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МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ

РЕСТОРАНТ „МАРИНИ”
Най-доброто място за  

коледните и новогодишните празници!
Попово, бул.„България“ №18, 0608/2 22 45, 088 7 949 232

на стр. 5

на стр. 2

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

В с.Бракница, община 
Попово, отбелязаха по под-
ходящ начин 21 ноември – 
Деня на християнското се-
мейство. По този повод в 
клуба на пенсионера в се-
лото се състоя вълнуващо 
тържество, организирано 
със съдействието на кмет-
ския наместник Георги 
Георгиев. 

Главни виновници за тър-
жеството бяха седем се-
мейства от селото с 50 и 
повече години съвместен 
живот. Те получиха поз-
дравления от кметския на-
местник и от главния екс-
перт на отдел „Култура“ 
при Община–Попово г-жа 
Петя Габровска. В словото 
си тя припомни накратко 
ролята и мястото на хри-
стиянското семейство за 
продължаване на вековните 
български традиции и за 
възпитанието на децата и 
пожела на всички много 
здраве и дълъг живот.

На юбилярите бяха връче-
ни специални грамоти. По-
ради напредналата си въз-
раст, не можаха да дойдат 
на тържеството Ангелина 
и Илия Станчеви – семей-
ство с 60-годишен семеен 
живот. С най-продължи-
телен семеен стаж сред 
присъстващите бяха семей-
ство Янка и Дончо Дон-
чеви, сключили граждан-
ски брак преди 59 годи-
ни. Специално написано 

ЗЛАТНИ 
СВАТБИ 
В БРАК-
НИЦА

На 14 ноември Нацио-
налният статистически ин-
ститут обяви, че от нача-
лото на настоящата годи-
на натрупаната инфлация е 
в размер на 4,5% – с поло-
вин процент повече от за-
ложената в бюджетната 
прогноза за поскъпването 
на живота през 2005 г.

Само през октомври це-

ЖИВОТЪТ 
ПОСКЪПВА

ните на наблюдаваните от 
статистиците 507 стоки 
са скочили средно с 1,2%. 
Увеличение има във всич-
ки групи – както при храни-
телните продукти (2,3%), 
така и при нехранителните 
(0,5%), и в сектора на ус-
лугите (0,4%).

Тенденцията за рязко уве-
личение на цените у нас 

е от последните два ме-
сеца. До края на август на-
трупаната инфлация е била 
едва 1,9%.

Шоковото поскъпване 
на петрола по международ-
ните борси се е отразило 
сериозно на тарифите на 
фирмите превозвачи. Тран-
спортните услуги в момен-
та са с 18,1% по-скъпи от 

ЦЕНИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ
Ориз     + 1,4%
Говеждо месо   + 1,9%
Свинско месо   + 4,3%
Риба     + 4,3%
Яйца     + 2,9%
Кисели млека   + 3,7%
Грозде    + 12,5%
Зеленчуци     + 8,7%
Пропан-бутан   + 8,3%
Бензин А95Н    - 5,3%
Хляб „Добруджа“   - 0,2%
Ябълки    - 5,6%
Зеле     - 5,9%

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ПОПОВО

Висококачествено медицинско обслужване

• Съвременна апаратура
• Обслужване по 42 клинични пътеки 

• ВИП стаи във вътрешното и АГ отделение
• Избор на екипи в АГ отделение

АБОНАМЕНТ
„МЕСТЕН ВЕСТНИК“ – 2006

• 12 месеца – 21 лева             • 6 месеца – 11 лева

Абонамент можете да направите 
единствено в редакцията на вестника:

Попово, Общината, стая 517, тел. 22 572

 „МЕСТЕН ВЕСТНИК“ – ВЕСТНИК ЗА ЧЕТЕНЕ!

Кметът на селото Георги Георгиев връчи на юбилярите 
специални грамоти.

Въпреки че вече няма 
действащ проект и фи-
нансиране, Младеж-
кият център в Попово 
продължава своята дей-
ност. Поддържат се 
контакти със старите 
партньори и със спон-
сорите. Много добри 
са взаимните връзки с 
Общината и с Дома на 
културата в града. Ра-
дио „Антола“ редовно 
излъчва младежкото пре-
даване „Карабадабъл“. 

Кои са основните на-
правления в работата 
на центъра през послед-
ните месеци – за това 
споделя г-жа Невяна 
Христова – председател 
на фондация „Младежки 
център“.

ВРАТИТЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР 
СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ

на стр. 2

На 19 ноември 2005 г. в 
гр.Опака се проведе редов-
на общинска конференция 
на ДПС. Нейни гости бя-
ха Касим Дал, Росен Вла-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ДПС–ОПАКА

на стр. 2

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

на стр. 2

цените преди една година.
През 2005 г. рязко са се 

увеличили и цените на 
здравните услуги – скокът 
при тях е 14,1 на сто. Ал-

кохолът и цигарите са по-
скъпнали с 1,9%.

Спрямо средните цени 
през миналата година най-

Феим Апти
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
25 ноември  

до 1 декември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

К. СВЕТОСЛАВОВ

На 9 ноември на посе-
щение в Попово бяха пред-
ставители на Министер-
ството на икономиката и 
Министерството на благо-
устройството и регионал-
ното развитие, водени от 
мониторинг експерта Ва-
лентин Митев. Задачата 
на експертите от двете ми-
нистерства бе да инспек-
тират дейностите, извър-
швани от работната група 
по екопроекта „На грани-
цата между Предбалкана и 
Дунавската равнина  – Рав-
нините на приключенията“.

Както е известно, Общи-
на–Попово спечели по 
програма „Фар“ изпълне-
нието на проекта на стой-
ност 200 000 евро. Край-
ният срок за завършването 
на обекта и пускането му в 
действие е началото на юли 
2006 г. Дотогава между се-
лата Долец и Иванча тряб-
ва да бъде изградена еко-

пътека, като основната цел 
е създаването на условия 
за развитие на екотуризъм 
и на туризъм въобще.

Предвижда се да бъде из-
граден модерен съвреме-
нен посетителски турис-
тическо-информационен 
център в Попово (в сградата 
на т.нар. доходно здание). 
Ремонтът на помещенията 
за този център започва в 
близките дни. Очаква се 
само след няколко месе-
ца това звено да започне 
да функционира, с което 
ще се създадат условия 
за привличане на туристи-
чески групи. 

При посещението си 
експертите установиха, че 
до момента изпълнението 
на проекта се води с мно-
го добри темпове и се спаз-
ват всички законови из-
исквания. Очаква се Общи-
ната да е сред първите в 
страната (общо 27), при-
ключили успешно с реали-
зацията на проекта.

ЕКОПРОЕКТЪТ 
СЕ ИЗПЪЛНЯВА 

В ГРАФИК

РЕСТОРАНТ–СБА 
(срещу КАТ)

Работно време – от 8 до 23 часа

АТРАКТИВНО ОБЕДНО МЕНЮ
 088 9 883 691    

Стремим се непрекъснато 
да увеличаваме периметъра 
на партньорствата, благо-
дарение на което продъл-
жаваме да съществуваме. 
За провеждане занятията 
на действащата школа по 
аеробика и мажоретния съ-
став използваме спортната 
база на основно училище 
„Климент Охридски“ в 
града. В Дома на културата 
репетират „актьорите“ от 
младежкия театър под ръко-
водството на г-жа Румяна 
Колева.

Успяхме да създадем и 
някои нови школи: шах-
клуб за начинаещи, дет-
ска театрална трупа. Сега 
набираме момичета за съ-
стезателки в сформиращия 
се женски футболен отбор, 
треньор на който ще бъде 
г-н Христо Добрев.

Положени са основите 
на вокална група, която 
ще предложи на своите по-
читатели новия за нашия 
град стил музика госпъл.

Предложили сме за одоб-
рение проект „Равнопо-
ставен диалог“, който очак-
ва финансиране от ДАМС. 
Целта на този проект е 
да се подобрят взаимо-
отношенията между мла-
дите хора в града и орга-
ните на властта.

 Активно си сътрудничим 
с Червения кръст. По по-
вод 10 декември – Деня 
за защита правата на чо-
века, организираме благо-
творителен концерт в полза 
на 19-годишния Горан 
Стефанов, претърпял теж-
ка сърдечна операция. За 
участие в този концерт 
сме поканили поповски 

музиканти от различни по-
коления.

За решаването на доста 
проблеми си сътрудничим с 
Детска педагогическа стая. 
Предстои в близките дни 
заедно да отбележим по под-
ходящ начин 1 декември – 
Международния ден за бор-
ба срещу спина.

Използвам случая от 

димиров, Ердоан Ахмедов 
(депутати от Търговищки 
избирателен район), Ах-
мед Емин – началник на 
кабинета на Ахмед Доган, 
Хамди Илиязов – предсе-
дател на областния съвет 
на ДПС–Търговище.

На конференцията при-
състваха делегати от всич-
ки населени места в об-
щината. Пълен и обстоя-

телствен доклад за дей-
ността на организацията 
в община Опака изнесе 
председателят на общин-
ския º съвет Феим Апти. 
Специално беше подчертан 
успехът на последните пар-
ламентарни избори, както 
и този за избор на кмет на 
община Опака. 

След доклада се премина 
към точката за избор на 
ръководство. Бяха издигна-

стихотворение за „младо-
женците“ от Бракница 
прочете тяхна съселянка. 
Празнуването на златните 
сватби продължи с много 
песни, народни танци, спо-
мени и поздравления. 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДПС–ОПАКА
от стр. 1

от стр. 1

ЗЛАТНИ 
СВАТБИ В 

БРАКНИЦА
слабо е увеличението при 
облеклото и обувките, кои-
то са се повишили само с 
1,9 на сто. Жилищното об-

ЖИВОТЪТ ПОСКЪПВА
от стр. 1

ВРАТИТЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР 
СА ОТВОРЕНИ ЗА ВСИЧКИ

от стр. 1 страниците на вестника да 
благодаря на всички наши 
спонсори, които застават 
зад каузата на младите хо-
ра в града ни. Вратите на 
младежкия център са от-
ворени постоянно за всич-
ки поповчани, чувстващи 
се млади.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ 

ТЪРГОВИЩЕ
ПТИЧИ ГРИП – КОНТРОЛ

Светослава РУСЕВА

До всички 51 кметства в Търговищка община са из-
пратени писма за оказване на строг контрол по изпъл-
нение на заповед на кмета д-р Красимир Мирев от 27 
октомври, забраняваща свободното отглеждане на до-
машни птици в населените места. 

На нарушителите трябва да се съставят актове по За-
кона за ветеринарномедицинска дейност, възлизащи от 
50 до 500 лв.

В писмото е напомнено, че е започнал прелетът на ди-
вите птици, евентуални вирусоносители на птичи грип.

Към 19 часа на 17 ноември двама мъже нахлули в 
дома на 86-годишна самотноживееща жена в попов-
ското село Бракница. Тя е била нападната и бита с юм-
руци, вързана, изнасилена и ограбена от бандитите. 

Двамата нападатели влезли в къщата през неза-
ключена врата, докато жената вечеряла, и започнали 
да крещят: „Дай парите!“. Уплашена, стопанката от-
върнала, че няма спестявания. Тогава извергите я 
засипали с юмручни удари и я завързали с въже на 
стола. Те усилили и звука на телевизора, за да заглушат 

ЗВЕРСКО ИЗНАСИЛВАНЕ В БРАКНИЦА
виковете на ужасената жена. Те претърсили къщата и 
измъкнали наличните пари, чиято стойност тепърва 
ще се уточнява.

Според несвързаните обяснения на 86-годишната 
вдовица, която страдала от склероза и била трудно 
подвижна, двамата нападатели я изнасилили и се 
гаврили с нея. После прерязали телефонния кабел 
и я оставили в къщата вързана. Едва към 15,30 часа 
на следващия ден тя успяла да се примъкне със сто-
ла до прозореца и започнала да вика за помощ. Пре-

минаващи по улицата нейни съселяни веднага се 
отзовали и освободили жената. Жертвата била осви-
детелствана от съдебен лекар, който установил раз-
късване на лигавицата на половите органи, кръво-
насядания от ударите по лицето и следи от въжета по 
китките на двете ръце.

След преживения ужас старицата е настанена в по-
повската болница. След стабилизирането й ще бъде 
разпитана с помощта на психолог.

завеждане и домакинските 
електроуреди са поскъп-
нали с 2,1%.

През ноември също се 
очаква да бъде отчетена ин-
флация.

ти две кандидатури – на 
настоящия председател 
Феим Апти и на бизнесме-
на от с.Крепча Хасан 
Изетов. При тайно гласу-
ване с най-много гласове 
Феим Апти беше преиз-
бран. Избраха се 13-членен 
общински съвет, тричленен 
контролен съвет и делегати 
за предстоящата Областна 
конференция на ДПС в 
Търговище. 

„ЩОМ СМЕ ДВАМА, 
СТРАШНО НЯМА“

Под този наслов в 
Деня на въведение 
Богородично 21 
ноември, който чест-
ваме като Ден на 
християнското се-
мейство, Домът на 
културата–Попово 
организира голямо 
тържество. Главни-
те действащи лица 
по време на срещата 
бяха три семейни 
двойки, които през 
настоящата година 
празнуват златна 
сватба – Добранка 
и Петър Иванови 
от с. Паламарца, 
Тодорка и Никола 
Стоянови, които 
сега живеят в кв. 
Сеячи, и Николина 
и Никола Дамянови от 
Попово. Любовта, разби-
рателството, взаимните 
компромиси – това е кре-
пило тези хора заедно 
през годините, сега си 
пожелават само да са здра-
ви, за да се радват на деца 
и внуци. 

Много топли думи на 
благодарност получиха се-
мействата от децата си, по-
здравиха ги колеги и близ-
ки, лично ги приветства 
и заместник-кметът на об-
щината Владимир Иванов. 
Своите изпълнения им по-
светиха малката певица 
Александра Али, танцова 
формация „Чар“, певческата 
група „Антола“. 

Особено вълнуващ бе 
поздравът на самодейците 
от с. Паламарца, които въз-
произведоха традицион-

на капанска сватба и вне-
соха много настроение 
и колорит в празничната 
вечер. Благодарение на 
спонсорите за двойките 
с щастлив 50-годишен се-
меен път и за всички гости 
на тържеството имаше и 
огромна торта.

•••
Денят на християнското 

семейство бе поводът, съ-
брал млади и стари и в 
читалищния салон на 
с.Кардам на 21 ноември 
следобед. 

В богатата празнична 
програма, в която бяха 
втъкани много красиви ду-
ми за християнските доб-
родетели и семейството, 
песни, танци и хуморис-
тични сценки, участваха 
певческите групи към чи-
талището и пенсионерския 
клуб, танцова формация 
от училището и още мно-
го талантливи местни са-
модейци. Специално поче-
тено бе семейството на 
Недка и Младен Иванови, 
които са заедно в добро и 
зло вече цели 62 години. За 
тях имаше поздравления, 

Трите семейни двойки, които през настоящата година празнуват златни 
сватби

цветя и подаръци.
Организатор на тър-

жеството беше читалище 
„Иван Братанов“, а сред 
присъстващите бяха кме-
тът на Кардам Георги Йов-
чев, председателят на По-
стоянната комисия по кул-
тура и вероизповедания в 
ОбС–Попово Марина Вели-
кова, директорът на ОУ „Л. 
Каравелов“ Красимир Ма-
сълски.
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Какво те доведе днес в 
родния край?

Въпреки моята голяма 
ангажираност със специал-
ността, на която съм по-
светил своя живот, днес 
съм особено щастлив да се 
завърна в родното си село 
Глогинка поради факта, че 
тук е минала най-скъпата 
част от моя живот – моето 
детство. Затова днес съм 
особено развълнуван от 
това мило тържество, от 
ентусиазма на хората, 
които са го организирали. 
Те направиха така, че таки-
ва като мен, които това се-
ло е разпиляло по цялата 
страна, а и извън нея, да се 
върнат. Успяха да намерят 
една топлинка, която 
ще ни грее в бъдещите 
години, и честно казано, 
успяха да трогнат душата 
ми, да ме върнат назад във 
времето, в моите детски и 
юношески години, към то-
ва, което съм правил тук, 
в моето родно село и това 
ще е един спомен, който 
няма да забравя, докато 
съм жив. 

А как си спомняш своето 
село, когато тук е кипял 
живот, във всяка къща е 
имало големи семейства 

с много деца, имало е 
училище, което днес вече 

е закрито?

Да, това пък е болката 
ми, че с всяка изминала 
година селото все повече 
запада и вече не е това, 
което беше. Но споменът 
ми от онези години е, че то-
ва е едно село, което има-
ше собствена физиономия, 
собствен дух и благода-
рение на малкото ентусиас-
ти, които са останали, аз 
виждам, че този дух не е 
изчезнал безследно.

БЪЛГАРСКИЯТ 
ПЧЕЛЕН МЕД 
Е УНИКАЛЕН 
ПРОДУКТ

Преди около месец, по повод честването на 100-годишнината на читалището 
в Глогинка, в родното си село се бяха завърнали много именити личности, меж-
ду които и доц. д-р Пламен Петров, един от утвърдените български учени в 
областта на пчеларството. Какво е за него родното място, професията и има 
ли бъдеще производството на пчелен мед като част от българския бизнес – 
за това разговаряме с доц. Петров, който се оказа интересен събеседник, от 
когото може да се научат и много полезни неща.

С какво конкретно е свър-
зана сега твоята работа, 
освен че преподаваш на 
студенти в Пловдивския 

аграрен университет?

Специалността ми е гене-
тика и селекция на медо-
носната пчела. Освен то-
ва съм председател на На-
ционалната развъдна асо-
циация по пчеларство в 
страната, единствено ли-
цензирана от Министер-
ството на земеделието и 
горите за 10-годишен пе-
риод да извършва дейнос-
ти по селекция и репродук-
ция на медоносната пче-
ла. Асоциацията е защити-
ла и развъдна програма, 
чиято основна цел е въз-
становяване на българска-
та пчела и опазването на 
нейния генофонд. Създа-
дохме първата национална 
ген-банка, нова система на 
развъдно-подобрителна ра-
бота, развъдни бази в стра-
ната под пряк контрол на 
МЗГ. Това, с което успях-
ме да впечатлим и Светов-
ната пчеларска организа-
ция „Апимондия“, е пря-
кото навлизане на науката 
в практическата дейност 
на хората в страната. Све-
товната организация въз-
ложи на нашата асоциация, 
както и на националната 
браншова организация 
Български пчеларски съюз 
да организираме и да бъ-
дем домакини от 1 до 3 
септември догодина на све-
товен симпозиум по про-
блемите на майкопроиз-
водството, селекцията и 
опазването на местната 
пчела. 

Нашият край подходящ 
ли е за отглеждането на 

българската пчела?

Изключително!

Общинският съвет в По-
пово прие едно решение, 

което се посрещна на нож 
от местните пчелари – 

в един жилищен имот в 
населено място не могат 
да се отглеждат повече 
от пет кошера пчели с 
цел опазване здравето 

на живеещите в близост 
до тях хора. Въпреки че 
Общината предоставя 
терени за пчелини из-

вън селата, засегнатите 
пчелари се съпротивляват 

и обжалваха това реше-
ние. Как би коментирал 

ситуацията от гледна точ-
ка на качеството на до-

бития мед?

Известните на науката 
видове насекоми са над 
милион, от всички тях 
единствено пчелата е въз-
хвалявана, тъй като въз-
произвежда средата, в 
която живее. Няма друго 
насекомо, което да прави 
това със своята опраши-
телна дейност. И нейното 
място, разбира се, е в при-
родната среда, за да може 
да възпроизвежда тази 
среда за нас, хората. А за 
качеството на меда, съби-
ран в полето или в гора-
та, а не в населеното мяс-
то, няма какво да се комен-
тира – безспорно е по-доб-
ро! Между другото Бъл-
гария е една от малкото 
европейски страни с такова 
разнообразие на флората – 
на четвърто място сме по 
видово разнообразие на 
растенията, което дава уни-
калния шанс в страната ни 
да се произвежда пчелен 
мед, който няма равен на 
себе си не само в Европа. 

Въпреки това от 
Китай заемат дори и 

европейските пазари с 
техния пчелен мед, който 
едва ли има нещо общо с 

нашия по качество.

Да, вярно е – и по дъмпин-
говите цени, на които го 
предлагат за съжаление. 
Но аз се надявам, че пче-
ларските сдружения, които 
в последните месеци вър-
вят към обединение в 
действията, ще успеят 
да се справят с този про-
блем. В момента се раз-
работва Национална стра-
тегия за развитието на 

пчеларството, която ще се 
разгледа в Министерския 
съвет, след това ще бъде 
изпратена в Брюксел. Та 
там един от основните 
моменти е защитаването 

на марка български мед, 
за да може този наш без-
ценен продукт да наме-
ри полагащото му се 
място на европейските и 
световните пазари – със 
своите качества и на съот-
ветстващата цена.

Не е ли малко късно, нали 
вече затворихме глава 

„Земеделие“?

Никога не е късно човек, 
държава и народ да от-
стояват правото си на про-
дукт, на уникален продукт, 
какъвто е българският пче-
лен мед. И тъй като този 
проект е под егидата на 
Германското дружество за 
техническа взаимопомощ, 
неговият представител, 
презентирайки нашата про-
грама, която е разработена 
от български специалисти 

и учени и от различните 
пчеларски сдружения, ка-
за много символични ду-
ми: „Уникален продукт 
се прави с уникален ре-
сурс. А уникалният ре-

сурс на България това е 
българската медоносна 
пчела“. Смея да твърдя, че 
моето име е свързано с ней-
ното възстановяване и опаз-
ване в чист вид. 

Значи със сигурност има 
бъдеще за този бизнес в 

България?

Искаме да направим та-
ка, че в действителност 
пчеларството да има по-
значим икономически и со-
циален ефект. Затова за в 
бъдеще е планирано пчел-
ните семейства от около 
600 000 да станат 1 400 000. 
Износът на пчелен мед 
трябва да стане седмото 
положително салдо на Бъл-
гария и съвсем реално е 
производството му да зае-
ме достойно място до ту-
ризма, селското стопанст-

во и т.н. Не случайно на-
шите предци са казали, че 
пчеларството е венецът на 
българското селско стопан-
ство. 

Излиза, че те са били 
по-мъдри от днешните 

управляващи.

Вярно е!
Благодаря ти за този 

разговор и успех в благо-
родното дело, на което 
си се посветил.

Разговор на Маруся 
Милушева

По повод 128-годишнината от 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА МЕДОВИНА 
от османско иго (27 ноември) 

поздравявам жителите на селото и им 
желая здраве и благополучие!

Йордан Тодоров
кмет на с. Медовина
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Маруся МИЛУШЕВА 

По един много удачен на-
чин читалище „Св.св. Ки-
рил и Методий“–Попово 
отбеляза Деня на християн-
ското семейство – с откри-
ването на изложба на тър-
говищката художничка 
Ирина Стоянова и предста-
вянето на първата книга 
на нейната сестра Станис-
лава Митева. Пиетет към 
традиционните християн-
ски добродетели и много 

човешка доброта излъчват 
творбите на тези две жени, 
съхранили детската чистота 
в душите си, споделили с 
нас част от съкровените си 
помисли чрез картините и 
стиховете си.

Ирина Стоянова е дълго-
годишен учител и по-къс-
но методист по рисуване 
за Търговищки окръг. Въп-
реки че отдавна познава 
много от поповските ху-
дожници, които са бивши 
и настоящи преподаватели 
и нейни приятели, тя за 

ДВЕ СЕСТРИ С ДУША НА ДЕТЕ 
ПРЕДСТАВИХА ТВОРЧЕСТВОТО СИ

първи път се представя в 
нашия град като творец – 
с живописните си творби 
и графики, от които лъха 
български дух и не можеш 
да ги сбъркаш с ничии дру-
ги рисунки. 

Завършила е Великотър-
новския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“ през 
1968 г., специалност гра-
фика. Член е на Съюза на 
българските художници. 
Работи в областта на гра-
фиката, живописта, илюст-

рацията, иконописта и мо-
нументалната живопис, тех-
ника сграфито. Има седем 
самостоятелни изложби. 
Участва в национални и 
международни салони на 
живописта, графиката и 
карикатурата в България, 
Белгия, Испания, Русия, 
Турция и Франция. Нейни 
творби притежават галерии 
в България и частни колек-
ции в Русия, Франция, Чеш-
ката република, Израел и 
Кувейт. 

Графичните º листове, 

част от които са представе-
ни и в настоящата излож-
ба, пресъздават сюжети от 
Възраждането. Циклите 
„Обичаи“, „Зимни празни-
ци“, „ЕскиДжумайският па-
наир“ и други стилово но-
сят белезите на архаизъм, 
повлиян от старите миниа-
тюри и икони. Както пише 
изкуствоведката Цветана 
Иванова, „белите и черни 
петна са умело баланси-
рани, рисунъкът е изрази-
телен, линията – отмерена 

и прецизна. В част от цик-
лите, изработени в тех-
ника линогравюра, герои-
те звучат закачливо, гро-
тескно. Живописните плат-
на в маслена техника са 
вдъхновени и провокирани 
от научните трудове на 
професор Димитър Овча-
ров, отнасящи се до бъл-
гарските средновековни 
рисунки в Плиска и Пре-
слав. Художничката убеж-
дава, че връзката с култур-
ното и историческо на-
следство в наше време е 

не само необходима, но 
и задължителна. Естети-
ческото въздействие на 
творбите е неоспоримо.“

Много топли думи за 
Ирина Стоянова се чуха 
тази вечер – Маргарита 
Йорданова от читалищната 
библиотека, Ваня Йовчева 
и Деян Йорданов засвиде-
телстваха дълбокото си ува-
жение към нея като творец 
и човек. Тя от своя страна 
благодари за топлия прием 
в Попово, за неочаквания 
за нея голям интерес към 
творчеството º. Самата 
тя определя стила си като 
„ироничен наивизъм“, не се 
притеснява, че рисунъкът 
º е по детски изчистен, за-
щото смята, че детското 
отношение към нещата е 
най-искрено и чисто.

Като искрен, нежен и лес-
но нараним човек в днеш-
ния свят на материалното се 
разкрива пред нас другата 
сестра – Станислава Ми-
тева. Не случайно първата 
си поетична книга тя на-
рича „Импресии“ – повод 
за всеки ред е нещо кон-
кретно и мимолетно, до-
коснало сърцето º и изра-
зено чрез словото. Нейни 
са думите, че „не е важно 
какво ще се случи, а как ще 
го преживееш“.

Родена в Търговище, 
Станислава доста години 
живее и работи в Попово. 
Сега, след пенсионирането 
си, е в родното село на съ-
пруга си Посабина. Тя 
няма претенции, че сти-
ховете и кратките º раз-
казчета са връх на ли-
тературата, но ценното в 
тях е искреността º. Чрез 
писането тя е намерила 
своя начин да изрази лю-
бовта си към хората, жаж-
дата за повече доброта в 
човешките отношения. 

Маргарита Йорданова от читалищната библиотека в Попово представя художничката Ирина 
Стоянова и сестра º, поетесата Станислава Митева (от ляво на дясно)

Маруся МИЛУШЕВА 

Поповският художник 
любител Юлиян Димитров 
откри миналата сряда са-
мостоятелна изложба в ед-
но от фоайетата на Регио-
нална библиотека „Петър 
Стъпов“–Търговище. По-
вечето от показаните кар-
тини са 
съвсем но-
ви – рису-
вани през 
последните 
11 месеца 
след по-
с л е д н а т а 
му изява в 
„Арт ТТ“–
П о п о в о 
през 2004 
година.

„ И з в о р 
на живот“ е 
заглавието 
на една от 
н а й - д о б -
рите му ра-
боти в но-
вата излож-
ба, това 
всъщно ст 
е и мотото 
на цялото 

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ 
ОТКРИ ИЗЛОЖБА 
В ТЪРГОВИЩЕ

творчество на Юлиян. Той 
е поел от наркотика на из-
куството, каза за него пое-
тесата Венеция Павлова, 
представяйки го пред тър-
говищката публика, и то-
ва му дава сили, въпре-
ки огромната криза в мо-
мента, да твори и търси 
все нови и нови форми на 
себеизразяване. Изкуство-
то за него е начин на жи-
вот, докосване до мечтано-
то. 

Откриването на излож-
бата на поповския творец 
уважиха председателят на 
Групата художници към 
СБХ в Търговище проф.
Димитър Чолаков, журна-
листи, служители на биб-
лиотеката, други любители 
на живописта. Всички те 
пожелаха на Юлиян пре-
ди всичко здраве, за да 
продължи и занапред твор-
ческите си търсения. 

Юлиян Димитров

Никола РУСЕВ

Разкопките на късноан-
тичната крепост „Ковачев-
ско кале“, водещи своето 
начало от 1990 г., продъл-
жиха и през тази година. 
Работата на обекта започна 
в началото на месец юли 
и с малки прекъсвания 
продължи до края на сеп-
тември. Ръководители на 
разкопките бяха доц. д-р 
Ив. Дончева и О. Алексан-
дров от страна на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
и Н. Русев, С. Станев и 
М. Георгиев – уредници 
в ИМ–Попово. Участваха 
седем работници от раз-
лични програми на вре-
менната заетост и 11 сту-
денти от ІІ курс на спе-
циалност археология във 
Вликотърновския универ-
ситет. 

Цел на археологическите 
проучвания беше разкопа-

КОВАЧЕВСКО КАЛЕ – СЕЗОН 2005
ването на кула № Х (по 
плана на К. Шкорпил), на-
мираща се между Запад-
ната порта и кула № І, по-

падаща днес под пътя По-
пово–Бяла. Нейното архео-
логическо изследване за-
почна още през миналата 

2004 г. и продължи през 
настоящия сезон. По обек-
тивни причини обаче, 
като малкия брой на работ-
ниците и краткия пре-
стой на студентите (от 1 
до 10 август), пълното º 
разкопаване не беше при-
ключено.

Въпреки това могат да се 
отчетат няколко важни ре-
зултата.

Беше разкопан дебел кул-
турен пласт, от който про-
изхождат разнообразни ар-
хеологически материали: 
бронзови монети, сечени 
по време на императорите 
Макрин (217–218), Констан-
ций ІІ (337–361), Валент 
(364–378), Теодосий (379–
395), Аркадий (395–408) и 
Юстин ІІ със София (565–
578), части от стъклени съ-
дове, един костен гребен, 
голямо количество фраг-
менти от керамични съдо-
ве, животински кости и др. 

Напълно бяха разкрити 
вътрешните размери на 
кулата. Тя има U-образна 
форма с дължина 12,5 м и 
широчина 12 м. В центъра 
два каменни пилона са под-
държали горните º етажи. 
По своите размери тази 
кула се явява една от най-
големите, известни досега 
от територията на Бълга-
рия. 

На достигнатото в края на 
разкопките ниво беше раз-
крит горял пласт, представ-
ляващ останки от разру-
шения покрив на кулата. 
Доказателство за това са 
голямото количество фраг-
менти от керемиди, части 
от овъглени греди и над 
20 големи железни гвоз-
дея, намирани на цялата 
територия на кулата. От 
същия пласт произхож-
да железен връх на стре-
ла, характерен за хуните. 
Този факт, както и нумизма-

тичният материал допус-
кат хронологически разру-
шенията да се отнесат към 
първата половина на V в. – 
периода на най-интензив-
ните хунски нашествия на 
Балканите. 

Планира се през следва-
щата година проучванията 
да продължат, а в зависи-
мост от работната сила и 
отпуснатите средства тери-
торията на разкопавания 
сектор да бъде разширена. 

Монети, открити при 
разкопките

Карта на крепостта (по Шкорпил)

Голо тяло
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НАШИ САМОДЕЙЦИ 
НА КОНЦЕРТ В

 МАКЕДОНИЯ

Продължава от 
миналия брой
Преди обяд на следва-

щия ден, в продължение на 
няколко часа, разгледахме 
забележителния архитек-
турен обект „Стоби“, нами-
ращ се на 15 километра от 
Неготино. Това е древен 
град – римска провинция, 
и е разположен на площ, 
надхвърляща (до този мо-
мент) над 2 кв. км. Тук ви-
дяхме разкритите вече и 
добре поддържани градски 
площад, епископска бази-
лика, епископска резиден-
ция, театър, затвор, музей, 
костница и други. Особен 
интерес у всички нас пре-
дизвика древният каменен 
театър, в чиято уникална 
акустика се уверихме на 
практика. На сцената в 
кръглата централна част 
на театъра застанаха трите 
гласовити певици от трио 
„Агра“ и запяха. Ние, пуб-
ликата, ги слушахме от 
местата, откъдето преди 
векове древните обитате-
ли на града са наблюдава-
ли различните представ-
ления и зрелища, и се на-
слаждавахме от прекрас-
но звучащите им силни 
гласове – все едно че теа-
търът (под открито небе) 
е обзаведен със съвремен-
на озвучителна техника… 
Невероятно! Разглеждане-
то на разкопките бе съпро-
водено с изчерпателна и 
добре поднесена беседа 
от известния в Македония 
специалист в тази област, 
архитект Методи Джуров-
ски, у когото местният 
патриотизъм беше може 
би малко по-силен от нор-
малното… Това обаче съв-

сем не ни попречи да оце-
ним огромните му по-
знания в областта на архи-
тектурата и способността 
му да поднася знанията 
си по интересен начин, за 
което всички искрено сме 
му благодарни.

Вечерта на същия ден, 7 
ноември, е тържественият 
концерт. Час и половина 
преди началото му в общин-
ския музей е открита из-
ложба с творби от местни 
художници (по някаква 
случайност в същия ден и 
час в Попово се открива из-
ложба на художника Деян 
Йорданов по повод 50-го-
дишния му юбилей). В нея 
участва с две свои икони 
и младата поповска худож-
ничка Йоана Тодорова. За 
съжаление не присъствах-
ме на откриването на из-
ложбата, но все пак успях-

ме, макар и за кратко вре-
ме, да я разгледаме. Ви-
дяхме, че както и в По-
пово, и в този малък маке-
донски град са се родили 
талантливи творци от раз-
лични поколения, за което 
говореха изложените кар-
тини. От краткия разговор 
с директора на музея при 
сбогуването ни съм запом-
нил едно изречение: „Ние 
(македонците и българи-
те – б.а.) сме много близ-
ко по всичко и езикът ни е 
еднакъв – който се прави, 
че не го разбира, е глух 
и сляп!“. Той е бил в Бъл-
гария, посетил е и Попово 
и е останал с отлични впе-
чатления от поповчани, 
които определя като добри, 
сърдечни хора.

В 19,30 часа в залата на 
местния Дом на културата 

бе открит тържественият 
концерт по повод 8 ноем-
ври – Деня на Неготино. 
С кратко приветствено сло-
во към присъстващите, из-
пълнили до край салона, 
се обърна заместник-кме-
тът на община Попово 
г-жа Милена Божанова, 

която, заедно с общинския 
съветник д-р Румен Русев, 
бе поканена да присъства 
на тържествата в града. 
След това многобройната 
публика имаше щастието 
да се наслади на прекрас-
ните изяви на самодей-
ците, най-вече на гостите 
от Попово. Техните изпъл-
нения се превърнаха във 
феерия от музика, ритми 
и багри и бяха оценени 
по достойнство от домаки-
ните. Това се илюстрира и от 
специалните благодарнос-
ти, които получиха попов-
ските състави от общин-
ското ръководство на Не-
готино.

На 8 ноември, малко пре-
ди да потеглим обратно 
за Попово, имахме въз-
можност да се разходим и 
разгледаме града. Това бе 
пазарен ден. По сергиите 
(в близост до центъра на 
града) са изложени най-
различни стоки – селскосто-
пански продукти, дрехи, до-
макински уреди, съдове – 

почти всичко. Отвсякъде 
се носят гласове на про-
давачи, рекламиращи сто-
ките си. Любопитни бяхме 
да видим на какви цени 
се продават някои от най-
търсените стоки. Доматите 
се предлагаха, според ка-
чеството си, от 25 до 40 де-

нара (македонските пари 
са денари, като 1 евро се 
равнява на 61 денара), мор-
ковите – 20 денара, яйца – 
80–100 денара за една кора 
(30 бр.), бял боб – 100 денара 
и други. Хлябът струва 15 
денара, свинските котлети – 
250 денара за 1 кг, шпеков 
салам – 250–350 денара. 
Дрехите са малко по-скъпи 
от българските.

…Накрая настъпва ча-
сът на заминаването за Бъл-
гария. Пред автобуса са 
български и македонски 
деца, като от домакините 
най-многобройни са тези, 
които са приели в дома си 
български гостенчета. След-
ват неизменните при по-
добни случаи прегръдки 
и целувки, подаръци, раз-
мяна на адреси и телефонни 
номера, в нечии очи про-
блясват сълзи… Автобусът 
потегля, оставил след себе 
си гора от махащи ръце.

Довиждане, Неготино. 
До нови срещи!

Кирил ЖЕЧЕВ 

Римският град Стоби – мозайки

На раздяла

Поповската художничка Йоана 
Тодорова със своите икони, 

участвали в изложбата

Заместник-кметът на община Попово Милена Божанова 
поздравява присъстващите на тържествения концерт

Римският град Стоби – амфитеатърът
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АНТИКВАРИАТ. Про-
изведен 30-те години на ми-
налия век. Много добре за-
пазен. Разглобяем. Цена 350 
лева. GSM 088 6 265 532.

• СПРАВОЧНИК•
ВОЛЕЙБОЛ

МАЛКИ ОБЯВИ
• КУПУВАМ селска къ-

ща  в Поповска община. 
Плащане веднага. За справ-
ка: 082 235 063, вечер;  
GSM 088 9 840 373. 8-8

• ПРОДАВАМ  фризер, 
марка „Gorenje“ в гаран-
ция, неупотребяван.  
Тел. 27 312,  
GSM 089 7 742 300. 5-5

• ПРОДАВАМ дворно 
място в Попово, 340 кв.м 
на ул.„Ал.Стамболийски“, 
срещу Летния театър.  
Тел. 052 635 572. 3-3

• ПРОДАВАМ тяло за 
светеща реклама с разме-
ри 70/40 см.  
Тел. 0608 23 531. 3-3

ПРОДАВАМ Subaru 
Leone 1800 – перфектен 
двигател и ходова част, 
5/5/ врати, 4х4, бордови 
компютър, ел.съткла, ком-
би, серво управление. 
Спешно, договаряне. Тел. 
088 9 880 499.

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

30 ноември
Андрей, Андриана

1 декември
Венелин Лазаров – 
директор на гимназия 
„Христо Ботев“–Попово

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА

Първият зимен празник 
от народния календар и в 
Поповско, както навсякъде 
в страната, се свързва с 
вярването, че от него денят 
започва да наедрява с по 
едно царевично (просено) 
зърно. Старите хора тук 
казват, че от Андреевден 
до Игнажден денят наед-
рява толкова, „колкото да 
прескочи петелът прага“. 
Вярва се още, че „Андрей 
прогонва зимата и дългите 
нощи“.

Жените варят царевица, 
в която пускат и по малко 
зърна пшеница, ечемик, 
боб – „да наедрява храна-
та“. На сутринта готовото 
вариво изяждат вкъщи, ка-
то всеки най-напред хвърля 
в комина на огнището с по-
желание да израснат ви-
соки посевите. На места от 
обредното ядене раздават 
„за здраве“ на съседите, а 
другаде е точно обратно – 

КАЛЕНДАР

АНДРЕЕВДЕН
(30 НОЕМВРИ)
не дават от него на външни 
хора, „за да не изнесат пло-
дородието от дома“. На-
бъбването, „наедряването“ 
на различни зърна в народ-
ната етимология се свърз-
ва с „наедряването“ на раз-
личните култури и въобще 
на плодородието. 

Тази етимология прозира 
и в народната представа 
за връзката между наедря-
ването на деня и наедря-
ването на зърната, на рабо-
тата на стопанката, на мла-
дите булки (тоест тяхното 
забременяване). 

Катерина РУСЕВА

На 20 ноември в салона 
на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ от-
борът девойки старша въз-
раст на волейболен клуб 
„Черноломец–Попово“ до-
макинства на своите връст-
нички от волейболен клуб  
„Шумен 05“. След по-доб-
ра и разнообразна игра по-
повчанки спечелиха сре-

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ДЕВОЙКИТЕ

щата с категоричния резул-
тат 3:0 гейма (25:18, 25:13 
и 25:20). По този начин 
волейболистките на „Чер-
ноломец–Попово“ твърдо 
заявиха амбициите си за 
класиране на финали, къде-
то ще се води борба за раз-
пределяне на медалите.

Другата среща от тази 
група се игра във Варна, 
където местният отбор на 

ВК „Спартак“ бе надигран 
от девойките на „Спартак“–
Плевен с 3:0 гейма. Пе-
тият отбор от групата – 
„Дунав“–Русе, почива.

Приятно впечатление на 
състезателки и зрители на-
прави присъствието сред 
публиката на заместник-
кмета на община Попово 
Милена Божанова и дирек-
торката на дирекция „Ху-
манитарни дейности“ Да-
ринка Парашкевова.

Наближава зимата. Снеж-
ни виелици, заледявания 
и навявания са характер-
ни за месеците декември и 
януари, но могат да се поя-
вят и през останалите зим-
ни месеци. Природните яв-
ления през есенно-зимния 
период водят до разруша-
ване на въздушните кому-
никации, блокиране на пъ-
тищата и могат да поставят 
в рискова ситуация живота 
на много хора.

В усложнена зимна об-
становка водачите на МПС 
трябва да вземат следните 
защитни мерки:

• Необходимо е да се сле-
ди метеорологичния бю-
летин, предаван по елек-
тронните медии. Отложе-
те пътуването, ако не е на-
ложително. Част от пъти-
щата могат да се окажат 
затворени поради снего-
навявания;

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
НА ВОДАЧИТЕ НА МПС ПРЕЗ 

ЗИМНИЯ ПЕРИОД И УСЛОЖНЕНА 
ЗИМНА ОБСТАНОВКА

• Ако се налага тръгване 
с автомобил, той трябва да 
е обзаведен с радиоапарат. 
По възможност вземете и 
мобилен телефон със за-
рядно устройство за него 
от автомобил и в домашни 
условия. Проверете дали 
има достатъчно гориво, 
въже, лопатка, фенерче и 
брадвичка. Заредете с гори-
во според емкостта на ре-
зервоара. При продължи-
телен престой на място във 
виелица е наложително 
отопление на купето и во-
зещите се в автомобила;

• Пътувайте по първо-
класните пътища. Дори да 
се налага изминаването на 
повече километри, тези пъ-
тища се почистват от навя-
ванията с приоритет. Шофи-
райте бавно и внимателно, 
когато преминавате покрай 
сгради, електропроводи и 
дървета;

• Спазвайте временната 
маркировка, поставена от 
контролните органи и път-
ните служби;

• В случай, че по време 
на пътуването се натъкнете 
на затрупани автомобили, 
маркирайте мястото и съоб-
щете на органите на КАТ, 
пътните служби или Граж-
данска защита;

• В случай на затъване 
в навявания от сняг завър-
жете дреха с ярък цвят на 
най-високата част на ав-
томобила. Избягвайте не-
прекъснатата работа на 
двигателя на празен ход 
поради опасност от отра-
вяне – гасете го периоди-
чески;

• Окажете помощ на из-
падналите в беда. Измръз-
налите части от тялото 
се разтриват със спирт и 
леко се масажират. Не раз-
тривайте със сняг – тяло-
то се преохлажда допъл-
нително, кожата може да се 
нарани. При измръзвания 
от I, II, III и IV степен се 
налага транспортиране на 
пострадалите до болнично 
заведение;

• Не спирайте да почивате 
на открито, освен в насе-
лени места и крайпътни 
паркинги и мотели. Ако об-
становката се усложнява, 
преустановете пътуването, 
като спрете в най-близкото 
населено място.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 14, т.1 и глава десета, раздел от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,
НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен 
конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на 
следните обекти – частна общинска собственост:

№  Обект Адрес               Площ  Начален
                (кв.м)   месечен 
                    наем
1. Павилион Кооперативен пазар  40 кв. м   100 лв.
2. Павилион        Промишлен пазар      15 кв. м 38 лв.

Цените са без включен ДДС.
Изискване за участие в конкурса за обект № 1 – 

притежаването на лиценз за продажбата на сертифи-
цирани сортови семена.

Условия за провеждане на конкурса:
1. Заплащане на определена цена, не по-ниска от 

началната

На Андреевден се работи, 
„за да наедряват дните“.

В планинските райони 
и в Западна България праз-
никът се знае още и като 
Мечкин ден, почитан за 
предпазване от мечки. 
Хвърляйки от сварената ца-
ревица в комина, стопани-
те наричат: „На ти, мечко, 
варен кукуруз, да не ядеш 
суровия и да не ядеш 
човеците и стоката (доби-
тъка)!“ Има сведения, че 
някога същият обред се е 
извършвал и в поповското 
село Светлен. 

 На този ден празнуват 
и посрещат гости именни-
ците – Андрей и Андриана. 

На 16 ноември 2005 г. в 
Пловдив се проведе среща 
на работодателските ор-
ганизации от Югоизточ-
на Европа, организирана 
от Българската стопанска 
камара с финансовата под-
крепа на Международна-
та организация на труда 
(МОТ).

В срещата участваха пред-
ставители на МОТ (бюрата 
в Женева и Будапеща) и 
на работодателските орга-
низации от Албания, Босна 
и Херцеговина, Македония, 
Молдова, Румъния, Сърбия 
и Черна гора, Хърватска, 
както и представители на 
Министерството на труда 
и социалната политика, На-
ционалния осигурителен 
институт и Националната 
агенция по приходите.

В рамките на форума бе 
представен доклад за съв-
местния проект между 
БСК и МОТ за създаване на 
регионални осигурителни 
каси към стопанските ка-
мари (съгласно чл.8 от 
Кодекса за социално осигу-
ряване). В този доклад е 
отделено място и на дей-
ността на Стопанска ка-
мара–Търговище, която е 
една от трите регионални 
стопански камари от стра-
ната (другите са тези от 
Варна и Стара Загора), 
в които се реализира 

СТОПАНСКА 
КАМАРА–ТЪРГОВИЩЕ 

В ДОКЛАД НА МОТ!
съответният пилотен 
проект. Участниците в 
срещата обсъдиха възмож-
ността за създаване на 
служби за администриране 
на ведомости и в другите 
страни от Югоизточна Ев-
ропа по подобие на бъл-
гарските осигурителни ка-
си. БСК и регионалните 
º членове споделиха своя 
опит при създаването на 
осигурителни каси, като 
полезен инструмент за на-
маляване на сивата иконо-
мика и подпомагане на мал-
ките и средните предприя-
тия в отношенията им с на-
ционалните осигурителни 
и данъчни институции.

Основна задача на оси-
гурителните каси към ра-
ботодателските организа-
ции е да подпомагат пред-
приятията и самоосигу-
ряващите се лица при из-
пълнението на социално-
осигурителните им задъл-
жения, да им оказват съ-
действие при управление-
то на ведомости и запла-
ти, събирането и превеж-
дане на вноски към НОИ 
в съответствие със социал-
ното и фискалното законо-
дателство.

Пресцентър на 
Стопанска камара–

Търговище

На 30 ноември изтича 
срокът за плащане на по-
следните четвърти вноски 
от данъка върху недвижи-
мите имоти и такса „Би-
тови отпадъци“ за 2005 г.

*
На 30.11.2005 г. изтича и 

срокът по чл.17, ал.4 от На-
редбата на Общинския съ-
вет за определянето и адми-
нистрирането на местните 
данъци и цени на услуги.

Измененията и допълне-
нията в Наредбата, приети 
с Решение №129 на Об-
щински съвет–Попово, са 
изложени в Центъра за ад-
министративни услуги и 
информация на Общината.

ПОЛЕЗНО

2. Извършване на инвестиции по благоустрояването 
на обекта

3. Създаване на работни места
4. Опазване на района от замърсяване
5. Забрана за пренаемане на обекта.
Конкурсна документация с указания за участие в 

конкурса се закупува от Центъра за административно 
обслужване на граждани при Община–Попово за 
сумата от 15 лв.

Депозит в размер на началния месечен наем се вна-
ся в касата на Общината стая 215 до 17 часа на 08.12. 
2005 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 208 
до 17 часа на 08.12.2005 г.

До участие в конкурса не се допускат участници, 
които:

- имат задължения по минали и настоящи договорни 
отношения с Община–Попово; 

- не са представили всички необходими документи, 
посочени в конкурсната документация;

- са спечелили търг или конкурс и са отказали да 
сключат договор с Община–Попово.

Конкурсът да се проведе на 09.12.2005 г.
Кмет на община Попово
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ВЕЛИКАТА 
ИЛЮЗИЯ BG: 
„ТЮТЮН“

Нова ТВ 22.45
„ОМЪЖЕНА  
ЗА МАФИЯТА“
комедия

Би Ти Ви 22.30

„ЧАСОВЕТЕ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

14.40 Великата илюзи BG:
 „Тютюн“, 2 част
16.05 Документален филм: 
 „Големият вулкан 
 Йелоустоун“
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на Би Би Си:
 „Древните египтяни?“
19.30  „Тънката синя линия“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „К 19“ 
 (Англия, САЩ, 2002)
23.00 Елит
23.30 По света и у нас
23.40 „Последен танц“ 
 (САЩ, 1996)
   1.20 „Тънката синя линия“
   2.50 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 25 ноември

   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 Опасни улици
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 Десетте най
20.30 Всички обичат Реймънд
21.00 Аламинут
21.30 Смях в залата
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 (п)
   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 Детските сериали 
 на Джетикс
 
СЪБОТА, 26 ноември

   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 Това е мое
13.00 „Баскервилското 
 куче“  (Канада)
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните 
 животни и хора на 
 планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.30 „Иксмен (XMEN)“
22.00 bTV новините 
22.30 „Часовете“ (САЩ)
   0.30 Бързи пари
   1.30 „Баскервилското 
 куче“ (п)
   3.00 БГ ТОП 100
   3.40 bTV новините 
   4.15 Сеизмограф (п)
   5.00 Глобусът
   5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 27 октомври

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Детските сериали 
 на Джетикс
   8.30 „Бон-бон“
   9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Луд съм по теб“
13.00 „Семейство Озмънд“
 (биографична драма, 
 САЩ, 2001)
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

   9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Силвестър Сталоун“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом
15.00 Имаш поща (п)
17.00 Никита
18.00 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Кафе пауза“
20.30 Биг брадър 2
21.30 Клъцни-срежи
22.00 Календар
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Лъки 6
   0.00 „Туийн Пийкс“
   0.45 „Клъцни-срежи“
   1.45 „Никита“ (п)
   3.00 Календар
   3.30 Вечно лято (п)
   4.15 „Шогун“ (п)
   5.15 Истински холивуд-
 ски истории (п)
   6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

НЕДЕЛЯ, 27 ноември

   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Градски тарикати“
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 „15 минути“, 
 криминален трилър
22.15 Биг брадър 2
22.45 „Омъжена за 
 мафията“, комедия
   0.30 Календар
   0.45 Лъки 6
   0.50 „Стар трек: 
 Ентърпрайз“
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Хора на честта“ (п)

   8.15 Дисни!
   9.00 Ала-бала
   9.30 УЕФА „Кавалер 2005“
10.00 Улица „Сезам“
11.00 Памет българска: 
 Българският морски 
 флот във войните
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 Документален филм: 
 „Възможни диалози“
14.10 Суматоха
14.40 Атлас: „Мексиканска 
 фиеста“
15.10 Великата илюзия BG:
 „Тютюн“, 1 част
16.15 Документален филм: 
 „Големият вулкан 
 Йелоустоун“
17.10 Професия „репортер“: 
 Азербайджан
17.40 Всички пред екрана
18.10 Като лъвовете
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Марта“ 
 (Германия, Италия, Ав-
 стрия, Швейцария, 2001)
22.30 Трето полувреме
23.20 По света и у нас
23.30 Нощни птици
   0.30 „Аполония 2005“
   1.30 Памет българска (п)
   2.30 Видеоклипове
   3.10 Научнопопулярен филм
   4.05 Вижте кой... (п)
   4.55 Здраве (п)
   5.15 Игрален филм (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 27 ноември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 Анимация
   7.40 Бразди
   8.10 Национален календар: 
 Ньойският договор
   8.15 Дисни!
   9.00 „Тайните на океана“
   9.30 „За животните – 
 с любов“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Документален филм: 
 „107-те стъпала“
13.50 Непозната земя
14.20 Документален филм: 
 „Ден шести“

ПЕТЪК, 25 ноември

   6.00 Телепазарен прозорец
   6.15 Дързост и красота
   7.00 Денят започва
   9.30 Телепазарен прозорец
   9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Национален 
 календар: Денят на 
 Св. Климент  
 Охридски
14.05 Концерт на нацио-
 налния филхармони-
 чен хор „Светослав 
 Обретенов“
14.50 Телепазарен прозорец
15.05 „Терион“, научно-
 популярен филм 
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 Здравно осигуряване
17.05 Телепазарен прозорец
17.25 Бързо, лесно, 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
21.40 „Оскар“ (САЩ, 1991)
23.20 По света и у нас
23.40 „Аполония 2005“
   0.35 „Американска якуза“ 
 (САЩ, 1993)
   2.10 Денят започва – 
 интервютата
   3.10 Панорама (п)
   4.10 Видеоклипове
   4.40 Частен случай (п)
   5.10 „Под дъгата – 
 различните наши 
 деца“ (п)
   5.40 Игрален филм (п)
 
  СЪБОТА, 26 ноември

   7.15 Телепазарен прозорец
   7.30 Анимация
   7.55 Здраве

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 „Джурасик парк III“
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 Кабината
   0.00 Бързи пари
   1.00 Сблъсък (п)
   2.30 bTV репортерите
   3.00 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, 25 ноември

   7.00 Здравей, България
   9.00 Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Отдаденост
12.00 Календар
12.15 „От местопрестъп-
 лението: Маями“
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Цветът на греха
17.15 Часът на 
 Милен Цветков
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
23.00 Биг брадър 2
23.45 „Лъки 6“
   0.00 Ало, Къщата?
   0.45 Сделка или не (п)
   1.30 „Късни новини“
   2.00 „Моят дом“ (п)
   2.30 Блясък (п)
   3.30 Календар
   4.00 Часът на 
 Милен Цветков (п)
   5.00 Цветът на греха (п)
   6.00 Хора на честта (п)

СЪБОТА, 26 ноември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
   9.00 Животните представят

На 14 ноември на раз-
клона за квартал Невски, 
община Попово, две ли-
ца – М.А. (23 г.) от с. Свет-
лен, община Попово, и 
С.С. (25 г.) от Попово, са 
извършили грабеж на ве-
лосипед от 19-годишен жи-
тел на с. Светлен. Двамата 
грабители са задържани 
за 24 часа в РПУ–Попово. 
По случая е образувано до-
знание.

•••
За времето от 1 до 13 

ноември в Попово неиз-
вестно лице прониква в 
мазе на жилищен блок в 
кв. „Младост“ и извършва 
кражба на диференциал и 
ресьор за автомобил УАЗ. 
Още през следващия ден 
е разкрит крадецът – 40-
годишният Д.С. от същия 
град.

•••
За времето от 11 до 14 

ноември в кв. „Сеячи“ на 

Попово неизвестно лице 
изкъртва и открадва мета-
лен парапет от ограда на 
чешма – общинска собстве-
ност.

•••
За същия период в Попо-

во от двора на гимназия не-
известно лице извършва 
кражба на два чугунени капа-
ка за отводнителни шахти.

•••
За периода от 13 до 14 

ноември в Попово неиз-
вестно лице прониква 
през незатворен прозорец 
в закусвалня на коопера-
тивния пазар и извършва 
кражба на един касов апа-
рат и сладкарски изделия. 
На следващия ден поли-
цейските органи разкриват 
крадеца – 16-годишният 

Г.Г. от Попово. 
•••
На 14 ноември около 

18,30 часа в с. Водица, об-
щина Попово, неизвестен 
извършител е осъществил 
неправомерно въздействие 
върху уредите за търговско 
измерване на еленергия, с 
което е създал условия за 
непълно отчитане на из-
ползваната еленергия.

•••
На 15 ноември в Попово, 

в дома на 53-годишния 
Ж.Ж., полицейските орга-
ни след претърсване откри-
ват и изземат седем броя 
бойни патрони – разли-
чен калибър, части от огне-
стрелно оръжие и една 
военна димка.

•••

На 15 ноември в с. Медо-
вина, община Попово, 56-
годишната Г.Р. е осъщест-
вила неправомерно въз-
действие върху уред за 
измерване на консумирана-
та еленергия, с което е съз-
дала условия за непълното 
º отчитане.

•••
На 20 ноември около 17 

часа в с. Кръшно, община 
Търговище, в питейно заве-
дение след възникнал скан-
дал 23-годишният В.Ш. от 
същото село е нанесъл по-
бой над 43-годишния Р.М. 
от с. Правда, община Горна 
Оряховица, вследствие на 
който последният е приет 
за лечение в МБАЛ–Търго-
вище с фрактури на три 
ребра и контузия на белия 

дроб без опасност за живо-
та. В.Ш. е задържан за 24 
часа в РПУ–Търговище на 
основание чл.70, ал.1, т. 1 
от Закона за МВР. 

•••
На 21 ноември около 

17,45 часа в с. Надарево, 
община Търговище, е наме-
рена убита в дома си самот-
ноживееща 85-годишна же-
на от същото село. За по-
следен път съседите º са я 
видели жива на 18 ноември. 
При огледа на трупа º са 
констатирани удари по гла-
вата с неустановен твърд 
предмет. Най-вероятната 
причина за извършване на 
убийството е упражнено на-
силие с цел грабеж, тъй ка-
то къщата е претърсена от 
извършителя евентуално за 

наличие на пари и други 
ценни вещи, като имущест-
вото и вещите на постра-
далата са разхвърляни в 
безпорядък.   По случая е 
образувано следствено де-
ло в Окръжната следствена 
служба в Търговище. 

•••
На 20 ноември около 

22,30 часа в с. Светлен, об-
щина Попово, неизвестно 
лице е направило опит да 
отнеме противозаконно 
12 агнета, собственост на 
фирма. По случая е обра-
зувано дознание. 

•••
На 21 ноември в с. Свет-

лен, община Попово, 25-
годишният Д.А. от същото 
село е осъществил непра-
вомерно въздействие вър-
ху уред за отчитане на ел-
енергията, с което е съз-
дал условия за непълно от-
читане на консумираната 
еленергия.
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Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Наскоро ни попадна една 
нова туристическа карта 
на България, на която на-
всякъде из страната бяха 
означени туристически 
обекти и атракции – къщи, 
исторически забележител-
ности, паметници, природ-
ни забележителности и 
т.н., само регионът около 
Попово беше в чисто зеле-
но (разбирайте бяло) пет-
но т.е. няма нищо!? Така 
ли е наистина? Няма или 
не са търсени и реклами-
рани? В каталога, който 
Сдружението издаде по 
проект към фондация 
„Екообщност“, има седем 
и половина страници са-
мо за Поповско и хората 
констатираха, че „то има-
ло толкова неща, а ние не 

ВОДОПАДЪТ 

ги знаеме!“. Това ни ам-
бицира и след издаването 
на каталога да продължим 
с проучването на забележи-
телностите в региона ни. 

В един от последните 
есенни топли дни ние, три-
ма членове на Сдружение-
то, се отправихме към мис-
тичното село Иванча, къде-
то по време на работата ни 
през пролетта бяхме зас-
нели водопада до селото, 
но само отгоре. Оказа се, 
че до основата на водопада 
долу са достигали много 
малко хора – и то преди 
години... Маршрутът ни 
започна от моста над реката 
на пътя Иванча–Пиринец и 
изминаването му ни коства 
четири часа отиване и връ-
щане! 

Навлязохме по черен път, 
който явно преди много 
време е бил използван, но 

сега е обрасъл и почти за-
личен. Той ни отведе до го-
ра, а гората – до каменна 
река, образувала се по вре-
ме на наводненията. Мал-
ката рекичка, ляв приток 
на Голяма река, по време на 
пролетните и летните дъж-
дове е трябвало да поеме 
голяма водна маса, която 
е ерозирала бреговете и е 
предизвикала огромно свла-
чище заради приплъзна-
лата се върху глинен пласт 
земна маса, което е срути-
ло огромни каменни бло-
кове и захвърлило в кори-

тото на реката 20-метрови 
дървета. В подстъпите към 
водопада групата ни затъна 
в глинено тресавище. Бу-
квално където стъпехме, 
всичко се движеше, а 
встрани и отгоре от ска-
лите се стичаха води и има-
ше реална опасност от па-
дащи камъни от иначе ат-
рактивно надупчените ска-
ли. И така през коренища, 
големи каменни блокове, 
обрасли с мъх, спрели свое-
то движение по пътя на 
гравитацията във вековни 
дървета, обвити в бръшлян 
и лиани, между волски 
език и папрати срещнахме 
голям черен дъждовник 
на жълти петна и след ка-
то за пет минути го напра-
вихме „звезда“ пред обек-
тивите и светкавиците на 
фотоапарат и камера, го 
оставихме на мира. Пред 
нас вече беше водопадът с 
води, падащи от 35–38 м. 
Той беше създал един друг 
свят, оцветен в зелено. Об-
разуваният каньон и атрак-
тивните скали със стичащи 
се по тях води затваряха 
този свят от очите на пре-
минаващите коли и хора 

ВЕКОВНИТЕ ДЪБОВЕ
Пламен СЪБЕВ

Описанието на туристи-
ческите забележителности 
в Поповско няма да бъде 
пълно, ако не се каже не-
що повече за вековните 
дървета при село Иванча. 
Растящи в известната За-
клета кория и Юрта, те 
са неми свидетели на ис-
торията на селото от по-
следните 300–350 години. 
В разработваната турис-
тическа дестинация покрай 
Голяма река тези вековни 
дървета трябва да заемат 
подобаващото им се място 
и да бъдат превърнати в ед-
на от предлаганите атрак-
ции. 

Открай време дъбът е 
предизвиквал възхищение 
като никое друго дърво, 
и то с право: дърво огром-
но, самотно, могъщо, тайн-
ствено – с окапали листа 
прилича на светкавица, по-
разяваща земята.

Дъбовите гори са ве-
че рядкост и днес дъбът 

обикновено се среща като 
„самотник“ сред широко-
листните и иглолистните 
гори. Той обича светлината, 
расте бавно и поради това 
трудно излиза победител 
в борбата за място под 
слънцето, трудно издържа 
на конкуренцията на оста-
налите бързорастящи дър-
весни видове. В гъстите 
гори кълновете му загиват 
още преди да се развият.

Още нашите прадеди 
оценили здравината и из-
дръжливостта на дъбовата 
дървесина като строителен 
материал за жилища, лод-
ки, рала, пък и за ковчези. 
Много отдавна на мода са 
дъбовите мебели.

Преди хиляди години, 
през каменната ера, об-
ширни земи в Европа са би-
ли покрити с гъсти дъбови 
гори, примесени с бряст, 
липа и явор. По-късно те 
са изместени от габърови и 
букови гори, които от своя 
страна човекът прокуди 
чрез иглолистните породи. 

И днес още в Европа поч-
ти навсякъде се срещат 
зимният и летният дъб, но 
като отделни пръснати ек-
земпляри. Твърде рядко – 
като горски масиви.

„Пази се от дъба, крий 
се под бука!“ – казва ед-
на народна поговорка. Из-
глежда да има нещо вяр-
но в това, тъй като гръм 
пада много по-често върху 
дъб, отколкото върху дру-
ги дървета. И едва ли слу-
чайно за редица народи дъ-
бът е дървото на бога на 
гръмотевицата…

Според древните жреци 
на Западна Европа и Бри-
танските острови – друи-
дите, хората и растенията 
са родствени и между тях 
съществува силна енер-
гитична връзка. Дъбът е 
свещено за друидите дър-
во. Символ на огромна жиз-
нена сила и дълголетие, дъ-
бът е енергиен донор. Об-
щуването с него успокоя-
ва душата. Разходката сред 
гора от този дървесен вид 

нормализира кръвното на-
лягане, влияе благотворно 
на сърдечната дейност и на 
енергийната система.

Доближи ли човек до 
дъб, веднага усеща тихо и 
нежно раздвижване на това 
обожествявано дърво лич-
ност. Дъбът активира жиз-
нената енергия. Природо-
лечителите твърдят, че ако 
стволът на дъба се обгръща 
с ръце за 4–7 минути днев-
но, след седмица настъп-
ва освобождаване и обнов-
ление.

Споменавам за всичко 
това, защото вековните дъ-
бове край село Иванча мо-
гат да влеят енергията си 
в очакваните тук туристи. 
Нужно е обаче преди всич-
ко да ги опазим. Наложи-
телно е дърветата да се кар-
тотекират и да се поставят 
под наблюдение, защото 
голямата част от тях днес 
са в гора, която е частна 
собственост. 

по пътя над свлачището 
към с.Пиринец. Величието 
на водопада ни подсказа 
мисълта, че той си няма 
име!? Кръстихме го за нас 
си „Пиринешки джандем“ 
поради факта, че се намира 
в землището на това село, 
след това научихме, че та-
зи местност е известна 
като Шкарпата, това е дру-
га вероятност за името 
му, но така или иначе той 
трябва да бъде именуван, 
за да бъде рекламиран и 
известен с даденото име! 
Ние нямаме статистика 

на водопадите, но този си-
гурно е най-големият по-
не в областта. А знаем дру-
гаде в страната как хора-
та рекламират едни пет-
метрови водопади в турис-
тическите си дестинации...

За връщане избрахме по-

добър и пряк маршрут, пре-
минаващ по черния път 
на десетина метра от ре-
кичката, която образува-
ше малки каскади. Преми-
нахме през нея и по другия 
склон се придвижихме по 
левия º бряг. След като 
преодоляхме големия на-
клон от около десетина 

метра, минахме покрай от-
весните скали. През целия 
този преход водопадът ос-
таваше все пред очите ни. 
Установихме, че мястото 
над него, до рекичката е 
удобно за изграждане на 
бивак, но са нужни, заради 

безопасността, перила над 
водопада и парапети по 
трасето.

Някъде в срещуположна 
на водопада посока, по 
рекичката, слизаща под 
с.Баба Тонка, десен приток 
на Голяма река, се нами-
ра друга атракция – цепна-
тина в скалите, която пред-
полага наличието на пе-
щера. При запалване на 
огън в цепнатината пуше-
кът излиза на 3,5 км раз-
стояние. На другата ска-

ла времето е изваяло отпе-
чатъци от боздуган, конска 
и кучешка стъпка, а в бли-
зост е Куловият вир, най-
дълбокото място по реката. 
За тях ще разкажем повече 
в някои от следващите брое-
ве на вестника.

Водопадът

Реката, преди да скочи в бездната

Един от дъбовете на възраст около 350 години


