 „Ю Ги О“
16.00 „Ало, ало“
16.30 Горчиво
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 Аламинут
20.30 Смях в залата
21.00 Десетте най
21.30 Всички обичат Реймънд
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
  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 Горчиво (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 Изпитание 
 на любовта (п)
  5.30 „Звездни рейнджъри“

СЪБОТА, 22 октомври

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Детските сериали 
 на Джетикс 
   8.30 Кой е по-по-най 
   9.30 Споко
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 Бригада „Наш дом“ 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Дон Кихот“, 1 част
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Капан за родители“ 
22.00 bTV новините 
22.30 „60 години 
 сп. „Жената днес“ – 
 шоу програма
  0.00 Бързи пари
  1.00 „Сенки“ (САЩ)
  2.30 Туистър (п)
  3.00 БГ ТОП 100
  4.00 bTV новините
  4.30 Сеизмограф  (п)
  5.00 Глобусът
  5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 23 октомври

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 Детски сериали 
 на Джетикс
  8.30 „Бон-бон“
  9.00 Сблъсък 

 
  СЪБОТА, 22 октомври

  7.05 Телепазарен 
 прозорец
  7.20 Анимация
  7.45 Здраве
  8.05 Дисни!
  8.50 Спукано гърне
  9.20 „На север от Питсбърг“ 
 (Канада, 1992)
11.00 Памет българска: 
 Косовските операции 
 на Българската армия 
 (1915–1944)
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 Документален филм: 
 „Методи Савов – 
 кръстът да си човек“
14.10 Суматоха
14.40 Атлас: Картини 
 от една страна
15.10 Документална 
 поредица: „Двойки и 
 дуети:  Кърг Дъглас и 
 Антъни Куин“
15.40 „Умната къща“, 
 игр.филм (САЩ, 2001) 
17.00 Документален филм:  
 „Конюшните 
 на Хонг Конг“ 
17.25 „Монета във въздуха“, 
 детска тв новела 
 (България, 2004)
17.40 Всички пред екрана
18.10 Къщата на музиката
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: 
 „Девойка 
 французойка“
 (САЩ, 2002)
22.15 Трето полувреме
23.05 По света и у нас
22.15 Нощни птици
00.15 Джазалея
  1.00 „Разплатата“ 
 (САЩ, 1997)
  2.30 Видеоклипове
  3.00 За животните – 
 с любов (п)
  3.30 Памет българска (п)
  4.30 Вижте кой... (п)
  5.20 Здраве (п) 
  5.40 „Разплатата“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 23 октомври

   7.00 Телепазарен   
 прозорец

10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Дон Кихот“,  2 ч. 
14.30 Смях в залата
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА – 
 обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Елиза
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Разходка с лодка“  
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 Кабината
  0.00 Бързи пари
  0.30 Сблъсък (п)
  2.00 bTV репортерите
  2.30 В десетката (п)
  3.30 bTV новините   
  4.00 Треска за злато (п)
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 21 октомври

  7.00 Здравей, България
  9.05  Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Хотел „България“
12.00 Календар
12.15 Забравени досиета
13.15 Мъжкари
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Цветът на греха
17.15 Полицейско управление
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.00 Господари на ефира
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
23.00 Биг брадър 2
23.30 Календар
23.45 Ало, Къщата?
  0.40 Сделка или не (п)
  1.15 „Късни новини“
  2.00 Господари на ефира (п)
  2.30 Моят дом (п)
  3.00 Блясък (п)
  3.30 Календар
  4.15 Цветът на греха (п)
  5.00 Полицейско управление
  6.00 Мъжкари (п)

ПЕТЪК, 21 октомври

  6.00 Телепазарен 
 прозорец
  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30 Телепазарен 
 прозорец
  9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
10.45 Телепазарен 
 прозорец
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Обеден концерт: 
 „Да свириш във 
 Виена“
14.40 Национален 
 календар: „145 г. от 
 рождението на 
 Екатерина 
 Каравелова“
14.45 Телепазарен 
 прозорец
15.00 Улица „Сезам“
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 „Тайните на океана“
17.15 Телепазарен 
 прозорец
17.30 Здравно осигуряване
17.45 Вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Частен случай
19.30 10/64
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.50 „Растиняк или ам-
 бициозните“, 3 еп.
23.45 По света и у нас
23.55 „Джазмагия Банско“,
 документален филм 
 за Международния 
 джазфестивал 
 „Банско 2005“
  0.50 Игрален филм
  2.25 Денят започва – 
 интервютата
  3.25 Видеоклипове
  3.45 Частен случай (п)
  4.15 Панорама (п)
  5.40 „Растиняк или 
 амбициозните“ (п)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

СЪБОТА, 22 октомври

  7.30 Иконостас
  8.00 Анимация
  9.00 Животните представят
  9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Митологията на 
 Междузвездни 
 войни“
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом
15.00 Имаш поща
17.00 Никита
18.15 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Кафе пауза“
20.30 Биг брадър 2
21.30 „Клъцни-срежи“
22.45 Горещо
23.45 Календар
   0.00 „Туин Пийкс“
   0.45 „Иди и виж“
   3.00 Календар
   3.45 „Клъцни-срежи“ (п)
   4.30 Никита (п)
   5.30 Концерт 
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 23 октомври

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Завещанието на 
 кучето“, комедия
14.00 Gillette супер спорт
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.15 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Междузвездни войни:
 Епизод V – империята 
 отвръща на удара“
22.15 Биг брадър 2
22.45 „Човек без сянка“
  0.45 Календар
  1.00 „ФБР инструктор“ 
  1.45 Концерт 
  3.00 Календар
  3.30 Спортен свят (п)

На 11 октомври в РПУ–
Търговище са доведени 
три непълнолетни 14-
годишни момчета, едно 
малолетно 13-годишно 
момче и 18-годишният 
М.М. – всички от Търгови-
ще, за които бе устано-
вено, че предишния ден са 
проникнали през неукре-
пен прозорец в сградата 
на начално училище в 
града и след взлом на 
врата на складово поме-
щение са извършили 
кражба на перилни и по-
чистващи препарати, бои, 
тебешири и други вещи, 
собственост на учили-
щето. Кражбата е на не-
установена стойност. 

•••
На 11 октомври в с. 

Голямо Градище, общи-
на Опака, след проведени-
те оперативно-издирва-
телни мероприятия са 
разкрити крадците на ли-
цензирани компютърни 
дискове от основно учи-
лище в селото. Това са две 

малолетни лица от същото 
село – момче на 13 г. и мо-
миче на 11 г. Деянието е 
извършено между 9 и 10 
октомври след проникване 
в сградата чрез счупване 
на стъкло на врата на ава-
риен изход. 

•••
За времето от 7 до 10 ок-

томври в с. Великденче, 
община Омуртаг, неизвест-
но лице открадва пет строи-
телни метални платна от 
двор на къща, собственост 
на жител на селото.

•••
На 11 октомври между 

12 и 14 часа на ул. „Стамо 
Костов“ в Попово неиз-
вестно лице прониква 
през незатворен прозорец 
в дома на 49-годишен жи-
тел на града и извършва 
кражба на сумата 825 лв. 
По случая е образувано до-
знание. 

•••
На 12 октомври след 

проведените в РПУ–Търго-
вище оперативно-издир-
вателни мероприятия е 
установен извършителят 
на извършена през м. сеп-
тември т.г. кражба на 
мобилен телефонен апарат 
от хотелска стая в гр. Тър-
говище. Апаратът е собст-
веност на турски граж-
данин. Кражбата е дело на 
А.А. (37 г.) от Търговище.

•••
На 12 октомври около 

10,30 часа в Търговище 
от офис на фирма на ул. 
„Преслав“ неизвестно 
лице открадва оставена без 
надзор дамска чанта, съ-
държаща сумата 1000 лв., 
мобилен телефон и лич-
на карта, собственост на 
жителка на града. Кражба-
та е на обща стойност 
около 1200 лв. 

•••
На 12 октомври около 

18,30 часа на второкласен 
път Дралфа–Попово не-
правоспособният водач 
Р.А. (51 г.) от с. Странско, 
управлявал лек автомобил 
„ВАЗ“ с разградска ре-
гистрация след употреба на 
алкохол и допуснал ПТП, 
след като изгубил контрол 
над автомобила. Колата 
излязла извън пътното 
платно и се преобърнала 
по таван. По надлежния 
ред е установено, че кон-
центрацията на алкохол 
в кръвта на водача е била 
1,76 промила. 

•••
На 13 октомври около 

1,30 часа на ул. „Дряновска“ 
в Попово 26-годишният 
И.И. след употреба на ал-
кохол е счупил фар на лек 
автомобил „ВАЗ“ с тър-
говищка регистрация, след 

което е оказал съпротива 
на служители на РПУ–
Попово при задържането 
му. Същият е бил задържан 
за 24 часа в РПУ–Попово 
на основание чл. 70, ал.1, 
т.2 от Закона за МВР. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство. 

•••
На 13 октомври около 

21,30 часа на кръстови-
щето на ул. „Братя Милади-
нови“ и „Дамян Груев“ в 
Търговище четири неиз-
вестни лица чрез сила и 
заплаха отнели от 18-го-
дишен гражданин на Тър-
говище мобилен телефон, 
сумата 16 лв. и лични 
документи на обща стой-
ност около 70 лева. 

•••
На 16 октомври в 11,40 

часа в апартамент на ул. 
„Кюстенджа“ в Търговище 
е намерен починал в дома 

си самотноживеещ 57-го-
дишен гражданин. Трупът 
е бил в напреднала степен 
на разложение. Видими 
следи от насилие по него 
на са установени. Трупът 
е откаран в МБАЛ–Тър-
говище за аутопсия.

•••
На 13 октомври на ул. 

„М. Николов“ в Попово 
непълнолетният Е.М. 
(14 г.) проникнал през не-
заключена врата в дома 
на жител на града и извър-
шил кражба на сумата 
400 лв.

•••
На 17 октомври около 

23,25 часа по ул. „Ст. 
Караджа“ в Попово не-
правоспособният 28-го-
дишен водач М.М. от съ-
щия град управлявал лек 
автомобил „ВАЗ“ с раз-
градска регистрация след 
употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
2,18 промила, установено 
по надлежния ред.
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Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Към скалните мана-
стири Иваново за 

препоръчване е атрактив-
ният път през Г. Аблано-
во, Кацелово, Червен, ка-
то може да се направи 
една кратка отбивка до 
скалните ковьори в с. 
Кошов и бързо достигаме 
Иваново по добър и удо-
бен път. Преминаваме 
през центъра на селото, 
където е кметството и но-
вият туристически цен-
тър (08116/22 03) и след-
ваме табелите отдясно 
по посока на манастир-
ския комплекс. Движим 
се по асфалт до скална-
та църква „Св. Богоро-
дица“ и спираме на но-
воизградения паркинг с 
големи информационни 
табла за маршрута. Започ-
ва изкачването по вие-

щите се стъпала до 38 мет-
ра височина, като пред 
нас постепенно се откри-
ва панорамата от окол-
ните скали със скалните 
монашески обиталища от-
преди седем века.

Недалеко от Попово се 
намират значими истори-
чески обекти, съчетани с 
неповторима природа, кои-
то са дали неофициално 
началото на Ренесанса 
в Европа преди Италия 
и са под закрилата на 
ЮНЕСКО. Обектът рабо-
ти от 9 до 17 часа, с бесе-
да, без понеделник (за 
справки – 082/ 825 002, 
Регионален исторически 
музей). Влизаме в света-
та скална обител – 2,15 ви-
сока, изрисувана и по сте-
ните и таваните – на мес-
та скалите са се пропу-
кали, но рисунките стоят 
непокътнати, изобразява-
щи сцени от Страстната 

седмица и от живота на 
Йоан Кръстител. Рисун-
ките са толкова реалис-
тични, че човек се за-
хласва по таваните, по сте-
ните..., а от тераската от 

скалната обител се вижда 
голяма част от манас-
тирския скален комплекс, 
граден по времето на Вто-
рото българско царство 
(1186–1396). Изграждане-
то му започва по времето 
на Асеневци. Целият ком-

плекс се състои основно 
от седем скални църкви, 
от параклиси и монашески 
скромни ниши. От някои 
тайни надписи в скалите, 
издълбани от монасите, 

се разбира, че цар Георги 
Тертер (1279–1292) е пре-
карал последните дни от 
живота си в монашеската 
скална обител и е погре-
бан тук. Цар Иван Асен 
(1218–1241) пък в дни 
на размишления и уса-

ИВАНОВСКИТЕ 
СКАЛНИ 
МАНАСТИРИ

мотение е отсядал в мест-
ността Писмата, а по 
времето на цар Иван Алек-
сандър (1331–1371) са на-
правени едни от най-цен-
ните стенописи, претво-
рили библейски сцени.

Интересното е, че не са-

След пещерата „Орло-
ва чука“ поемаме 

към най-значимия град на 
Североизтока преди шест 
века – Червен! Можем да 
преминем през атрактив-
ното с. Табачка, но за по-
добро ориентиране е доб-
ре да следваме главния 
път за с. Иваново. Малко 
преди селото табели ще ни 
посочат отбивката вдясно 
за Червен. Пътят е асфал-
тиран и за 10 минути сме 
пред прекрасен изглед от 
високо към крепостта, коя-
то ясно се е очертала като 
остров на сушата над изви-
ващите се меандри на р. 

мо скалната обител е из-
рисувана, но и самите 
скали отвън са в цвят, из-
рисувани от природата – 
това най-добре изпъква 
през пролетта. Има и из-
градени парапети по скал-
ните пътечки, където мо-
жете да се разходите и да 
се любувате на природата 
отвисоко и на отсрещните 
скали над р. Русенски 
Лом. Общо обектите, кои-
то можете да посетите, са 
над 40, но асфалтовият 
път свършва на първия 
завой след скалите и за 
другите скални забеле-
жителности не разчи-
тайте на римляните, до-
ри и те не са изградили 
път до там. Така че, ако 
искате да видите повече, 
ще е необходимо да се 
съобразите и с климатич-
ната прогноза.

На връщане пътят ня-
ма да ви затрудни и ще 
изберете следващата по-
сока, която е на 22 км от 
Русе или на 16 км от пе-
щерата „Орлова чука“, 
или може би на 19 км от 
Червен...?! Средновековен стенопис

Средновековната кула

Болярска сватба (възстановка в крепостта Червен)

НА СРЕДНОВЕКОВЕН ОСТРОВ – 
КРЕПОСТТА ЧЕРВЕН

Черни Лом. Панорамата 
заслужава да си извадите 
фотоапаратите.

Продължаваме да слиза-
ме по стръмен път с из-
вивки като речните меанд-
ри, преминаваме покрай 
църквата и през центъра 
на селото и преди да пое-
мем по височината, се от-
биваме рязко в ляво и сме 
пред новоизграденото по-
мещение на екскурзоводи-
те под крепостта. Екскур-
зоводските услуги се пред-
лагат всеки ден без по-
неделник от 9 до 17 часа. 
Заедно с екскурзовода 
тръгваме по стръмните 

стъпала нагоре. Има още 
един път до крепостта, но 
той се е използвал през 
средновековието за прена-
сяне на товари с коне – 
можете да го видите вдясно 
от каменните корита, слу-
жили за водопой на конете.
От това място се открива 
гледка към отсрещните 
скали, надупчени от скал-
ни ниши с прелитащи пред 
тях грабливи птици.

Влизаме в Червен, пое-
маме по калдъръма на 
главната улица между ос-
танките на средновеков-
ните жилища и стигаме 
до болярската църква и 
болярския замък. Общо 
църквите са били повече 
от 11, но и в скалите около 
града е имало множество 
скални църкви. Най-
внушителна обаче е 12-
метровата кула отсреща – 
тя е единствената запазена 
бойна кула от средновеков-
на България в оригинал! 
Послужила е за прототип 
при възстановяването на 
Балдуиновата кула на Ца-
ревец в Търновград. Мо-
жете да се изкачите по 
стъпалата º и да се полю-
бувате на изгледа от пролу-
ките на бойниците º, пре-

хвърляйки се мислено в 
онова време, когато Чер-
вен е бил един от най-зна-
чимите средновековни гра-
дове по българските земи 
с митрополит, знатни бо-
ляри и силно развити за-
наяти и търговия. След 
кулата се спускаме надолу 
по изградения дървен мост 
и сред атрактивни скали, 
причудливо изрисувани 
от природата, достигаме 
пътя до реката. Там е дру-
гата атракция – тунелът с 
водоснабдителното съоръ-
жение, служило за снабдя-
ване на града с вода по 
време на обсада.

Най-голямата атракция 
обаче си е „Болярската 
сватба“ – театрална поста-
новка, която се играе пред 
туристите насред средно-
вековния град, като актьо-
рите от русенския театър 
са облечени в автентич-
ни дрехи от онова време. 
След представлението мо-
же да постреляте с лък в 
мишена. Ако проявявате 
интерес към тази атракция 
и във връзка с крепостта, 
може да се обадите на тел. 
082/825 002 – регионален 
Исторически музей–Русе.

Тръгваме си! По най-пре-
кия и атрактивен път меж-
ду Попово и Русе. Веднага 
след изхода от крепостта 
завиваме наляво и нагоре 

по много стръмен път. Из-
лизаме от селото пак с 
чудесна панорама и про-
дължаваме по асфалт с 
едно пътно платно. Дости-
гаме до разклон с насрещ-
на табела, която показва, 
че и наляво и надясно, е 
едно и също – природен 
парк „Русенски Лом“?! 
Ние поемаме наляво по 
път, който е добър, но не 
се почиства през зимата, 
преминаваме през остри-
те завои в село Кацело-

во и затваряме кръга на 
екскурзията ни пак на раз-
клона преди с. Г. Аблано-
во. След половин час сме 
си в Попово. 


