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Маруся МИЛУШЕВА

Едно болезнено, но наложено от обективните реал
ности решение взе на последното си заседание на 7 
март Общинският съвет–Попово. Поради липса на дос
та тъчен брой ученици за следващата учебна година от 
1 септември 2006 г. се закриват началните училища в 
селата Дриново и Еленово. Това става на основание 
чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета и Наредба 
№ 7 на МОН от 29.12.2000 г., която регламентира необ
ходи мия брой ученици за формиране на паралелка.

За съжаление в тези наши села, както е и в почти 
всички малки населени места в страната, се наблюдава 
трайна тенденция на намаляване броя на децата. И двете 

ОЩЕ ДВЕ СЕЛА  
БЕЗ УЧИЛИЩА

През 2005 г. 187 общи
ни в страната постра да
ха от наводнения. Списъ
кът е направен от Минис

ОЧАКВАМЕ ОЩЕ СРЕДСТВА 
ЗА ЩЕТИТЕ ОТ ПОРОИТЕ

терството на финан сите на 
база подадена информация 
от Агенцията за гражданска 
защита. В него е включена 

и Община–Попово.
По проект за рехаби ли

тация и възстановяване на 
щетите от наводненията 

Река Черни Лом минала година заля част от землищата на селата Априлово, Светлен и Кардам.
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ПЪРВИТЕ БЛОНДИНКИ СА 
СЕ ПОЯВИЛИ В ПЕЩЕРИТЕ
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ИСКА СЕ 
ОТСТРАНЯВАНЕТО 
НА ХРИСТО ЦОНЕВ 
ОТ ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ

Един глас не достигна, 
за да бъдат предсрочно 
прекратени пълномощията 
на общинския съветник 
от Попово Христо Цонев, 
представител на коалиция 
„БЗНС – НС и БСДП“ в 
местния парламент.

Предложението беше 
вне сено на последната се
сия от председателя на Об 
щинския съвет Емел Ра 
си мова. Цонев сис темно 

От 27 февруари до 4 
март заместниккметът 
на община Попово Тодор 
Не нов взе участие в ра
бот на среща в Австрия, 
организирана от Ав стрий
ската енергийна агенция 
и общинската мре жа за 
ефективност „Еко енер
гия–България“, на която е 
член и нашата общи на. На 
срещата са присъствали 
още 22 пред ставители на 
бъл гар ски общини и фир
ми. Ето какво сподели гн 
Не нов за резултатите от 
про ведения форум.

Посещението ни в Авст

аВстрийски опит

ЕНЕРГИЯ ОТ 
БИОМАСИ, 
ВЕТРОГЕНЕ-
РАТОРИ И 
СЛЪНЧЕВИ 
КОЛЕКТОРИ

Пламен СЪБЕВ

По повод Трети март – 
националния ни празник, 
ми нистърът на държавната 
ад министрация Николай 
Василев беше на посещение 
в Попово. След като при
съ ства на празничния кон
церт, във видимо доб ро 
настроение, той се срещна 
с жур налис ти. 

Разговорът с него, пре

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЕВ – В ПОПОВО

къс ван от въпроси, бе ше 
основно около бъде що то 
електронно правителство, 
стартиращите общест ве
ни поръчки за нови, мощ
ни компютри, които да бъ
дат предоставени на об
ластните администрации и 
на помалките общини. Ще 
отбележим, че министърът 
лично се ангажира община 
Попово активно да участ ва 
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Сградата на училището в с. Дриново
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BG2005/017684.01 са 
пред видени средства за 
те зи общини в размер на 
12 милиона евро. Целта 
е чрез инфраструктурни 
инвес тиции да се възста
нови и подобри социално
икономическото развитие 
на районите, пострадали 

от природното бедствие. 
На правленията са три, Об
щина–Попово канди дат
ства по компонент 1 за реха
билитация на малки местни 
и регионал ни транспортни 
инфраструктури. 

Със съгласието на ОбС 
се определиха като прио
ритетни за възстано вяване 

два пътни участъка, най
силно пострадали от по
роите. Това е пътят Медо
вина–Посабина и участъ
кът от търговищкия път 
до с. Глогинка по пътя Гло
гинка–Кошничари. Иска
на та сума по проекта е 
782 320 лева.                    

МВ

не е изпълнявал за  дъл же
нията си на общин ски съ
ветник, като е от съствал 
без уважителни при чини 
от осем заседания и не 
е участвал в работата на 
По стоянната комисия по 
екология, чийто председа
тел е. Съгласно За ко на 
за местното самоуп рав ле
ние и местната адми нист
рация и на основание чл. 
26, т.2 от Правилника за ор
ганизацията и дейността 
на ОбС общинските съ
ветници могат да прекратят 
пълномощията му, ако в 
подкрепа на това гласуват 
повече от две трети от 
тях, т.е. наймалко 20 от 
всичките 29 съветници.

Адвокат Бисерка Ра чева, 
Георги Георгиев и Све то
слав Минчев съзря ха тен
денциозност в напра ве но
то предложение. На това 
гжа Расимова отговори, 
че въпросът е принципен, 
не съдържа личен мотив, 
въпреки че съветникът Цо
нев се е държал грубо с 
нея и нагло спрямо кмета 
на общината.

Самият Христо Цонев 
заяви, че е доволен и по
ласкан от оценката за по
ведението си, тъй като из
би рателите му точно то ва 
очаквали от него. 

Да не се прибързва с 
по добни крайни мерки 
бе и становището на То
дор Тодоров. Според не го 
отстраняването на съвет
ник означава подмяна на 
вота на избирателя. Мех
мед Бодев пък изра зи 
противоположно мне ние – 
интересите на избира те
лите се отстояват именно 
в пленарната зала, а не из
вън нея. Освен това мяс
тото в ОбС ще се заеме от 
следващия в листата на съ
щата коалиция.

Въпреки настояването 
точката да се отложи за 
след ващо заседание гжа 
Расимова подложи предло
жението си на гласуване. 
19 съветници от коалиция 
„Заедно“, ДПС и част от 
БСП го подкрепиха, от 
останалите петима гласу
ваха „против“ и петима се 
въздържаха. 

Въпреки че запази мяс
тото си в ОбС, съветникът 
Цонев отново напусна засе
данието далеч преди края 
му.                               

 МВ

ИСКА СЕ 

ОТСТРАНЯВАНЕТО 

НА ХРИСТО ЦОНЕВ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ

ОЧАКВАМЕ ОЩЕ СРЕДСТВА ЗА ЩЕТИТЕ ОТ ПОРОИТЕ

рия започна с едно дневен 
семинар и презен та ция на 
общински обекти за полз
ване на биомаси  – основно 
отпадъци от дърво добива 
и обработката на дървен 
материал. Разгле дахме че
тири топло цен трали, от кои
то три на територията на 
Австрия и една в Германия. 
Някои от тях са с мощност, 
превишаваща 10 мегавата. 

Посетихме и инсталация 
за производство на биогаз 
от отпадъци от битовата 
дей ност на населено мяс
то и отпадъци от селско
сто панското производство. 
Биогазът се използва за про
изводство на топлинна и 
електроенергия, включена 
в енергийната система на 
страната. Това е много ефек
тивно начинание, особено 
за предприятията, които до
тогава са имали големи про
блеми с  „отърваването“ от 
от падъците, продукт на про
из водствената им дей ност.

Посетихме също ветроге
нераторен парк, включващ 
15 ветрогенератора с обща 
мощност 25 мегавата. За 
да се изгради подобен 
парк, е нужно да се спа зят 
определени крите рии – го
дишната му използ ваемост 

да надхвър ля 50%, да има 
вятър със ско рост над 3 
м/сек. и да е оси гурена 
реа лизацията на про изве
дената електро енер гия в 
енер гийната мре жа на стра
ната.

На база видяното в Ав
стрия и на база действа
щата сега общинска про
грама за енергийна ефек
тив ност, в нашата община 
също има какво да се ра
боти в тази насока. В мо
мента се извършва анке
тиране и проучване на био
логичните отпадъци от 
дей ността на 18 фирми на 
територията на общината. 
Предвижда се в тази връзка 
изготвянето на проект за 
изграждане на мощности 
за оползотворяване на тези 
биологични отпадъци. Ос
вен това ще се извърши 

про учване дали в райо на 
има  територии с интен зи
вен целогодишен вятър, 
създаващ условия за из
граж  дане на ветрогенерато
рен парк. За тази цел са 
ангажирани европейски 
фир  ми, работе щи по про
бле мите на про изводството 
на ветро енер гия.

Ще се работи също за 
вграждането на слънчеви 
колектори на детски гра
дини, училища, а впослед
ствие и в болницата, които 
да покриват нуждите от 
топ линна енергия през 
лет ния период. Това е пер
спективно направление в 
областта на енергийната 
ефективност.

Реализацията на общин
ската програма за енер
гийна ефективност стои по
стоянно на вниманието на 

общинското ръководство. 
Отчитаме се редовно пред 
общинската мрежа за енер
гийна ефективност и смя
таме, че в близките го  ди
ни ефектът от енергийна
та ефективност ще е зна
чи телен (освен този, който 
вече е реализи ран с мон
тирането на енер   го спестя
ващи лампи за улич но то 
осветле ние). Предвиж даме 
енергоспестя  ва щи лам пи 
да бъдат монти ра ни и в 
учи лищата и об щест ве ни
те сгради, а покъс но и в 
жи лищни сгра ди.

Казано накратко, общин
ската комисия за енергийна 
ефективност има широко 
поле за изява. Реализацията 
на програмата е доста все
обхватна и не е инцидентно 
мероприятие, а постоянна 
форма за работа по по доб
ряване на енергийната ефек  
тив ност в община По пово.

Записа Кирил ЖЕчЕВ 

ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ И СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

при разпределянето им. И 
не само с това. Политиката 
на Министерството е да 
обръща внимание на по
малките общини и на по
малко развитите райони в 
страната. Тази година ще 
им се предостави модерен 
софтуер за управление 
на човешките ресурси. 
Започнало е обучението на 
10 000 държавни служители 
по информационни техно
логии в няколко пилотни 
общини в Западна Бълга
рия. Интересът е много го
лям, затова през тази го
дина и през следващите 
то ще продължи. Предвиж
да се около 15% от ад ми
нистрацията извън сто ли 

цата да премине през тези 
курсове. 

Стартирало е и обучение 
по английски език. От 7 до 
10% служители в малките 
общини ще преминат през 
това обучение. 

На 23 юни за първи път 
ще бъде отбелязан Денят 
на служителя в държавната 
администрация. По този 
повод е планирана кампания 
в цялата страна, която да 
повдигне самочувствието 
на държавния служител, 
имиджа на държавната ад 
министрация като ува жа
ван партньор на биз не са, 
на гражданите и като ра  бо
тодател за все повече обу

чени, амбициозни хо ра. 
Министър Василев спо

дели и изненадата си, че 
като нов министър уста
новил, че няма човек в дър
жавата, който в кратък срок 
да каже кол ко слу жители 
има админист рацията в ця
лата държава, дори с греш
ка 10 000. 

Все пак преброихте ли 
администрацията?

С  усилия успяхме и бяхме 
ужасени. Преброихме 
85 430 служители. Има 
520 администрации, много 
от които с изнесени звена. 
Затова казах през есента, 
че ако не вземем драстични 
мер ки, за да спрем нараст 
ването, можем да завър шим 
годината със 120 000. Към 
този момент са 100 493. 
И сега отново пре ду преж
давам, че може да завър
шим годината със 120 000. 
Затова заедно с Ми нис тер
ството на фи нан сите пра
вим всичко въз мож но да 
ограничим този ръст. 

С въвеждането на новия 
софтуер не само за броя º, 
а и на много посложни въ
проси ще можем да отго
ворим. Като броя на слу
жи телите в определена въз
растова група, образо ва
ние, езикови умения. Ще 
пре доставим по няколко 
елек тронни подписа на об

щи ните и на областните 
упра вители. 

държавната админист-
рация подготвена ли е за 

членството ни в ес?

На целия си екип съм 
поставил като приори тет 
номер едно да имаме по
ложителен при нос към 
уси лията за присъединява
не на България към ЕС. 
И в никакъв случай да не 
допуснем в нашето ми нис 
терство да е причината за 
евентуално заба вя не. По
лучаваме подкрепа та и 
одоб рението на ко ми сия та 
по т.нар. опера тивна програ
ма „Админист ративен ка
пацитет“, с която до 2013 г. 
хиляди служители от ця
лата страна и нашите со
циални партньори от син 
дикатите и бизнеса ще бъ
дат обучавани найве че по 
усвояването на евро пей
ските фондове. Забележ ки
те на комисията са добре 
известни в мониторинговия 
доклад от миналата годи 
на. Отстраняваме те зи не
съвършенства в админист
рацията с двата за кона, 
кои то сега чакат на второ 
че тене в НС – За кона за 
държавния слу жи тел и 
Закона за админист ра
ция та. След тези закони 
и след мерките, които на 
раз лични нива са взе ти, 
за повишаване на прозрач

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ...
от стр. 1

ността в работата на адми
нистрацията смятаме, че 
ще изпълним всички очак
вания и изисквания.

много хора от провин-
цията остават с впечат-

ление, че софийската 
администрация умиш-

лено възпрепятства при-
стигането на средствата 
от европейските фондове 

до хората тук?

Това е много сложна 
тема и тя ще се превърне 
в една от найобсъжданите 
в цялата страна за години 
напред. Защото не е все 
едно и също дали от 1,5 
млрд. евро ще усвояваме 
1,2 или 0,3. Представете си 
това колко пътища са, колко 
пречиствателни станции 
могат да се построят с 
всеки 100 млн.евро повече. 
Усвояването на фондовете 
е задача от висша управ
ленска сложност за адми
нистрацията и на евро
пейските държави, стари 
и нови членове на ЕС. Ня
мам впечатление в София 
или другаде да се пречи на 
усвояването им. Трудно е 
все още да се научим как 
да го правим. Не е просто 
всички държави да из
градят такива структури, 
които да го правят. По опе
ративната ни програма до 
2013 г. във всички час ти на 
страната ще се опит ваме 
да обучаваме админист ра
цията, която да може да 
участва в този процес.

евентуалното създаване 
на партия от генерал 

бойко борисов 
заплаха ли е за ндсВ?

В никакъв случай не бих 
използвал думата запла
ха. Самата същност на 
демо крацията е, че хора

та свободно могат да съз
дават партии и да участ
ват в политическия про
цес. НДСВ е също една 
от но сително нова полити
ческа сила в българския 
политически живот, в това 
няма нищо лошо. Всеки 
може да пробва. Конкретно 
знаете, че ген. Борисов 
идва от нашите среди. Ние 
го подкрепихме на втория 
тур на кметските избори в 
София. Знаехме също, че 
две трети от нашия елек
торат го подкрепя за първия 
тур. Тази година е толкова 
непредвидима и никой от 
нас не може да направи 
никаква прогноза какво ще 
се случи. Тази партия е все 
пак хипотетична, може и да 
няма такава. Знаете каква е 
ситуацията през миналата 
и през тази година в дър
жавата. Животът създаде 
необходимост, поскоро за
дължение, да съставим пра
вителство, да направим 
сложна коалиция, но сме 
длъжни с оглед на из клю
чително важните приори
тети на държавата тази 
и следващата година да 
работим заедно и да забра
вим вътрешните си пробле
ми и противоречия. Спе
циал но в НДСВ смятаме, 
че е поважно България да 
стане член на ЕС навреме 
и по достоен начин. Затова 
на фона на тази цел какво 
е правителството, какви са 
хората са второстепенни 
въпроси. Политиците са 
пре ходни, а това България 
да бъде член на ЕС решава 
въпросите на страната за 
десетки и стотици години 
напред. 

Всяка жертва си струва!
по въпроси на БНР, 

в.„Труд“ и „Местен 
вестник“

обЯВЯВа
Публичен търг на 21.03.2006 г. от 15 часа 

в сградата на Община–Опака с явно надда
ване, продажба и отдаване под наем на об
щинско имущество, както следва:

продаЖба
1. Празно общинско място в Г.Абланово, 

кв.10, парцел ІV, 990 кв.м. Първоначална 
цена – 1,30 лв./кв.м

2. Празно общинско място в Г.Абла ново, 
кв.10, парцел ХІІІ, 1050 кв.м. Първоначална 
цена – 1,30 лв./кв.м

3. Лек автомобил ВАЗ 32109 с рег. № 
Т 0834 ЛК. Първоначална цена – 665 лв.

4. Автомобил – специален бърза помощ с рег. 
№ Т 0178 Н. Първоначална цена – 1260 лв.

под наем
1. Общинско помещение в с. Люблен за 

търговски цели от 20 кв.м. Първоначална 

цена – 80 лв. месечен наем.
2. Язовир в Г.Абланово–Гърчиново за 

срок от 5 години. Първоначална цена – 
70 лв. месечен наем.                   

3. Общинско помещение в с. Люблен за 
търговски цели от 25 кв.м. Първоначална 
цена – 100 лв. месечен наем.

Срок за внасяне на депозит до 20.03.2006 г. 
включително. Условия за учас тие в търга:

1. Лицата да нямат задължения към Об
щината и държавата.

2. Юридическите лица представят пред 
комисията документ за актуалното състоя
ние на фирмата към момента.

3. Закупена тръжна документация за язо
вир в Г.Абланово–Гърчиново – 20 лв. до 
20.03.2006 г.

Допълнителна информация – етаж ІІІ, 
стая № 12 на Общинска администрация.

община опака,  област тЪрГоВище
на основание Заповед № РД 0955 „УС“/23.02.2006 г. на кмета на община Опака

ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ И СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
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К. СВЕТОСЛАВОВ

На 6 март в Дома на културата се проведе VII парла
ментарна сесия на ученическия парламент при ОУ „Лю
бен Каравелов“. Председател на форума бе осмоклас
ничката Христина Хаджева, а заместникпредседатели – 
Тодор Анков от V клас и Стоян Юлиянов от VI клас.

Сесията бе открита с поздравително слово от Све
тослав Минчев – член на комисията по образование 
към Общинския съвет в Попово. Той обърна внимание 
на малките парламентаристи, че е нужно те да усвояват 
найправилния начин за отстояване на своите права, ка
то в същото време не забравят, че освен права имат и 
задължения.

В продължение на час и половина от парламентарната 
трибуна учениците поставяха вълнуващите ги въпроси, 
отправяйки питания към ръководството на учебното 
заведение. Ето кои бяха основните от тях:

• Да се вземат мерки срещу тютюнопушенето от уче
ници в района на училището;

• В някои класове е налице неуважение във взаимоот
ношенията между учениците и между ученици и препо
даватели;

• Оборудването в кабинета по физика е амортизирано, 
морално остаряло и не позволява качествено провеждане 
на опитите;

• Нерядко външни лица влизат в училище по време на 
учебни занятия, отварят вратите на класните стаи и пре
чат на нормалното протичане на учебния процес. В тази 
връзка да се вземат мерки за заздравяване на пропуска
телния режим;

• Физкултурният салон е в лошо състояние, същото се 
отнася и за откритите спортни площадки. Липсват добри 
условия също в съблекалните към салона. Може ли да 
стори нещо училищното ръководство за подобряване 
състоянието на наличната спортна база;

• Струпването на повече ученици в часовете по фи
зическо възпитание и спорт, където два класа едновре
менно провеждат занятия, пречи на нормалното им про
тичане, а и често възникват конфликти между учени
ците; 

• Черните дъски, част от масите и столовете в някои 
класни стаи са повредени;

• В града ни няма място (ученическа дискотека), къде
то учениците да слушат музика, да танцуват и да се раз
товарват безопасно и спокойно.

На всички зададени въпроси и питания бяха дадени 
компетентни и изчерпателни отговори от директорката 
на ОУ „Любен Каравелов“ гжа Марина Димитрова. 

УЧЕНИЧЕСКИ 
ПАРЛАМЕНТАРЕН 
КОНТРОЛ

УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ,

Аз съм от село Дол
на Кабда. Пиша ви тези 
редове, защото се надя
вам, че ще помогнете 
да се спрат нарушения
та, които върши от дос
та време един  мой съ
селянин. Той се казва Ха
сан Исмаилов Исуфов, 
сече незаконно дървета 
в околността и се пред
ставя за кантонер, какъв
то не е. Ето за какво по
конкретно става дума.

Имам нива, която гра
ничи с пътя, свързващ 
селата Долна Кабда и 
Горна Кабда. До шосе
то растеше голямо оре
хово дърво, старо, над 

стогодишно. На 19 октом
ври 2005 г. към 20 часа спо
менатият кантонер с мо
торна резачка отряза то
зи орех и с трактора си го 
завлече и  прибра у тях.

На къра имаше липа, 
пак много стара, вековна. 
През лятото на миналата 
година и нея я застигна 
същата участ. Дървото 
бе отрязано от Хасан Ису
фов и с трактора завла
чено заедно с клоните до 
двора му.

В землището на селото 
ни имаше доскоро черешо
во дърво на възраст повече 
от 120 години. Около ме
сец след като роди за по
следен път  вкусните си 
плодове, черешата бе по
валена от щилката на 

„кантонера“ Хасан и 
вече няма и следа от нея, 
защото е изгорена…

На 6.12.2005 г. същият 
човек взе душите на 8 кру
ши, намиращи се в бли
зост до чешмата на Ха
сан Чакъров на шосето 
между двете съседни села. 
Дърветата бяха около 20–
25 годишни.

Всяка година нашият 
„кантонер“ сече салкъми
те до турското гробище 
на Долна Кабда. На завоя 
на пътя за горната маха
ла имаше орехово дърво, 
което уж пречело на шо
фьорите да вземат този 
завой. И този орех падна 
под щилката на същия чо
век. 

През есента на 2005 г. 

погубените орехови дър
вета в землището на село
то ни са общо 8–9. През 
месец февруари т.г. си 
направих труда и изме
рих дебелината на отсе
чените орехи. Найголя
мото дърво бе с диаметър 
108 см, останалите бяха 
помлади, с диаметър 
съответно 98 см, 84 см, 
78 см, 65 см… 

Вярвам, че все още 
има власт в нашата дър
жава и че някой от компе
тентните органи е в съ
стояние да спре безоб
разията, които описах 
погоре. Дано вестникът 
ви помогне за това.

Шакир МЕХМЕД
с. Долна Кабда

Читателска поща 

Кирил ЖЕчЕВ

Тази учебна година възпитаниците на ЦДГ „Славейче“ 
в Попово започнаха занятия в ремонтирана и обновена 
сграда.  Покривът на детското заведение, който течеше и  
бе в окаяно състояние, бе ремонтиран основно, измазани 
бяха и занималните. Това стана възможно благодарение 
на оказанато съдействие от Общината.

През настоящата година възпитаниците на детската 
градина са 40. Те са разпределени в две групи, едната от 
които е подготвителна за I клас. На 1 октомври 2005 г. е 
разкрита и яслена група за деца от 1 до 3 години. Персо

налът на детското заведение брои 17 души, от които 4 
учителки и 3 медицински сестри.

Сградата е газифицирана, слънчава, уютна и след из
вършения ремонт предлага отлични условия за  занима
ния и игри. Децата изучават различни учебни дисцип
лини – математика, български език, музика, физичес
ка култура, ориентиране в света и др. Във всяка зани
малня има различни кътове за дейност по избор. Отско
ро е обзаведена и зала, където малките палавници се 
запознават с правилата за безопасно движение по ули
ците и пътищата. В детската градина е разкрита и група 
за народни танци с ръководители Стела Димова и Ста
нимир Таушанов.

ЦДГ „Славейче“ се намира в непосредствена близост 
до градската градина, където през хубавите дни децата 
имат възможност да се разходят и играят на чист въздух. 
Заведението разполага и с четири индивидуални пло
щадки за игра на открито. 

Към детската градина има  кухня, където за малките 
ученици се приготвя вкусна и калорична храна. Всеки
дневно менюто включва месо. Понякога близки на въз
питаниците на градината правят дарения, осигурявайки 
плодове за децата.

ДЕЦАТА В ІV ЦДГ 
„СЛАВЕЙЧЕ“

посочени училища вече 
няколко години работят 
само със слети паралелки. 
Според предоставената 
справка от директорите на 
учебните заведения през 
учебната 2006–2007 г. в 
с. Дриново ще има 20 де
ца от І до ІV клас, а в Еле
ново – 24 деца. Проверка 
на общинската админист
рация обаче констатира, 
че положението е още по
трагично. Шестгодишни

те бъдещи първокласни
ци, фигуриращи в приема
телните списъци, не са 
включени в задължител
ните предучилищни под
готвителни групи. А без 
документ, че са премина
ли тази предварителна под
готовка, те не могат да бъдат 
записани в І клас. Има и по 
няколко деца, които са в ІV 
клас, но отсега се планира, 
може би с основание, те 
да повтарят класа. Така че 
действителният брой на 
учениците в Дриново е 13, 
а в Еленово – 21, като във 
ІІ клас тук фигурира името 
само на едно дете. 

„Не ние закриваме учи
лищата. Закрива ги лип
сата на деца“ – тези ду
ми на началника на Регио
налния инспекторат по об
разованието цитира пред 
съветниците директорът 
на дирекция „Хуманитар
ни дейности“ в Община
та Дарина Парашкевова. 
Другият мотив за напра
веното предложение, кой

то тя изтъкна,  е качест
вото на образованието. 
Обучението в слети па
ралелки не позволява во
денето на пълноценен и 
ефективен учебен процес, 
в резултат на което уче
ниците трудно достигат об
щообразователния мини
мум за клас и етап.

Кметът на Дриново Игнат 
Игнатов и представител на 
родителите от с.Еленово 
споделиха тревогата си, 
че закриването на учили
щата ще доведе до изсел
ването на малкото млади 
семейства, останали в се
лата. „От една страна, сме 
притиснати от факта, че 
нямаме деца, но от друга, 
горещо желаем тези учи
лища да ги има. Защото 
затвори ли се училището, 
селото не е живо“ – изпла
ка болката си дриновският 
кмет. 

Въпреки разбирането, 
че решението ще доведе 
и до някои негативни по
следици, включително и 
социални, 18 общински 
съветници гласуваха на
стоящата учебна година 
да е последна за двете учи
лища. Не бе прието пред
ложението на кмета на Дри
ново учениците от двете 
училища да се насочат 
към учебни заведения в 
града. Пак според разпо
редбите на Закона за народ
ната просвета за тях се оси
гурява превоз до найблиз
кото средищно  училище, а 
то в случая е в с. Ломци. 

Гжа Парашкевова гаран
тира, че там обучението 
е съобразено с всички из
исквания на нормативната 

база, а преподавателите 
по нищо не отстъпват като 
професионалисти на коле
гите си от Попово. 

от стр. 1

ОЩЕ ДВЕ СЕЛА  БЕЗ УЧИЛИЩА
започна оптимизацията на общинската училищна мрежа
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Зоя Симова

ЖЕНА

Грешна ли е моята любов?
Не, не питам грешна ли е тя?
Аз съм просто твоят благослов,
а ти си всъщност моята съдба!
Защото няма грях във любовта
Няма, няма грях, когато те обичат...
На моята душа си песента
и оня зов, пред който коленича...


УСМИВКА

Една усмивка вечно ме зове,
една усмивка вечно ме прегръща,
една усмивка – звезда в трудни часове,
вярата, надеждата и любовта ми връща.
Една усмивка с много светлина,
с много обич, цъфнала на нея,
усмивката на мама е това
и винаги се връщам аз при нея.


Ти си шум от море,
дъх на планинска трева,
шепот на река,
моя болка и тайна.
Ти си ласка,
жарава и сняг.
Ти си всичко. Не и спомен.
Мълчи.
Хвани ръката ми
и ме целувай в здрача.
Нека да те търся
и милвам насън
и в съня си за тебе да плача...

ИВАНА
легенда

В памет на баща ми
Гинка ОГнЯнОВА

Един вик, пронизителен и страшен, разплиска сват
барското веселие и като изстрел се заби в ниското 
есенно небе.

От горния кат на къщата изскочи Радул – младоже
нецът. Бледен и разтреперан, той само повтаряше: „Ива
на се прободе, прободе се…  От де е взела нож…“. Сват
барите, онемели, се скупчиха до стъпалата.  Няколко 
мъже вече изнасяха Ивана. Булото º се беше смъкнало 
и по него тъмнееха мокри кървави петна. Лицето й 
беше бледо, очите – затворени. 

В този миг още един вик прониза мълчината – един 
вой, протяжен и разтърсващ. Плачеше майката на Ива
на. „Защо те, майка, накарах насила при Радула да 
идеш?!… Ама нали сме, майка, сиромаси, пък той е, 
майка, богаташ. На два ката къща да имаш, ниви и ли
вади, гори и лозя… Пък ти, майка, какво направи, дано 
Бог те, майка, заварди, пък ти да ми, майка, простиш“.

Сватбарите един по един се заразотиваха. Дворът на 
чорбаджи Аврам се изпразни, трапезата опустя.

Запръска ситен дъждец, който падаше върху хлябове 
и погачи, бъклици с вино, върху печени кокошки и ба
ници…

Дните минаваха дъждовни, облачни и мъгливи. Ивана 
лежеше върху дървения одър в малката стая на бащиния 
си дом унила и тъжна. Раната º полека заздравяваше, 
но в душата º оставаше забитият нож. Не можеше тя 
да забрави силните и нежни ръце на Велко, парещия 
му шепот, думите, с които се бяха врекли във вярност, 
не можеше на друг невяста да стане. Ивана знаеше, че 
той я чака всяка вечер там, до малката стълбичка в зад
ния двор. Чакаше я, но тя не можеше да отиде, защото 
я следяха майка и баща, братя и сестри. 

Знаеше, че Велко я чака и тази вечер, а вече се мрък
ваше. Вятърът се усилваше и димитровчетата покла
щаха мокри цветове до самото стъкло на ниския про
зорец. Ивана тихо стана и излезе в градината. Мъгла 
и мрак обгръщаха селото. Тръпчив мирис на гниещи 
листа изпълваше градината. Изгубено ято диви гъски 
с тревожни крясъци се търсеха в мъглата. Ето я и нис
ката стълбичка, изправена до плета – мокра, кална и 
хлъзгава. С треперещи нозе Ивана се покачи на нея и 
в този миг усети силната прегръдка на своя любим. Но 
веднага се зачуха гласове, замяркаха се светлини. Вече 
я търсеха. Път назад нямаше. Затичаха се по тъмната 
улица към края на селото, като ястреб и гълъбица пре
летяха над дълбокия ров на реката и потънаха в тъм
ната мокра гора.

Вървяха дни. Вървяха нощи. Посрещнаха поредното 
утро в малко село, обърнато на изток, обгърнато от 
вековни дървета. Слънцето с мъка си пробиваше път 
през мъгливите баири. Харесаха селото и си заправиха 
къща – като другите, с плетени стени, измазани с жъл
та пръст.

Ивана по цял ден тичаше, помагаше, смееше се, а хо
рата казваха: „Добра и хубава, весела и засмяна, също 
като сърна.“  

…Малко по малко жителите на селото започнаха да 
се наричат сърненци, а селото кръстиха Сърнево.

Такова е било първото име на нашето село Ломци и 
навярно днес у всяка ломчанка живее частица от хубост
та и добротата, от смелостта и верността на Ивана.

ПОПОВЧАНИН ПРЕДСТАВИ КИНОРОМАН 
ЗА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА  
В София се състоя пре

миерата на книгата на 
Константин Дуфев „Бъл
гарският Христос“. Тя е 
посветена на Васил Левски. 
Всеотдайността на Апосто
ла към освободителното 
дело и изключителната му 
морална чистота отдавна 
са го превърнали в найоби
чания национален герой 
на България. „Българският 
Христос“ е четвъртата кни
га на Константин Дуфев за 

него. Той е автор и на те
левизионна пиеса за Лев
ски. Новото заглавие е съз
дадено с намерението да 
бъде екранизирано. 

В интервю на Венета 
Павлова от БНР авторът 
споделя, че за Левски се 
разказва много трудно, 
още потрудно се прави 
филм, каквито амбиции 
се опитва да реализира. В 
четирите си книги и осо
бено в последната – кино
романа, се е постарал да 
покажа величието, стра
далчеството и светостта на 
Левски. На този безподобен 
Апостол на българската 
свобода, на когото, според 

думите на Константин Ве
личков, „Бог е възложил 
една велика мисия – да бъде 
българският Христос“. 

Новото в книгата е и ъгъ
лът, под който фактите и 
документите се гледат и се 
тълкуват. 

Намеренията му за екра
низирането на книгата са 
за сериал в седем части, 
всяка от които е със собст
вена тематика, но е свър
зана със следващата. Но за 
да се придобие пълна пред
става за образа на Левски, 
ще трябва да се гледат 
всичките. 

По информация
от БнР

Константин Дуфев

Светослава РУСЕВА

Шестнадесетгодишната 
Моника Костова бе из
лъчена за „Спортист на 
годината за 2005“ сред 32
ма номинирани спортисти 
след проведено анкетно 
проучване от Община–Тър
говище. Тя получи купа и 

СПОРТИСТ НА 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА 2005 ГОДИНА

На 7 март в кв. Сеячи 
се проведе празнична ве
чер, посветена на Между
народния ден на жената. Тя 
бе организирана от местния 
клуб на пенсионера, кмет
ството на Сеячи и Народно 
читалище „Съзнание“. Гос
ти на сеячени бяха члено
ве на пенсионерски клуб 
„Антола“–с. Паламарца. 
Тук бяха също директор
ката на дирекция „Хума
нитарни дейности“ при Об
щина–Попово Даринка Па
рашкевова и главният екс
перт в отдел „Култура“ Пе
тя Габровска.

Многобройните присъст
ващи в читалищния са
лон бяха сърдечно привет
ствани по случай Деня 
на жената от гжа Пара
шкевова, от кметския на
местник на кв. Сеячи Гос
подин Илиев и от кмета 

ПРАЗНИЧНА СРЕЩА

на с. Паламарца  гжа Доб
ринка Христова.

В изнесената богата 
празнична програма взеха 
участие детски и ученичес
ки състави от кв. Сеячи, 

фолклорният  състав и гру
пата за стари градски песни 
към пенсионерски клуб 
„Антола“ в с. Паламарца, 
певици от трио „Агра“ 
при Дома на културата в 

Попово, индивидуални из
пълнители.

Вечерта завърши с народ
ни песни и хора, на които 
домакини и гости се весе
лиха от сърце.              МВ

грамота от кмета др Кра
симир Мирев.

Моника е европейска 
шампионка за девойки на 
малокалибрен пистолет от 
Пилзен, Чехия, вицеевро
пейска от Белград, мно
гократна призьорка от 
международни прояви,  
участничка в четири стар
та за световна купа, на
ционална състезателка по 
спортна стрелба, включе
на е в предолимпийската 
подготовка.

Нейна подгласничка ста
на Антоанета Бонева – 
бронзова медалистка от 
последното европейско 
първенство за девойки по 
спортна стрелба в Москва, 
Русия, в дисциплината 
пневматичен пистолет. Тре
то място „Спортист на го
дината“ бе отредено за 
Илкмен Топчу – състезател 
по спортно ориентиране. 

Общо 11 състезатели в 
осем спорта бяха наградени 
от името на Община–Тър
говище на проведеното за 
случая тържество в мест
ната администрация. Спе
циални поздравления полу
чиха и техните треньори.
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сега повече от преди 
пътувате из страната. 

по-различна ли е 
публиката в 

провинцията, как 
приема изкуството ви?

Не, публиката навсякъде 
е еднаква. Никога не съм 
я делила на столична, про
винциална, поповска или 
варненска и каквато ще да 
е. Защото, когато си искрен, 
когато не лъжеш зри теля, 
той разбира всичко. И не 
прощава на тези, които 
искат да го из лъжат. Така 
че проста публи ка няма, 
прост електорат няма. Кой
то е подценил едното или 
другото, знаем какво му се 
случва на избори и даже 
след избори. 

намесихте темата за 
политиката, която не 

мислех да засягам. 
но сега си спомням,

че в началото на т. нар. 
демокрация бяхте 

на един митинг в попово 
с петър дертлиев и 

неимоверно вдигнахте 
емоционалния градус 

на присъстващите.

Ами защото вярвах, че 
нещата ще се променят. 
Ще дойдат талантливи, ка
дърни  хора. Оказа се, че 
да леч не е така. Нещата се 
пов тарят и вече 15–16 го
дини тъпчем на едно място. 
На мене ми се повръща от 
политика, но ща не ща се 
интересувам, защото водя 
телевизионно предаване 
и трябва да съм в час. И 
още, защото живеем лошо 
и трябва да знаем какво ре
шават политиците за нас. 
Ето пак трябвало да вдигат 
цените на цигарите! Аз не 
знам кого да попитам от 
1 кг тютюн колко цигари се 
изкарват, та да ми продават 
толкова скъпи цигари!? 
Така че, следим като осъ
дени на смърт в 20 часа но
вините, за да  чуем кои це
ни се вдигат и кои падат. 
Затова се интересувам от 
политика. Но мечтая за 
времето, когато няма да 
знам даже кой ми е пре
зидентът. Това ще значи, 
че живея много добре.

а сега как живее 
българският актьор?

Трудно! Как да живее – 
пари за култура не се дават, 
от култура не се печели. 

„НЯКОИ БЪРКАТ 
ДУХОВНОСТТА С 
ДУХОВАТА МУЗИКА“ДУХОВАТА МУЗИКА“ДУХОВАТА МУЗИКА“

Злободневна, непосредствена, директна, смешна, се риоз на, провокативна – 
така представят ак три сата Пепа николова.

Помним я с екранните º образи в едни от найпопу лярните и любими на 
българина филми като „на всеки километър“, „Лавината“ (Там играе в ролята 
на Дара. Блага Димитрова я пише специално за нея.), „Покрив“, „Понеделник 
сутрин“, „Бягаща по въл ните“, „Снаха“, „Самодивско хоро“, „Вампири и та
ласъми“, „Голямата победа“, „Светъл пример“, „Оцео ла“, „няма нищо по
хубаво от лошото време“ и други. Ярки и запомнящи се са и десетките º роли 
в театъра. В  една от тях – на Костанда в комедията „Свекърва“ на Антон 
Страшимиров,  имах ме удоволствието да я гледаме на поповска сце на на 28 
февруари. 

час преди спектакъла разговаряхме с актьорите. Първото интервю, което 
ви предлагаме, е  именно с обичаната от поколения зрители Пепа николова.

Но това са найдостойно 
дадените пари, защото 
един ден ще ни се прииска 
ху  бава песен, хубав 
филм, хубав спектакъл, 
а няма да има кой да ги 
на прави. Това са без
въз вратно отлетели го
дини. Не напразно за 
една дър жава се съди 

по култу рата. 
Не на 

празно каз ват, че ду хът на 
чо  ве ка си оти ва 40 де на 
след тя ло то. Но ня  кои бър
кат ду ховността с духо ва 
музика и това е дра мата на 
тази държава.

сега министър на 
културата е уважаван 

човек от вашите среди, а 
отново сте недоволни?

Това е много хубаво, но 
той сам не може да направи 
ни що. Всички трябва да 
под крепят културата. За
що то не всичко е скараби
ра и „Камъните падат“ – та
зи чалга, която се шири на
всякъде! В държавата има 
доста постойностни не ща 

и  в това трябва да се вла га. 

само пари ли липсват на 
културата или въобще 

отношение от страна на 
управляващите?

И двете. Ние трябваме 
само за митингите, когато 
искат да се свали едно пра
вителство и друго да се 
вдигне. След това те за
бравят тотално! Страх ги е 
да не би да минеш покрай 
някой политик и да му 
кажеш: „Извинявай, дай 
ми 1000 лева, че с нашите 
заплати просто умираме 
прави.“ Но, такъв е све тът 
около нас… Затова артис
тите не трябва да се зани
мават с политика. Но тряб

ва да имат гражданска по
зиция, в това съм твърдо 

убедена! Нещата трябва 
да се назовават с ис
тинските им имена. За 
съжаление в България 
много хора из бягват 
да изкажат точно по
зи цията си. Защото е 
мно  го поудобно да ме 
залъжеш с едно сложно 
из речение, от което ни
що няма да разбера, 

от колкото да 
кажеш харес

ваме ли 
ж и вот а 
си в 
Бълга
р и я 
или 
не. 

„Да“ или „не“ – така ис кам 
да ми отго варят тези, които 
ни управляват.

обикаляте българия 
надлъж и шир. каква е тя 

през Вашите очи, 
готова ли е за европа?

Каква Европа, какво ми 
говорите! Такава беднотия, 
такава мръсотия се шири! 
Аз това го виждам, но тия, 
които ни управляват, седят 
по жълтите павета, слагат 
си тъмните стъкла, за да 
не виждат колко е бедна 
България. Едно детенце 
бе ше попитало преди вре
ме: „В тези коли ли се во
зят крадците?“ Колко е 

точно! Не може тези… да 
получават огром ни пари в 
разни бордове, а хората да 
умират с 50–60 лева пен
сия. В едно мое предаване 
бях казала, ко гато пак взеха 
да питат за привилегиите – 
беше ми гост президентът 
Же льо Желев, – че бих се 
сраму вала, ако моят пре
зидент получава  200 ле
ва за пла та, а аз след 40 го
дини стаж получавам 57 ле
ва пен сия.

не е ли останал и грам 
оптимизъм у Вас?

Оптимизмът за мен е, ко
гато ми мине добре пред
ставлението. Когато се по
лучи този контакт с пуб
ликата, тази радост, тогава 
е найхубаво. След това жи
вотът пак те блъсва с па
рен чук. Но поне за час и 
половина–два на сцената 
ние можем да забравим 
всичко и да бъдем за малко 
хо ра.

кажете нещо за 
спектакъла „свекърва“, 

който ще гледаме тази 
вечер, и за мястото на  
българската класика   

в съвременния 
театрален афиш. 

Защо е станала класи
чес ка тази пиеса? Защото 
проблемът в нея е вечен. 
Различните поколения не 
могат, а и не трябва да жи
веят заедно. За съжа ление 
в България това не може 
да стане и оттам тръгват 
конфликтите.  Аз много 
оби чам това пред став ле
ние! Хората искат да гле
дат български пиеси. Аз 
съм щастлива, че играя и 
в „Новото при станище“, 
и в други спек такли от на
ши автори. „Свекърва“ се 
приема страхотно от публи
ката. Миналата вечер иг
рахме в Бургас и там един 
човек от публиката се оба
ди: „Искаме да гледаме 
бъл  гарско!“. Вълнуват ни 
на  ши си проблеми, а не ня 
какви отвлечени, авангард
ни работи. За мене ис тин
ските неща са тези, кои то 
публиката раз бира, кои то 
приема.

какво е изкуството 
въобще според 

г-жа пепа николова?    

Когато гледам едно пред
ставление, един филм или 
една картина – да млъкна, 
да се замисля, да се засмея, 
да се разплача – нещо да 
мине вътре през мене. А 
щом ми минава  през сър
цето – зна чи това е изкуст
вото!

Защо след 
толкова години публиката 

обича пе па николова 
и дори иска да я гледа 

по 24 часа в денонощието 
в следващото реалити 

шоу Вип брадър?

Може би защото съм от 
кровена. Защото не се при 
кривам и съм като бяла 
книга. Дори да не призная, 
че не харесвам цве тето, 
на лицето ми ще проличи, 
че не го харесвам. Затова! 
Защото не се пре струвам. 
Публиката не мо жеш да я 
излъжеш – в то ва отноше
ние съм катего рична. 

имате над 
30 роли в киното. 

липсва ли Ви то днес?

О, не ме питай за кино! Но 
по неже съм сега в Попово, 
нека като един рекламен 
агент да направя анонс за 
новия български филм на 
Людмил Тодоров, който се 
казва „Шивачки“. Сце на
рият е много интересен – 
и трите героини са от По
пово, дошли да си търсят 
късмета в София. Самият 
операторът Емил Христов, 
който е едно голямо име в 
българското кино, казва, че 
всъщност отново се опитват 
да разкажат прекрасно ед
на приказка… А аз кино 
съ  нувам с отворени очи. 
За съжаление само млади 
играят там, няма роли за 
бабички.

като казахте за оператора, 
се сещам да Ви питам 
как помните нашия 

съгражданин, големия 
димо коларов?

Той снима първия филм, в 
който играх. Той е първият 
човек, който ми каза, че аз 
ще играя в „Понеделник 
сутрин“. Имаше един на
шарен мотор и помня как 
вечер ходехме на русен
ския бряг да гледаме от
среща как шпионите ни 
на блюдават. (Смее се – 
б.р.) Никога няма да му за
бравя акордеончето… С 
Димо Коларов се снима
ше много лесно, мно го мал
ко хора владеят то ва, кое
то той умееше. Той е ем 
бле матичен за българското 
кино и ще остане такъв. За 
„Поне делник сутрин“ по
лучи на гра да за оператор
ско май сторство. 

а Вие сте отличена за 
най-добра женска роля 

в същия филм.

Да, ние бяхме един екип. 
Дано да ме по каните на ва
шия фес тивал, защото това 
име ми е много скъпо. И не 
трябва да бъде забравено! 

Интервю на 
Маруся Милушева 
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ХОРОСКОП
10–12 март

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998

рожДениците

10 март
Снежана Йорданова – 
съветник в ОбС–Попово

11 март
Добринка Христова  – 
кмет на с. паламарца

12 март
Христо Цонев – 
съветник в ОбС–Попово

1� март
Лютфи Реянов  – 
кмет на община Опака

Магдалена Радева – 
съветник в ОбС–Попово

ДА ПОЧЕРПЯТ 

местен 
вестник

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ 22 5 ��

• купуВам къща в 
об щина Попово или Опа
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 55

• продаВам урегу
ли ран парцел 591 кв.м в 
Раз град, със застроена 
сгра да с магазин, 150 кв.
м РЗП.  Справки на тел. 
088 8 538 165.  55

• тЪрсЯ да Гле дам 
въз растни хора. Тел. 089 
7 627 968, Слав ка.  23

• продаВам „Форд  
ес корт“, 1.8, дизел. 
Тел. 089 8 720 171. 45

• даВам под наем 
ма газин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зе лен
чу ковия пазар. Тел. 268
29, Попо во, Ди мит рова. 
45

• продаВам: нова хо 
ри зонтална хладилна ви 
т рина фризер, нов го лям 
автоклав, петро масо ва 
лам па, чугунена гот вар
ска печ ка, тенекии, релси 
за телфер, проточен бой
лер, буркани, „Юн га“, во
допро водни тръ би, тръб
ни раф тове, хладил ник, 
пор тал на врата. Тел. 268
29, По пово, Ди митрова. 
45

оВен. Не призовавам да сдържате своите по
риви, знаейки, че това е невъзможно. Само на

меквам, че във ваш интерес е поточно и це ленасочено 
да използвате своето „изригване“. Не прият ности ще 
има, само че не е ясно за кого те ще бъдат поголеми – 
за вас или за околните. Възможна е обаче и полза.  

 телеЦ. Важно за вас сега през тези дни е 
да усетите твърда почва под краката си. И ако в 
четвъртък това усещане ви напусне, постарайте 

се спешно да си го възстановите. Някои може и да мо
гат, но вие не можете да витаете в облаците, ако ня ма
те твърда основа. Цялата непредсказуемост на тази сед
мица за вас се крие във външните събития, които не 
засягат лично вас и семейството ви. 

  блиЗнаЦи. Всички, които са родени в пър
вите дни на юни, ще съумеят да се сдържат. В 
неочаквана ситуация вие ще спечелите, ако 

без да се замисляте, се откажете от обичайното и пое
мете риска на промените, стигайки дори до промяна на 
фамилното име и шефа.  

 рак. В петък ще сте в дисхармония със себе 
си. Ако ви е тъжно, дори да е много тъжно, знай
те, че това е за кратко. Такава ще бъде тази сед

мица – настроенията и състоянията ще ви люшкат на
горенадолу.  

 лЪВ. Предстои интересна интрига, чиито 
тайни извивки ще продължат около три седмици. 
И главната роля в нея ще изиграят информа цион

ните канали. Овладявайте изкуството на интри гата.  

 деВа. В живота има много разнообразни сю
жети, трудно е да бъдат предвидени всички за
вои. Вашата линия обаче трябва да бъде изклю

чително гъвкава и отбранителна, това е съвсем ясно.   

  ВеЗни. В петък на родените в края на септем
ври Съдбата дава възможност да се срещнат със 
стар, свиден приятел. Мнозина през тази сед

мица ще преживеят кратък трепет от полузабравено ув
лечение, ще усетят полъха на стара любов, останала са
мо в паметта. Дреболия, но е приятно. И тревожно едно
ременно. 

 скорпион. Възползвайте се от всички въз
можности, които се отварят пред вас. Можете 
смело да започнете свой бизнес, да направите 

лю бовно признание, да предприемете всякаква друга 
стъ п  ка, която скоро ще ви направи щастлив и важен чо
век.  

 стрелеЦ. През тази седмица вие сте първи 
в опашката за домашни изненади. И тази изнена
да ще се случи във вашето семейство, в дома ви. 

Впрочем, вие можете сами да си го организирате: купете 
съвременна битова техника в замяна на остарялата. Това 
рязко ще понижи вероятността от неприятни, скан дални 
събития в семейството.  

  коЗироГ. Пролетта ви вълнува и настрой
ва към позитивни очаквания. Това вие ще по
чувствате в четвъртък и петък чрез припов дигна

та емоционална нагласа. В събота ще се наложи да из
пълните нещо задължително, може би става дума за 
ангажимент към повъзрастни.  

Водолей. Найтрудният и сложен ден за вас 
ще бъде събота, когато ще се разкъсвате между 
собствените си желания и потребността да се 

подчините на обстоятелствата, на диктата на някое от 
„поголемите“ ви другарчета.  

риби. Вашата предприемчивост и волеви 
стре меж ще завъртят около вас непредсказуеми 
събития, не съвсем обикновени хора, и всичко 

това ще бъде широко обнародвано. Вземайки решение, 
до края на март не чакайте неговата пълна реализация в 
събития. Това е необходимият „инкубационен“ период. 
Найдобрите ви дни са четвъртък и петък. • купуВам ниви, го

ри, парцели и къщи на 
територията на Търго
вищка област на изгодни 
цени. Справки на тел. 088 
7 547 749 и 27560 (след 
17 ч.). 15

• продаВам имот в 
с.Кар дам. Справки – с.Сла 
вя ново, тел. 934 303. 13

• продаВам 40 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 13

191� ГоДина – 
наЙ-Гръмотевичен

На 18 март земята в Ста
ра Загора се покрила с 4–
5 см слой ледени пар че
та. Малко преди това – на 
14 и 15 март – Дунав изля
зал от коритото си и за лял 
ниските места във Ви дин
ско и Свищовско.

192� ГоДина – 
наЙ-снежен

 След 10 март паднал 
дебел сняг. В Чипровци га
зели преспи до колене, на 
Петрохан – до пояс. Същите 
изненади поднесъл март 
и през следващата година. 
В началото на месеца тем
пературите в Северна Бъл
га рия поднали под –26ºС. 
Кнежа отбелязала абсолют
ния рекорд: –30,2ºС. Жи во
тът на половин България 
замрял.

1952 ГоДина – 
наЙ-непостоянен

На 7 и 8 март снежната 
по кривка в Североизточна 
Бъл гария стигнала 60–70 
см, а преспите – до 2 м. Же
лез ницата спряла, а темпе  
ратурите паднали до –22ºС. 

Само след 10 дена се раз
разили гръмотевични бу ри 
с градушки. Термометрите 
„скочили“ до летни стой
нос ти: в Кнежа –35,7ºС.  

199� ГоДина – 
наЙ-катастроФален

Цели военни поделения 
са вдигнати на крак, за да 
се справят с незапомненото 
снежно бедствие. Обилният 
сняг прекъснал пътища и 
електропроводи, починали 
хора.

ИЗНЕНАДИТЕ НА МАРТ

ПЪРВИТЕ БЛОНДИНКИ 
СА СЕ ПОЯВИЛИ В ПЕЩЕРИТЕ

 Последната естествена блондинка ще се роди през 
2202 г. във Финландия, прогнозират уче ни.

Според общоприетото схващане мъже те предпочитат 
блондинки. Според бри тански учени това спорно твър
дение има хилядолетни пещерни традиции. Оказ ва се, 
че първите мъже, които не са устояли пред лененорусите 
ко си, са първобитните пещерняци от палео лита. Според 
резултатите от изслед ва не, проведено под егидата на 
University of St. Andrews, при жителките на Северна 
Ев ропа в хода на ево люцията в края на ледниковия пе
риод се появило светлото окос мя ване на главата и сини 
очи. С тях на помощ те се справяли със съ перниците 
си в жестоката конку ренция за мъже, пише The Sunday 
Times. 

Ръководителят на изследването – ан тропо логът 
Питър Фрост, посоч ва, че русите коси се появили 
в ре гиона в пе риода на остър дефицит на храна 
преди око ло 10 000–11 000 го дини. Преди 
това първобитните хора би ли с тъмноруси 
коси и тъмни очи, кои то доминирали във 
всички части на света. В дългите и труд
ни ловни екс пе диции много от пре след
ващите диве ча мъже загивали, което до
вело до дис пропорция меж ду пред ста
вителите на двата пола. Тъй като по това 
време мъ  жете ловци били един ст вен 
из точ ник на храна, борбата за тях би
ла повече от ожес точена. Посвет   ли
те коси, появили се първо ка то ряд ко 
срещана генетична мутация, се на
ложили по пътя на естест вения под
бор и станали все почесто среща
ни. 

Хипотезата на Фрост, която тази 
седмица ще бъде публикувана и от 
специализираното издание Evolution 
and Human Behavior, се поддържа и от 
професора по еволюционна психология 
от Университета на Северен Ланкашир 
Джон Менинг. „Цветът на косите и очи
те в много части на света е еднакъв, но 
в Европа са се формирали редица ва
риа  ции и според мен хипотезата, свърз
ва ща разнообразието с подбора на парт
ньор, е много близка до истината“, по 
соч ва Менинг. Изследването на Фрост се 
потвърждава и от научния ана лиз на ге
нетичната история на северно европейци
те, проведен от три японски уни верси

те та. Според него генетичната мутация, довела до поя
вата на русите коси, се е развила преди около 11 000 го
дини. Генът за цвят на косите MC1R в Европа има най
малко седем вариации, което е довело до невероятно 
разнообразие на комбинациите от коси и очи, докато в 
останалата част от света масово преобладават тъмните 
коси и очи. Появата на такова разнообразие за толкова 
кратък период от време в една част на света доскоро 
оставаше загадка. Ако появата на русите коси би тряб
вало да стане по обичайния път на еволюцията, процесът 
би продължил около 850 000 години. Но предците на 
съвременните хора, мигрирали от Африка, се добрали 
до Стария кон тинент едва преди 35 000–40 000 години. 

Според Фрост, скоростта на еволюционната промяна 
била обусловена от начините за на бавяне на храна. В 

Африка зависимостта от жи вотинската храна би ла 
помалка и жените можели и сами да се из хран
ват, събирайки плодове. В Европа обаче оси
гуряването на храната било приоритет на лов
ците мъже. Отстъпването на ледниците оста
вило пло дородна почва, благодатна за рас те
жа на треви и мъхове, с които се хранели го 
лемите тревопасни бозайници, но не и за раз

витието на ядивни за човека растения. За
това жените строели жилища и осигу
ря вали облеклото, докато мъжете уси
лено ловували и често загивали в сх
ватките с животните. Засилената 
кон  ку рен ция за мъже довела до 
побър зи генетични изменения у 
предста вителките на слабия пол, 

които развивали найпри влека тел
ните за мъжете външ ни признаци. 
Фрост посочва, че хи по тезата му се 
потвърждава и от фак та, че светли те 
коси са признак за повисоки ни ва 
на половия хормон естро ген в жен

ския организъм. 
Според учените обаче бъдещето на 

естествените блондинки е повече от 
мрачно. Според изследване на Светов
ната здравна организация (WHO) ес тест
венорусите жени вероят но ще изчезнат 
след около 200 години, тъй ка то хората, 
носители на гена на светлите коси, са 
твърде малко. Спо ред прогнозата на 
WHO последната естествена блондинка 

вероятно ще се роди във Финландия през 
2202 г.                           www.bgfactor.org  

Ръководителят на изследването – ан тропо логът 
Питър Фрост, посоч ва, че русите коси се появили 
в ре гиона в пе риода на остър дефицит на храна 
преди око ло 10 000–11 000 го дини. Преди 
това първобитните хора би ли с тъмноруси 
коси и тъмни очи, кои то доминирали във 
всички части на света. В дългите и труд
ни ловни екс пе диции много от пре след
ващите диве ча мъже загивали, което до
вело до дис пропорция меж ду пред ста
вителите на двата пола. Тъй като по това 
време мъ  жете ловци били един ст вен 
из точ ник на храна, борбата за тях би
ла повече от ожес точена. Посвет   ли
те коси, появили се първо ка то ряд ко 
срещана генетична мутация, се на
ложили по пътя на естест вения под
бор и станали все почесто среща

Хипотезата на Фрост, която тази 
седмица ще бъде публикувана и от 
специализираното издание Evolution 
and Human Behavior, се поддържа и от 
професора по еволюционна психология 
от Университета на Северен Ланкашир 
Джон Менинг. „Цветът на косите и очи
те в много части на света е еднакъв, но 
в Европа са се формирали редица ва
риа  ции и според мен хипотезата, свърз
ва ща разнообразието с подбора на парт
ньор, е много близка до истината“, по 
соч ва Менинг. Изследването на Фрост се 
потвърждава и от научния ана лиз на ге
нетичната история на северно европейци
те, проведен от три японски уни верси

била обусловена от начините за на бавяне на храна. В 
Африка зависимостта от жи вотинската храна би ла 

помалка и жените можели и сами да се из хран
ват, събирайки плодове. В Европа обаче оси
гуряването на храната било приоритет на лов
ците мъже. Отстъпването на ледниците оста
вило пло дородна почва, благодатна за рас те
жа на треви и мъхове, с които се хранели го 
лемите тревопасни бозайници, но не и за раз

витието на ядивни за човека растения. За
това жените строели жилища и осигу
ря вали облеклото, докато мъжете уси
лено ловували и често загивали в сх
ватките с животните. Засилената 
кон  ку рен ция за мъже довела до 
побър зи генетични изменения у 
предста вителките на слабия пол, 

които развивали найпри влека тел
ните за мъжете външ ни признаци. 
Фрост посочва, че хи по тезата му се 
потвърждава и от фак та, че светли те 
коси са признак за повисоки ни ва 
на половия хормон естро ген в жен

ския организъм. 
Според учените обаче бъдещето на 

естествените блондинки е повече от 
мрачно. Според изследване на Светов
ната здравна организация (WHO) ес тест
венорусите жени вероят но ще изчезнат 
след около 200 години, тъй ка то хората, 
носители на гена на светлите коси, са 
твърде малко. Спо ред прогнозата на 
WHO последната естествена блондинка 

вероятно ще се роди във Финландия през 
2202 г.                           
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ
ТОДОРОВДЕН 

конски Великден (11 март)

Ивелина нЕДЕЛчЕВА, уредник в ИМ–Попово

През първата седмица на великденския пост се праз
нува празникът в чест на конете, откъдето идва и назва
нието Конски Великден. 

В събота рано сутрин, преди изгрев слънце, жени
те приготвят обредни хлябове с изображения на кон
ска глава върху тях. На всички коне, участващи в пред
стоящото надбягване, се раздава от питките за здраве и 
плодородие –  „да стане житото подълго от опашките 
им, да даде голям  и пълен със зърно клас“.

Найголямото събитие на този празник е „кушията“ 
(надбягването с коне). Много стопани отрано подготвяли 
и тренирали конете си за празника. 

Сутринта мъже и ергени извеждали конете, добре на
зобени и накичени за надбягването. По централната 
селска улица се устройвало грандиозно шествие от ез
дачи, заедно с всички коне в селото, които не били малко. 
Големи и малки се стичали на селската поляна, където 
се определяло мястото и разстоянието за надбягването. 
На победилия ездач се отдавала заслужена почит за най
добър стопанин и му се правели подаръци. В Зараево 
на коня победител се подарявала хубава юзда, юлар или 
пък нова дреха на ездача .

Често се устройвали и надбягвания между хора (Кова
чевец). 

И днес празникът е особено почитан, а кушии продъл
жават да се устройват в някои Поповски села (Садина, 
Светлен, Паламарца и др.).

Тодоровден в Попово, 1957 г.

ЛИЧНО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
Димитър СТЕФАнОВ 

От 3 до 5 март във Варна бяха проведени личните дър
жавни първенства по двойки, смесени двойки и лично 
първенство  за 2006 г. От поповския клуб по тенис на 
маса „Роса 1“ участие взеха състезателите Станислав 
Иванов, Стефан Лавчиев, Веселин Илиев, Цветомир Цо
нев и Денис Билял.

В среща от личното първенство Станислав Иванов по
лучи травма в крака и поради оказаната му помощ не 
можа да го завърши. Въпреки че не игра в останалите 
срещи на състезанието, той се нареди в класирането от 
V до VIII място. 

Макар и контузен, Станислав Иванов участва в състе
занието по двойки мъже, където заедно с Цветомир Цо
нев извоюваха бронзовия медал. Другата поповска двой
ка, Стефан Лавчиев и Веселин Илиев, се класираха от V 
до VIII място.

При смесените двойки Стефан Лавчиев с Диляна Мар
чева от Варна се класираха също от V до VIII място.

Следващата изява на мъжкия отбор на „Роса 1“ е от 17 
до 19 март в продължаващото държавно първенство.

тенис на маса

Волейбол

Ганчо КИРИЛОВ

На 4 март мъжкият от
бор на ВК „Попово“ го
стува на русенския „Ду
нав“. След подобра иг
ра волейболистите от ду
навския град спечелиха 
победа с 3:0 гейма (25:19, 
25:18, 25:20). Отлични 
впечатления у поповчани 
остави гостоприемството 
на домакините. Срещата 
се проведе пред около 300 
зрители в добре отоплена и 
озвучена зала. Съобщаваха 
се имената на всички съ
стезатели, а условията за 

Катерина РУСЕВА

Изминалата седмица 
бе малък маратон от офи
циални състезания за 
три от седемте представи
телни състава на ВК „Чер
ноломец–Попово 98“ с 
председател Поля Ненова.

На 28 февруари отборът 
на момичетата до 15 години 
гостува на ВК „Омуртаг“. 
След куриозни и нагли 
съдийски отсъждания по
повчанки загубиха с 0:3 
гейма (25:27, 23:25, 22:25). 
Същият отбор на 1 март 
гостува на ВК „Шумен 05“, 
където бе надигран от 
връстничките си също с 
3:0 гейма. Въпреки двете 
загуби поповският състав 
все още има възможност да 
продължи в следващия етап 
на държавното първенство.

На 1 март отборът мом
чета до 15 години при ВК 
„Черноломец–Попово 98“ 
прие като домакин тима 
на ВК „Калбо“–Шумен. 
Домакините спечелиха по
беда с 3:1 гейма (25:17, 
26:28, 25:13, 26:24). Съ
щият поповски отбор иг
ра на 4 и 5 март и в пър
вия турнир на регион „Доб

за изява на всички състеза
тели от гостуващия състав,  
представил се достойно сре
щу именития си съперник.

На 11 март от 16 часа 
мъжкият състав на ВК „По
пово“ посреща  представи
телния отбор на гр. Сли
вен. На следващия ден от 
14 часа любителите на во
лейбола в Попово могат 
да наблюдават крайно ин
тересния мач между юно
шите старша възраст на 
ВК „Попово“ и „Дунав“–
Русе. И двете срещи ще се 
играят във волейболна зала 
„Тодор Янев“.

ЗАПОЧНА ПЪРВЕНСТВОТО 

руджа“ във Варна, където 
бяха още съставите на ВК 
„Добруджа“, ВК „Черно 
море–Баск“ (Варна), ВК 
„Родина“ (Суворово), ВК 
„Калбо“ (Шумен) и ВК „Ген. 
Тошево“. Състезателите на 
„Черноломец–Попово 98“ 
се класираха на трето място 
и си осигуриха участие 
във финалния турнир за 
момчета до 15 години, кой
то ще се проведе на 18 и 19 
март в Добрич.

На 5 март девойките 

футбол

Георги ДЕнЕВ

На 5 март се играха пър
вите срещи от пролет
ния полусезон на футбол
ното първенство в Севе
роизточна „В“ аматьорска 
група. На своя стадион 
футболният отбор на „Чер
ноломец“–Попово посрещ
на „Трансмариска“–Тутра
кан.

Срещата се игра при 
хубаво, слънчeво време 
пред около 300 зрители. 
През първото полувреме 
играта бе общо взето рав
ностойна. Заслужава да 
се отбележи само пропус
кът на нападателя на до
макините Тихомир Къ
нев, който в 15ата ми
нута остана сам срещу 
вратата на силистренци, 
но изстреляната топка ми
на покрай нея. До края на 
полувремето липсваха чис
ти голови положения и 
пред двете врати.

Още в началото на вто
рата част поповските фут
болисти се активизираха, 
заиграха мобилизирано, 
със стръв към гола. Гол на
истина подна, но във вра
тата на домакините. Това 
стана двадесетина минути 
след подновяването на 
играта, когато след греш
ка на Красимир Гочев топ
ката му бе отнета и с из
стрел от около 30 метра 
гостите поведаха в резулта
та. Футболистите на „Чер

засада. Все пак малко по
късно пак Тихомир Кънев 
след самостоятелна акция 
излъга защитниците и 
вратаря на гостите и вкара 
трети гол. Така бе оформен 
крайният резултат 3:1 за 
„Черноломец“.

Но всичко не свърши 
дотук. Още след удара от 
центъра на терена най
резултатният играч на до
макините Тихомир Кънев 
и футболист на „Трансма
риска“ се сблъскаха, раз
мениха си „любезности“ и 
съдията им показа червен 
картон. Двата отбора доиг
раха мача с по десет души.

Следващият мач на „Чер
ноломец“ е отново дома
кински. На 12 март от 15 
часа поповските футбо
листи посрещат отбора на 
„Орловец“–с.Победа. 

Състав на „Черноломец“: 
С.Тодоров – вратар, Ивай
ло Иванов, никола Ра
фаилов, Димитър Ди
митров, Любомир Алек
сандров (72 минута – 
Стефан Тодоров), Свилен 
Колев, Красимир Гочев, 
Г.Сакалъ (68 минута – Га
лин николов), Димитър 
Пемперски (86 минута – 
Станчо Илиянов), Тихо
мир Кънев.

Съдийска тройка от 
Добрич, дежурен делегат 
от Варна.

Снимки: Бойко Михайлов

Отмененият гол за домакините при съмнително положение 

Наказателен удар – след миг топката ще срещне 
гредата на „Черноломец“.

ноломец“ реагираха като 
ужилени и само след 5 
минути Свилен Колев из
равни с хубав удар от дъга
та на наказателното поле. 
Само няколко минути след 
това Тихомир Кънев след 
самостоятелен пробив по

качи на 2:1. Атаките на до
макините продължиха. В 
80ата минута отново Ти
хомир Кънев се отзова сам 
срещу вратаря на тутра
канци и оплете топката в 
мрежата зад него, но голът 
бе отменен заради отсъдена 

СПОРТЕН МАРАТОН

игра бяха превъзходни.
На следващия ден съста

вът на юношите старша 
въз  раст на ВК „Попово“ 
игра във Варна срещу ти
ма на местния „Черно мо
ре“, който е безспорен ли
дер сред отборите от Севе
роизточна България. Очак
вано домакините се на
ложиха с резултат 3:0 гей
ма (25:20, 25:20, 25:21). Ма
чът бе в зала „Черно море“, 
където се провеждат сре
щите по волейбол и баскет
бол между елитните отбо
ри от страната. В тази сре
ща бе дадена възможност 

старша възраст на ВК 
„Черноломец–Попово 98“ 
посрещнаха на свой терен 
високоръстовия състав 
на ВК „Спартак 96“ (Пле
вен), комплектован от пет 
състезателки, играещи в 
женското първенство (три 
от тях в младежкия на
ционален отбор). Попов
ските любители на волей
бола наблюдаваха в залата 
на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ 
един емоционален мач, в 
който поповчанки загубиха 

с 0:3 гейма (14:25, 23:25, 
23:25). Ръководството на 
отбора смята, че в тази сре
ща състезателките не са по
казали своите реални въз
можности.

На 12 март същият отбор 
играе в Русе последната 
си среща от програмата за 
регион „Добруджа“. При 
успех поповчанки запаз
ват второто си място, кла
сирайки се пред отборите 
на „Спартак“–Варна, „Шу
мен 05“ и „Дунав“–Русе.

ЗАПОЧВАМЕ С ПОБЕДА
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В Североизточния дял 
на България, недалеч 

от областния град Разград, 
там, където се разпростират 
плодородните полета на 
Лудогорието, се намира 
един от найдобре проу
чените в тази част на Ев
ропа антични градове – 
Абритус. Посетителите на 
разположения в непосред
ствена близост истори
чески музей могат да се 
запознаят и с богатата екс
позиция от намерените 
при разкопките на града 
предмети, хвърлящи нова 
светлина върху материал
ната и духовната култура 
на нашите предци през хи
лядолетията. 

В музея на Абритус са 
изложени кремъчни оръ
дия на труда, датиращи от 
18о хилядолетие пр. Хр. 

Находката, която е сред 
найстарите свидетелства 
за човешко присъствие в 
тази част на България, е от 
временен лагер на праис
торически ловци в района 
на местността „Чуката“. 

Древните общества, на
селявали района, дости
гат своя найвисок разцвет 
някъде около 4500 г. пр. 
Хр. Експозицията с откри
ти от тази епоха керамич
ни съдове, изящна кул
това пластика и накити, 
изработени от средиземно
морски миди, говорят за 
наличието на племена с 
високоразвита култура, 
които са поддържали 
връзки с далечни райони. 
В третото хил. пр. Хр. 
траките поставят основите 
на една процъфтяваща ци
вилизация по тези земи. 
От тази епоха край село 
Побит камък е намерена 
найголямата находка на 
калъпи за производство на 
бронзови оръдия на труда. 
Многобройните тракийски 
могилни некрополи в 
района на Разград, датира
щи от второто и първото 
хилядолетие пр. н.е., прив
личат вниманието на уче
ните от цял свят. Някои от 
откритите в тях златни и 
бронзови предмети са из
ложени в историческия му
зей на Абритус.

Туристите разглеждат и 
останките от римския град 
Абритус – един от най
добре проучените архео
логически обекти от епо
хата на античността по 
нашите земи. Според исто
рическите сведения в да
лечната 251 г. в кръвопро
ливен бой с готите в окол
ностите му загива рим
ският император Траян 
Деций, а армията му е раз

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО –  
ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ОФЕРТА 
НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

громена. Благодарение на 
дългогодишните археоло
гически разкопки днес Аб
ритус привлича интере
са не само на учени, но и 
на туристите, желаещи да 
научат нещо повече за пре
вратната история на този 
край. Градът е бил с пра
ви улици, с обществени 
сгради, които са се извися
вали в центъра около т.нар. 
форум – или градския пло
щад. Населението му е би
ло водоснабдявано чрез 
глинен водопровод. В нача
лото на IV век Абритус 
е укрепен от висока кре
постна стена с 35 бойни ку
ли и 4 порти, обърнати към 
четирите географски по
соки. Какво още могат да 
разгледат посетителите на 
някогашния римски град? 

„Във вътрешността сме 
открили една огромна къ
ща. В лицевата º част има 

шест големи магазина – 
твърди Николинка Недел
чева. – Има и следи от много 
красив вътрешен двор, об
рамчен с колонади в рим
йонийски стил. Могат да се 

видят останките от залата 
за приеми, от спалните и 
складовите помещения. 
На територията на града 
са открити и руини от ран
нохристиянски базилики 
от V–VІ век. Всъщност Аб
ритус се споменава и като 
епископски център. В мо
мента разкопаваме още ед
на жилищна сграда и един 
манастирски комплекс, 

който се е използвал както 
в покъсния римски, така 
и в ранновизантийския пе
риод. Посетителите могат 
да разгледат и останките 
от работилница за произ
водство на оброчни плоч
ки. При разкопките на гра
да беше открито найголя
мото късноантично златно 
монетно съкровище на те
риторията на България от 
835 монети от V век – тег
лото им е 4 кг.“

В древността Абритус е 
бил населяван предимно 
от ветерани – това са мъже, 
които в продължение на 
поне 20 години са служили 
предано на римската армия. 
След като се уволнявали, 
те били оземлявани с къс
че земя в пограничните 
райони на римската импе
рия, подобни на Абритус, 
където имало дислоцирани 
войски. Тук ветераните об

работвали земята, за да из
хранват армията и да оси
гуряват насъщния на се
мействата си. В края на VI 
век обаче градът е разрушен 
от набезите на аварите, а 

близо 100 години покъс
но върху развалините му 
възниква българско сели
ще, просъществувало до 
края на Х век. Туристите 
разглеждат с интерес и обо
собения в близост до раз
валините на Абритус ла
пидарий с около 70 епи
графски паметници, над
гробни плочи и архитек
турни детайли. 

„В него сме изложили 
архитектурни детайли, 
жертвеници и надгробни 
паметници, които са били 
употребени вторично за 
изграждането на крепост
ните стени на града. По 
тях има надписи на старо
гръцки и латински – два
та официални езика на 
Римската империя. Ще ви
дите и архитектурни детай
ли – касетирани тавани, 
фризове и пр. Надгробните 
паметници, изложени тук, 
са от почти всички периоди 
от съществуването на Аб
ритус. През миналата го
дина наблизо бе открита и 
една римска гробница от 
ІІ–ІІІ век, която предстои 
да бъде експонирана за 
посещение на туристите.“

от абритус  
до раЗГрад

Само на 35 километра 
от Попово град Разград 
предлага културно наслед
ство, природни дадености, 
запазени традиции и инте
ресните културни прояви, 
които го правят привлека
телна дестинация за гости 
и туристи. В живописната 
долина на река Бели Лом, 
разсичаща на две града, са 
живели хора още в древни 
времена. 

Векове покъсно върху 
руините на тракийското 
селище римляните изграж
дат стратегическия град 
крепост Абритус. Днес 
мощните зидове на кре

постта и над 30те хиляди 
експонати, съхранявани в 
местния исторически му
зей, напомнят за величието 
на античната култура по 
тези земи. Сред тях са Злат
ният пегас със световна из
вестност, найголямото в 
страната късноантично съ
кровище от 835 златни мо
нети, колективна находка 
от тракийски бронзови ре
лефи и др. Обявен за архео
логически резерват, днес 
Абритус е паметник на кул
турата от национално зна
чение. 

По всяка вероятност ро
доначалник на Разград е 

средновековното българско 
селище от XIII в. 

От времето на Среднове
ковието и Възраждането 
са запазени великолепните 
със своята архитектура 
джамия „Ибрахим паша“ 
(1616) – сред найкрасивите 
и големи джамии в страна
та; храмът „Св. Николай 
Чудотворец“ – първата ку
полна базилика, построена 
в този край (1860); часов
никовата кула (1864) – сим
вол на Разград. 

Комплекс от реставри
рани къщи в традиционен 
стил в архитектурния квар
тал „Вароша“ напомнят за 
автентичната атмосфера 
на града през XIX век. Тук 
се намират къщи музеи на 
личности от града с принос 
за българската национална 
култура, етнографски му
зей, клубове на дейци на 
културата. Обект с елементи 
на австроунгарската баро
кова архитектура е построе
ната в годините след Ос
вобождението внушителна 
сграда на разградската гим
назия. 

Родно място на изтък
нати майстори на четка
та и палитрата, гордост 
на Разград е Художестве
ната галерия „Проф. Илия 
Петров“, чийто фонд на
броява над 1600 произве
дения на живописта, скулп
турата и графиката. 

Символ на града е и 
„Момина чешма“ (1885). 
Оригиналната и изящно 
изработена скулптура на 
девойка в класически стил 
е единствената подобна 
женска фигура в страната. 
Легендата разказва, че кой
то пие от бистрите води на 
чешмата, завинаги оставя 
сърцето си на това място.

Абритус – перистилен комплекс

Часовниковата кула от 1864 г. – символ на града 

Храмът „Св. Николай Чудотворец“ – първата куполна базилика, 
построена в този край (1860)

Част от крепостната стена

Експозицията на музея
Надгробен паметник от 

античността


