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Маруся МИЛУШЕВА

На 23 март новият на-
чал ник на Регионалния ин-
спекторат по образование-
то–Търговище Мар ко Мар-
ков даде първа та си офи-
циална прескон фе ренция  
за медиите от об ластта. 
Ос вен че отчете как ви са 
били първите му ан гажи-
менти на новия пост, г-н 
Марков информира и за за-
дачите, които решава или 

предстои да решава ин-
спек торатът във връзка 
с дър  жавната политика в 
об ра зованието. 

На територията на област 
Търговище функционират 
19 начални училища (І–
ІV клас), 47 основни (І–
VІІІ клас), 4 средни общо
образователни училища – 
две в Търговище и по едно 
в Антоново и Опака. Три 
са основните училища с 
под готвителна група, ед

ОПРИМИЗИРАНЕТО НА УЧИЛИЩНАТА 
МРЕжА Е НЕИЗБЕжНО

накара министър Румен 
Петков и Красимир Ми
рев – председателя на УС 
на Националното сдру же
ние на общините, заедно 
да подпишат Обръщение 
до кметовете на общини 
и населени места актив но 
да се намесят за предот
вратяване на възниква щите 
през този период пожари 
вслед ствие на запалени су
хи треви и стърнища.  МВ

РИСКЪТ ОТ 
ПОжАРИ

Във финалния кръг на 
престижния конкурс „Мис 
България“, провел се на 
25 март, достигна попов
чанката Мая Радева (на 
снимката горе). Ден пре ди 
това комплекс „Чети рите 
сезона“–Попово и пред
ставителството на аген
ция „Визаж“ в Разград 
организираха конкурс за 
красавици „Мис Пролет“. 
С приза се окичи друга по
повчанка Десислава Ми
хай лова (в средата на сним
ката долу).

КОНКУРСИ 
ЗА КРАСОТА

Мая Радева

БАЛКАНСКА СРЕЩА В СКОПИЕ
От 23 до 26 т.м. в сто ли

цата на Република Маке
дония, гр.Скопие, с участие
то на представители на ра
ботодателски органи зации 
от балканските страни се 
състоя конференция на те
ма „Перспективи за бъ де
щето на малкия и среден 
бизнес и занаятите на Бал
каните и в Европа“.

Конференцията бе ше ор
ганизирана от Занаят чий
ската камара–гр.Коб ленц, 
Германия, и Бюрото за 
подпомагане на средното 
съ словие на Балканите, ръ
ководено от сънародника 
ни Емил Василев.

Конференцията беше от 
крита от председателя на 
Македонската занаятчий ска 
камара гн Никола Пет ров 
и приветствана от име то 
на президента на Ре пуб ли
ка Македония Бран ко Цър
венковски и от по сла ника 
на Германия Ралф Брет.

В конференцията като 
пред ставител на Българска
та стопанска камара участ
ва и изпълнителният дирек
тор на Стопанска кама ра–
Търговище Нико ла Ни ко
лов, който изне се до клад 
на тема „Сътруд ничест
вото между професио нал
ните училища и работо

дателските организации“. 
При посещението на участ
ниците в конферен ция та 
в Професионалното учи
лище по гастрономия и 
ресторантьорство „Ла зар 
Та нев“–гр.Скопие гн Ни
колов връчи на дирек   тор 
ката на училището пред
ложението за сътруд   ни  
чество от директора на 
Професионалната гим  на
зия по туризъм и храни
телновкусови техно ло
гии–гр.Търгови ще, инж. 
Илия Беров. Този акт бе
ше при  ветстван от предста
вителите на всички рабо
тода телски организа ции и 

Никола Николов връчи на директорката на Професионалното 
училище по гастрономия и ресторантьорство „Лазар Танев“ в 

Скопие предложението за сътрудничество.

ГОЛЯМ ВОЛЕЙБОЛЕН 
ТУРНИР В ПОПОВО

но спортно училище в Тър 
говище, една прогимна 
зия (V–VІІІ клас), ед на 
про филирана гимна зия в 
Търговище за чуждо ези
ково обучение, две гим на
зии (ІХ–ХІІ клас) в Омур 
таг и Попово. Профе
сио  налните гимна зии са 
осем  – пет в Търгови ще, 
две в Попово и една в Омур 
таг. Шест са извънучи лищ
ните педаго гически  уч
реж дения – центрове за ра
бота с деца, школи и др. 
В областта има и три по

мощни училища за деца с 
ум ствена изостаналост – в 
Попово, Търговище и с. Да 
видово.  В Търговище фун 
к  ционира СОУ за де ца с 
увреден слух. В с. Медови
на, община Попово, има 
и един Социалнопедагоги
чески интернат, за който 
е направено предложение 
до министъра на образова
нието да бъде закрит по
ради липса на ученици. До
мовете за деца, лишени от 
родителски грижи, на те
риторията на областта са 

РЕКА ЧЕРНИ ЛОМ СКЪСА 
ДИГАТА ПРИ АПРИЛОВО

на стр. 2

Излязла извън коритото си, реката заля къщи в с.Априлово.

Мехтибат МУСТАФОВ

Представяне на проекта 
„Планиране на местно ико
номическо развитие“ се на

Опака

ПЛАНИРА СЕ 
ИКОНОМИ-
ЧЕСКОТО 
РАЗВИТИЕ

Момент от срещата „Черноломец 98“–„Странженец“ (Царево), 
завършила 3:1 
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ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

На основание чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за реда за придоби
ване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
срок от десет години на следните обекти – частна общинска 

собственост:

№ Обект Адрес Площ 
(кв.м)

Нач. тръж
на цена

1. павилион „Пром. пазар“ № 9  12  24 лв.
2. павилион „Пром. пазар“ № 8  12  24 лв.
3. оранжерия кв.6, кад. № 3046 24520 11 600 лв.

Цените са без включен ДДС. Търгът да се проведе на 
18.04.2006 г. от 10 часа в заседателна зала на Община–По
пово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
1. Депозит в размер на началната тръжна цена се внася в 

касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 17.04.2006 г. 
2. Тръжна документация се закупува от Центъра за ад

министративно обслужване на граждани при Община–
Попово срещу сумата 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
– имат задължения по минали и действащи договорни 

отношения с Община–Попово.
 не са представили всички необходими документи.
 са спечелили търг или конкурс и не са сключили до

говор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки работен 

ден в стая �17 в сградата на Община–Попово.
Кмет на община Попово

Миналият петък на по
сещение в Търговище бе
ше министърът на тран
спорта Петър Мутафчиев. 
Той и придружаващите 
го заместникминистри 
от други министерства се 
срещнаха с актива на БСП 
в областта. Целта им беше 
да направят отчет на свър
шеното от кабинета на три
странната коалиция досе
га, да информират какво 
предстои и да дадат обясне
ние защо не всичко в дър
жавата става така, както би 
трябвало да бъде. Подоб
ни срещи социалистите ор
ганизират във всички об
ластни центрове.

Колкото и трудно да 
беше формирано правител
ството, от самото начало 
то има ясна цел – присъе
диняването на България 
към Европейския съюз, 
каза министър Мутаф
чиев. Последвалите управ
ленски решения са подчи
нени именно на тази цел. 
В момента на дневен ред 
са проблемите в съдебна
та система, които трябва 
спешно да бъдат преодоле
ни. Но главните въпро
си, които вълнуват социа
листите, а и повечето хо
ра, според гн Мутафчиев 
са ангажиментите на 
БСП в социалната сфера, 
проблемите в здравеопаз
ването и образованието, 
а конкретно в транспор
та – нелоялната конкурен
ция на някои превоз вачи. 
Като найголямо предиз
викателство пред управля
ващите той определи по
следствията от наводнения
та през 2005 година.

На среща с журналисти 

УСВОЯВАНЕТО НА 
ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПРИОРИТЕТНА 

ЦЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
от областта министър Му
тафчиев информира, че па
рите от еврофондовете за 
неговото министерство са 
повече от милиард и поло
вина евро. Въпросът е кол
ко от тях ще бъдат усвоени. 
Статистиката сочи, че прие
тите неотдавна нови член
ки на ЕС са усвоили сред
но 35–40% от предприсъе
динителните фондове. Бъл
гария ще се стреми да опол
зотвори много повече от то
ва. Министерството на тран
спорта е потърсило кон
султация и помощ от стра
ни, които са се справили 
найдобре с този проблем в 
рамките на Съюза. 

Търговищка област не 
попада в обсега на приори
тетните на този етап проек
ти с изключение на пред
стоящия основен ремонт 
и рехабилитация по жп ли
нията София–Варна. Има 
участъци по трасето, като 
тези при селата Медовина 
и Горица, които се нуждаят 
от незабавно укрепване. За 
тях парите от Европа идват 
точно навреме. 

Магистрала „Хемус“ не 
е между приоритетните 
европейски коридори, но 
започнатите отсечки през 
2006 г. ще бъдат завършени. 
Това са общо 60 км магист
рален път, една трета от 
който е отсечката Макак 
(Шумен) до Белокопитово. 
За съжаление, както се 
предполагаше, магистра
лата на Белокопитово най
вероятно ще спре в очак
ване на подобри времена.

Еврокоридорът, минаващ 
през Русе–Кърджали, и 
жп линията Русе–Варна 
са приоритетните тран
спортни артерии в близост 
до нашата област. Към тях 
и към още три големи обек
та ще бъдат насочени ос
новните средства в пред
стоящите месеци и след 
влизането ни в Евросъюза.

Ако усвоим поне 50% от 
парите от еврофондовете, 
ще бъдем сред „отлични
ците“ по този показател. 
Целта ни е да усвоим много 
повече, заяви министър 
Мутафчиев.            МВ

Петър Мутафчиев

ВЕЛИКДЕНСКО ПОЧИСТВАНЕ
Във връзка с предстоящия празник Великден Общи

на–Попово обявява дните от 30 март до 18 април за 
Дни на пролетно великденско почистване.

В град Попово почистването ще се извърши по райо
ни, по четири дена във всеки район. Призоваваме граж
даните в определените дни да излязат навън и направят 
уборка на отпадъци около домовете, предприятията, 
офисите, учрежденията. 

Отпадъците да се събират в съдовете за смет. Извоз
ването им ще се извърши от „ШелеБългария“ ЕООД.

В селата и кварталите в общината пролетното велик

денско почистване ще се организира от кметовете, 
кметските наместници и младшите специалисти.

Да посрещнем Великден с чисти души и чиста окол
на среда!

ГРАФИК ЗА ПРОЛЕТНО ВЕЛИКДЕНСКО 
ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАД ПОПОВО

Район Юг (включва улиците на юг от река 
Поповска)         30 март–4 април 

Район Север (включва улиците на север от река 
Поповска)           5 април–8 април 

кв.„Запад“ и кв.„Младост“       10 април–13 април
Промишлена зона        14 април–18 април
Забележка: Районна пътна служба да вземе участие 

в почистването на изходите на града.

К. ЖЕЧЕВ 

В началото на февруари 
т.г. стартира програма на 
Министерството на вът
решните работи за ини
циативи по превенция на 
престъпността сред децата 
и младежите. По нея 
РДВР–Търговище работи 
съвместно с Регионалния 
инспекторат по образова
нието.

В изпълнение на тази 
програма на 28 март в По
пово се състоя среща на 
учениците от ХI и ХII клас 
на трите гимназии в града с 
представителите на сектор 
„Борба с организираната 
престъпност“ към РДВР–
Търговище подп. Стоян 
Стоянов, ст. лт Тодор Ган
чев и лт Георги Атанасов. 
На нея присъства и начал
никът на РПУ–Попово мр 

СПИРАНЕ ТРАФИКА НА ХОРА 
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

НАРКОТИЦИ
• Среща на представители на РДВР–

Търговище с поповски ученици
Христо Манев.

Подп. Стоян Стоянов 
запозна накратко присъст
ващите ученици и препо
даватели с основните мо
менти от борбата с трафи
ка на хора – предимно 
млади жени за сексуална 
експлоатация, и с разпро
странението на наркотици. 
Прожектирани бяха и два 
документални филма на 
тези теми. След това по
лицейските служители от
говориха изчерпателно на 
всички въпроси, зададени 
им от учениците.

През м. април споме
натата програма на МВР 
предвижда учениците да 
бъдат запознати с дейността 
на звено „Полиция“ и с 
неговата работа по модела 
„Полицията в близост до 
обществото“.

Ученици, участници в срещата

И тази пролет реката скъса дигата, предпазваща селото 
от наводнения. Има наводнени къщи, разположени в 
непосредствена близост до реката. Залети земеделски 
земи са заплашени от заблатяване. Повишеният отток 
на водите от снеготопенето и падналите дъждове ак
тивизира стари и нови свлачища. В село Долна Кабда 
има пропукани къщи. Повишени са и подпочвените 
води, което наводни мази и долни етажи на много къщи 
в селата Кардам, Дриново, Ковачевец, Медовина и др.

МВ 

РЕКА ЧЕРНИ ЛОМ СКЪСА 
ДИГАТА ПРИ АПРИЛОВО

посочен като първи реален 
резултат от конферен
цията.

Участниците в конфе
ренцията посетиха градо
вете Битоля и Охрид и про
ведоха срещи с ръковод

ствата на местните занаят
чийските камари. В края 
на своята работа конфе
ренцията прие и съответ
ния документ, съдържащ 
насоките и основното съ
държание на бъдещата 
съвместна дейност.    МВ

БАЛКАНСКА СРЕЩА В СКОПИЕ

ОТКРИТА Е ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ  
ЗА СИГНАЛИ НА ГРАжДАНИ В ОБЩИНА–ТЪРГОВИЩЕ 

с номер 0601 68 610.
На него ще има дежурни всеки работен ден  

от 8 до 9 часа сутринта и от 16  до 17,30 часа следобед.

прави в Опака на 29 март от 
проф.Мирчев и Станислав 
Стоянов – регионален коор
динатор по проекта от Шу
мен. Проектът обхваща об
щините Опака, Омуртаг и 
Антоново. Насочен е към 
откриване на възможнос
тите и посочване на кон
кретни действия за създа
ване на нови работни мес
та, адаптиране на образо
ванието и квалификация
та на човешкия ресурс към 
реалностите в тези общи
ни. Осъществяването на 
проекта ще съдейства за 
отваряне на местното само
управление за обществен 
контрол, увеличава адми
нистративния капацитет 

на местно ниво, подпомага 
икономическото развитие, 
стимулира партньорството 
между бизнеса и местна
та власт. Предстои изработ
ването на конкретен  план 
за реализиране на проек
та в отделните общини и 
структурирането на общ 
консултативен съвет от 
13 човека. В него ще вля
зат представители на биз
неса, политически партии, 
администрация и неправи
телствена организация. 
На презентацията присъст
ваха бизнесмени, предста
вители на земеделските 
производители, търговци и 
общественици от община 
Опака. 

Опака
ПЛАНИРА СЕ ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ

Професор Стоянов и Станислав Мирчев

ХУБАВА ТРАДИЦИЯ
стана пенсионерските клубове в общината да си госту
ват един на друг, за да бъде животът на хората от третата 
възраст поинтересен. Като много приятна и весела ще 
се запомни втората среща между клубовете „Антола“–
с.Паламарца и „Велизар“–с. Ковачевец на 24 март, 
посветена на Първа пролет.

Домакините от Паламарца се бяха постарали много, за 
да посрещнат подобаващо скъпите си гости. Подкрепиха 
ги кметството, читалище „Искра“ и найвече гжа Ве
нета Колева, управител на  застрахователна компания 
„Витоша“ АД, клон Попово. 

С песни, танци, викторини, хумор и хубаво винце – 
така премина срещата. Хората наистина се откъснаха 
за няколко часа от ежедневието и отпуснаха душите си. 
Беше им хубаво заедно, затова си обещаха и следващи 
общи празници.      МВ
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Маруся МИЛУШЕВА

По повод създалото се 
напрежение сред пчела
рите в общината във връз
ка с решението на Об
щински съвет–Попово 
да бъде ограничен броят 
на пчелните семейства в 
населените места кметът 
др Людмил Веселинов се 
срещна с представители от 
бранша. В разговора участ
ваха Любен Любенов – 
председател на наскоро уч
редения Общински бран
шови пчеларски съюз–По
пово, Светломир Иванов – 
член на управителния съвет 
на Съюза, и Светломир 
Стоянов – пчелар. От стра
на на администрацията на 
срещата бяха още дирек
торът на дирекция „Со
циалноикономически дей
ности“ Красимир Дамянов 
и др Мустафа Османов – 
главен експерт в отдел „Со
циални дейности“. 

Др Веселинов деклари
ра, че той и общинската 
администрация винаги са 
се стремили да действат в 
подкрепа на бизнеса. Прие
тата наредба за изнасяне 
на пчелините извън насе
лените места не е за да се 
пречи на развитието на 
пчеларството. Те е в от
говор на многото жалби 
на граждани, пострадали 
от ужилвания, които имат 
право на здравословна 
среда. Затова проблемът, 
според него, трябва да се 
решава съвместно от об
щинската власт и заетите с 
този бизнес. При всеки от 
случаите може да се намери 
решение – с разговори и с 
взаимни компромиси на 
засегнатите страни.

ОБЩИНАТА НЕ Е СРЕЩУ 
РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО

 Според представителите 
на бранша приетата об
щинска разпоредба проти
воречи на Закона за пче
ларството. Затова те са 
завели съдебно дело за 
нейното отменяне, кое
то предстои да бъде гледа
но във Върховния адми
нистративен съд. Освен 
това част от жалбите на 
гражданите се дължат на 
междуличностни отноше
ния, типичната за наше
неца завист към попред
приемчивия. Но има и ос
нователни претенции. 
Част от собствениците на 
пчелини не спазват зако
новите изисквания – липс
ват достатъчно високи 
огради, не е спазено отстоя
нието от съседен имот и 
т.н. Затова се стигна до 

съгласие, че всеки от слу
чаите трябва да се разглеж
да конкретно.

Кое затруднява изнася
нето на пчелините от насе
лените места? Преди всич
ко липсата на средства, 
особено у повъзрастните 
пчелари с по 15–20 пчел
ни семейства. Има ред из
исквания как трябва да 
бъде изграден един пче
лин, за което са нужни зна
чими инвестиции, с как
вито повечето от хората 
не разполагат. Кражбите 
и вандалските разбивания 
са другият проблем, който 
преди 10–15 години е при
нудил пчеларите да при
берат кошерите си в насе
лените места, за да ги опа
зят. Липсващата инфра
структура до предлаганите 

терени извън селата и гра
да – пътища, ток вода, съ
що е голям проблем, който 
трябва да се отчете.

Становището, около кое
то всички участници в 
срещата се обединиха, е 
там, където пчелините не 
пречат на хората да живеят 
спокойно, да не се създават 
излишни проблеми на сто
паните. Но когато има оп
лаквания от съседи, об
щинска комисия ще прави 
проверка и ще предприема 
нужните действия и ако се 
наложи – административни 
мерки. В тази комисия по 
предложение на кмета ще 
бъдат включени освен спе
циалисти от администра
цията, и представители 
на браншовия пчеларски 
съюз. 

УВАЖАЕМА РЕДАКцИя,
Дългогодишен пчелар съм. Прочетох статията в 

последния брой на вестника „Населените места са 
за хората“. Искам да споделя мнението си, което е в 
нейна подкрепа. На наредбата на Община–Попово за 
ограничаване броя на домашните животни и пчелни 
семейства, отглеждани в населените места, най-
остро реагираха пчеларите, мотивирайки се, че новият 
Закон за пчеларството разрешава настаняването 
на неограничен брой пчелни семейства в селищата. 
Но в този закон има редица нерешени въпроси. Най-
фрапиращо е следното противоречие – успоредно с 
разрешението за настаняване в населените места, 
задължава собствениците на пчелни семейства на 
видно място да поставят табела с личните си данни 
и табели на четирите страни на пчелина с надпис: 
„Внимание пчели – опасно за хора и животни!“

Опонентите на наредбата на Община–Попово не 
трябва да забравят, че до 1990 г. законът забраняваше 
настаняването на пчелни семейства по-близко от 500 
м до населено място. Дотогава аз не знам пчелин да 
е имало в населено място. Взе да се краде и колкото 
кошера хората успяха да приберат, ги вкараха в 
селата. Но през последните 4 години е спокойно около 
пчелините. Въведе се някакъв ред. Настаняването на 
пчелни семейства в населените места е в противоречие 
с изискванията на Европейския съюз и Наредбата за 
качествата на пчелния мед, предназначен за консума-
ция от човека. А основните изисквания са следните:

1. В радиус от 3 км от пчелина да няма населено място 
и промишлени предприятия, мелници и фуражомелки, 
дървообработващи предприятия и други, защото при 
липса на цветен прашец в природата пчелите внасят 
в кошера дървени стърготини, брашно, асфалтов и 
железен прах и др. 

Ако в организма на пчелите липсва натриев хлорид 
(сол), за да си го доставят, те посещават отходните 
места на човека и добитъка. В резултат на това в 
меда се внасят микроорганизми, които са патогенни 
за човека – салмонела, стрептококи, стафилококи, 
причинители на туберкулоза и др.

2. В населените места пашата за пчелите липсва 
или е крайно недостатъчна, което принуждава собст-
вениците им целогодишно да ги хранят със захар или 
изосуит (фруктоза) за получаването на експресен мед, 
което на практика е фалшифициране на меда.

3. Близкото разположение на пчелните семейства в на-
селените места е предпоставка за висока заболяемост на 
пчелите, като за лечението им се използ ват определени 
токсични вещества (включително и антибиотици), кои-
то са извънредно опасни за здравето на човека. 

Но основен проблем при настаняването на пчелни 
семейства в населените места остава опасността за 
живота на хората от ужилване. Доказано е, че един кон 
умира при тридесет ужилвания от пчели. Човек, алергичен 
към пчелна отрова, умира при едно-единствено ужилване, 
ако не му бъде оказана своевременно квалифицирана 
медицинска помощ. Ако човек бъде ужилен в зеницата на 
окото, той безвъзвратно ослепява.

В недалечното минало почти всички пчелини бяха 
извън населените места, което е естествената им 
среда. И всички трябва да бъдат убедени, че бъдещото 
място на пчелните семейства е там.

Бел. ред. Писмото не е анонимно. Името на ав
тора умишлено не посочваме заради споделени от 
него страхове, че може да му се навреди. 

Представителите от пчеларския бранш, които разговаряха с кмета на община Попово 
по проблема с ограничаване отглеждането на пчели в населените места

ОБщиНа Опака, ОБласт тЪРГОВище
На основание Заповед № РД 0989 „УС“/27.03.2006 г. 

на кмета на община Опака
О Б я В я В А 

Публичен търг на 12.04.2006 г. от 15 часа в сградата на 
Община–Опака с явно наддаване, продажба и отдаване 

под наем на общинско имущество както следва:
пРОДаЖБа
1. Празно общинско място в Г.Абланово, кв.10, парцел ІV, 

990 кв.м. Първоначална цена – 1,30лв./кв.м
2. Празно общинско място в Г.Абланово, кв.10, парцел 

ХІІІ, 1050 кв.м. Първоначална цена – 1,30 лв./кв.м
3. Лек автомобил „ВАЗ“ 32109 с рег.№ Т 0834 ЛК. Първо

начална цена – 532 лв.
4. Автомобил – специален бърза помощ с рег.№ Т 0178 Н. 

Първоначална цена – 1008 лв.
пОД НаеМ
1.Общинско помещение в с. Люблен за търговски цели, 20 

кв.м. Първоначална цена – 80 лв. месечен наем.
2. Общинско помещение в с. Люблен за търговски цели от 

25 кв.м. Първоначална цена – 100 лв. месечен наем.
Срок за внасяне на депозит до 11.04.2006 г. включително. 

Условия за участие в търга:
1. Лицата да нямат задължения към Общината и държавата.
2. Юридическите лица представят пред комисията доку

мент за актуалното състояние на фирмата към момента.
Допълнителна информация – етаж ІІ,стая № 9 

на общинска администрация.

К. СВЕТОСЛАВОВ 

На 28 март в Попово за
почна турнир по волейбол 
за девойки старша въз
раст. В него вземат учас
тие четири отбора – дома
кините „Черноломец 98“, 
„Локомотив“ (София), 
„Ботев“ (Луковит) и 
„Странженец“ (Царево). 
Спечелилият първо място 
състав се класира сред 
найсилните осем отбора 
в страната, които ще се бо
рят за разпределението на 
медалите в държавното пър
венство. Заслужава да се 
отбележи, че в Попово по
добен турнир (за девойки 
старша възраст) не е имало 
от 1961 г.

Състезанието бе откри
то със среща между отбо
рите на софийския „Ло
комотив“ и „Ботев“ (Лу
ковит). Първите три гей
ма преминаха много ос
порвано, като малко очак
вано два от тях бяха спе
челени от луковитските 
състезателки. Силите им 
обаче стигнаха само до

ГОЛЯМ ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР В ПОПОВО
• БОРБата е за ВлизаНе В ОсМицата

тук – високоръстовите и 
подобре подготвени физи
чески софийски волейбо
листки се наложиха с явно 
превъзходство в четвъртия 
и петия гейм, побеждавайки 
с краен резултат 3:2.

Очакваната с голям ин
терес от поповската публика 
среща на девойките старша 
възраст от ВК „Черноломец 
98“ с връстничките им 
от Царево започна добре 
за гостенките. Без да де
монстрират някакви осо
бени спортни качества и 
волейболни умения и из
ползвайки временното раз
концентриране на попов
чанки, те „измъкнаха“ пър
вия гейм с резултат 25:23. В 
следващите три гейма оба
че домакинстващият тим бе 
пълен господар на терена 
и със сърцата, мобилизира
на игра наложи волята си, 
за радост на многобройни
те почитатели на волейбо
ла в Попово, дошли в зала 
„Тодор Янев“ да подкрепят 
своите любимци. Краен 

Момент от срещата „Черноломец 98“–„Странженец“ (Царево), 
завършила 3:1

наложат в таймбреков мач 
с резултат 3:2 гейма (11:25, 
25:23, 25:15, 14:25, 15:11). 
В другата среща предва
рително сочените като фа
воритки състезателки на 
„Локомотив“ се наложиха 
убедително над съпернич
ките си от Царево с 3:0 
гейма (25:17, 25:12, 25:15).

Поради техническото 
приключване на броя  ре
зултатите от завършилия 
на 30 март турнир ще публи
куваме в следващия бр. 14 
на „Местен вестник“. По
желаваме успех на попов
ските момичета.

резултат – 3:1 за „Черноло
мец 98“ (23:25, 25:17, 
25:23, 25:17).

На следващия ден бе вто
рата среща на „Черноломец 
98“ с  коравия състав на „Бо
тев“–Луковит. Играта вър
веше на приливи и отливи, 
в повечето случаи спорт 
ният шанс бе на страна
та на гостенките, които на 
моменти повеждаха с раз
лика 7–8 точки. Поповски
те момичета хвърлиха мно
го сили, показаха дух и во
ля и успяха трудно да се 
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през 1948 г. се създаде 
Околийски комитет 

за физкултура и спорт и за 
председател беше назначен 
Христо ВасилевЧано, а 
за спортен инструктор – 
Тодор Янев. Първата зада
ча, която се постави беше 
да се създадат спортни сек
ции към ОКФС. Първа бе
ше по футбол, след това – 
волейбол, атлетика, тенис 
на маса, шах, конен спорт 
и др.

През 1949 г. Христо Ва
силев го назначиха в ор
ганизационен отдел във 
ВКФС–София и на негово 
място постъпи Петър То
доров. Много добър фут
болист, с богат организа
ционен опит, той изгради 
добри спортни секции. 
През 1950 г. го назначиха за 
председател на Окръжния 
комитет за физкултура и 
спорт–Шумен. Тодор Янев 
стана директор на спортни 
школи към просвета – по 
футбол и по волейбол. Ка
то организационен инструк
тор на неговото място по
стъпих аз, вече завършил 
спортната школа „Васил 
Ленков“–Пловдив. През 
този период като инструк
тури работиха и Слави Съ
бев, покъсно заменен от 
Николай Марков.

Учебният инструктор 
отговаряше за учебната и 

техническата подготовка 
в секциите: футбол, атле
тика, волейбол, тенис на 
маса, шах и други, набира
ше състезатели за секции
те. Отговаряше и за строи
телството на физкултур
ните игрища, за узако
няването им. Организато
рът отговаряше за изграж
дането на добри колек
тиви по селата и в града, 
за провеждането на годиш
ните събрания, отчитането 
на резултатите по съответ
ните секции и вземането 
на мерки за подобряване 
постиженията на колек

тивите. 
Първата ми задача беше 

изграждането и укрепва
нето на физкултурни ко
лек тиви по села в околия
та и града. Положих дос
та усилия да създам доб
ри условия за спортува
не – било то футболно иг
рище, волейбол, клубове 
за тенис на маса, шахмат 
и други. Успяхме да по
строим 27 футболни иг
рища, сред които много 
добри стадиони в Горско 
Абланово, Садина, Свет
лен, Опака, Медовина, Па
ламарца, Водица, Ломци и 
други.

През този период по ре
шение на ВКФС–София се 
създаде Доброволна спорт
на организация (ДСО) 

„Урожай“. Тя имаше за 
цел създаването на физкул
турни колективи по селата. 
Председател на Околий
ския съвет стана Рачо Ге
нев. 

Много добър физкулту
рен колектив имаше в Гор
ско Абланово – със стабилно 
ръководство, в което вли
заха Иван Йорданов, Мир
чо Йорданов, Съби Радо
славов и др. В почти всички 
спортни дисциплини са 
участвали в околийските 
първенства и са се класи
рали на челни места. До
бър беше колективът в 
Опака. Там освен футбол 
имаше и секция по борба, 
която дейно провеждаше 
както тренировки, така съ
стезания по борба. Добър 
организатор беше Госпо
дин Димски, а в борбата 
добър организатор и тре
ньор – Къню Банев. Ак
тивно работеха и в село 
Водица. Там  имаше пла
тен физкултурник – Георги 
Раев. Спортуваше се фут
бол, волейбол, тенис на 
маса, шах и др. 

Добро спортно футболно 
игрище беше направено и 
в с.Паламарца. Не лоша бе
ше работа и в с.Светлен. 
Там военното поделение 
оказа помощ при строежа 
на стадиона. В с.Медовина 
стадиона построихме са
мо с доброволен труд, и 
то благодарение на кмета 
Иван Шерков. В найго
лямото село Садина – 
също. На селските клубове 
помощ оказваха местните 
съвети, ТКЗС, отделни 
спортисти.

По същото време в По
пово започна строителст
во на градски стадион с 
атлетическа писта, събле
кални и пейки за сядане. 
Голям труд. Изкопната ра
бота на игрището започна 
с машините на МТС–По
пово благодарение на ди
ректора на МТС Ганю Пе
нев и главния счетоводител 
Хр. Ботев.

Покъсно се направи на 
трудови начала и плувен 
басейн, за който голяма 
помощ ни оказа  Велико 
Илиев, като председател 
на РКС – осигури цимента. 
В града почти всяко пред
приятие имаше клубове за 
тенис на маса и шахмат.

Така с много усилия и с 
помощта на хората мест
ните администрации съз
дадохме условия за спорту
ване както за селата, така и 
за града. 

Това стана възможно бла
годарение на укрепналите 
околийски спортни секции 

към ОКФС – като например 
по футбол, където с голямо 
желание и старание я во
деше Д.Ангелов, Пенчо 
Петров, Н.Ненов, Петър 
Тодоров и много други. Не 
случайно отборът зае вто
ро място в републиканско
то и в окръжни първенства. 
В секцията по волейбол с 
голям труд и амбиция Т. 
Янев водеше школата на 
челно място в Републиката.

Няма да забравя и сек
цията по тенис на маса с 
председател Рачо Генев, 
които отборно всяка година 
се класираха на първо и 
второ място в окръга, а на 
второ място в републиката 
се класира през 1952 г. г
жа Мария Недева. От мъ
жете найдобри бяха Илия 
Караганев, Дончо Обре
тенов, В.Жеков и др. Добра 
секция по шахмат имаше 
и в Попово с председател 
Б.Велинов, членове и съ
стезатели Андрей Цанев, 
свещеник Антоний Нико
лов и много други.

А в с.Паламарца имаше 
изградена школа по конен 
спорт с треньор Дилиев, 
която се класира на челни 
места в Шуменски окръг.

•••
Физкултурната дейност 

започна да замира осо
бено когато се изгради 
и дойде демокрацията в 
България и създадените 
ликвидационни съвети 
по места, за да съборят и 
ликвидират земеделските 
стопанства – ТКЗС. „Голе
ми“ земеделци като гжа 
Мозер предложиха да се 
раздаде земята на бивши
те членкооператори и да 
се набият колчета на всеки 
ъгъл на нивата. От тогава 
няма текезесета – всичко е 
съборено и разграбено.

Оттогава и физкултурна 
дейност се събори – няма 
кой да я поддържа, било 
икономически било орга
низационно. Събориха се 
не само текезесета, но и 
футболните игрища, волей
болни площадки, клубо
ве за тенис на маса и шах 
по селата и в града. Оста
наха само 4–5 стадиона 
запазени, а те са в Г. Аб
ланово, Садина, Паламар
ца, Водица и др.

В образцов стадион, ка
къвто беше в Медовина, 
мястото, където е имало 
игрище, ограда, пейки за 
сядане и съблекалня, в мо
мента е абсолютно израв
нено със земята. Жалко, 
защото какви футболисти 
имаше в отбора им – като 
Пеньо Милчев и Пеньо 

ЕДНО ВРЕМЕ СТРОИХМЕ 
СТАДИОНИ И СЪЗДАВАХМЕ 
СПОРТНИ КАДРИ, А СЕГА...

Михаил Раев е попов
чанин, днес е на 86 г. 
Участва във Втората 
световна война. Дълго
годишен хорист и чита
лищен деец. В средата 
на ХХ век активно се за
нимава със спортноор
ганизационна работа в 
Попово. Свидетел и пряк 
участник е във всички 
значими спортни по
стижения, както и на 
масовото създаване на 
спортната база в няко
гашната Поповска око

лия. Днес с възторг си спомня за онези години и с 
болка сочи подложените на разрушение и раз граб
ване спортни съоръжения. 

Йовчев, Деньо Михов, 
Недялко Йовчев, Момчо 
и Кирил Стоянови, Райко 
Йорданов, Стоян Георгиев 
Ампов, найбързия в от
бора Костадин Недялков, 
Христо ДимитровЧапука 
и др.

Много мога да разказвам 
за спорта през тези години, 
но ме боли, ядосвам се и 
искам да свършваме. Само 
да спомена накрая, че 
през периода 1948–1960 г. 
ОКФС изпрати да завършат 
висше образование във 
ВИФ и различни висши 
спортни школи: Стоян То
доров, покъсно доцент 
по футбол, Стефан Бобев, 
който покъсно завежда

ше организираното физ
културно движение в Бъл
гария, Христо Колев – 
гимнастика, Стойчо Хрис
тов – волейбол, Симеон 
Николов – волейбол, Цоню 
Цонев – футбол, Петър 
Георгиев – атлетика, Тодор 
Янев – волейбол, Малчо 
Колев – баскетбол, Цвета
на Даскалова – волейбол, 
Веско Николов, Георги 
Раев – футбол, Никола Об
решков–Шика – футбол, 
Добри Христов – футбол, 
Гюро Йорданов Гюров – 
атлетика, Колю Златев – 
лечебна физкултура. Разби
раш ли сега защо някога 
имаше спорт?

Михаил Раев със внучката и правнучката

В деня на откриването на стадиона в с.Светлен

Група спортни деятели в град Търговище, 80-те години на ХХ век. 
(М.Раев на първия ред с очилата)

Туристически поход от Козлудуй до Вола е проведен (1957 г.).  
Михаил Раев води група от 120 туристи 

от бившия Шуменски окръг.

Ски поход организират от ОКФС
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Михаела ПЕТРОВА

Около 45 възпитаници 
от XI и XII клас на Профе
сионалната гимназия по 
земеделие в Търговище за
сяха 8060 фиданки от дър
весните видове благун, цер 
и сребролистна липа. Най

много благун – 4200. Об

щата площ на младата сме
сена широколистна гора 
край с.Осен е почти 12 де
кара.

Залесяването на учени
ческа гора е национална 
инициатива по повод Сед
мицата на гората. Тя е ор
ганизирана от Национал
ното управление на горите 
съвместно с Министерст
вото на образованието и 
регионалните лесничейст
ва по места в страната, 
които разполагат със сво

Марко Марков – новият началник 
на Регионалния инспекторат 
по образованието–Търговище, 

на първата си официална 
пресконференция  

В дирекция „Социално 
подпомагане“ на Община–
Попово функционира от
дел „Закрила на детето“. 
Към него може (и трябва!) 
да се обърне всяко лице, на 
което стане известно, че 
някъде дете се нуждае от 
закрила или че съществу
ва опасност за нормално то 
му физическо, умствено, 
нравствено или социално 
развитие с цел да не се до
пусне нарушаване на пра
вата му или да се извърши 
насилие над личността 

ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ 
КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА

де тето“. Запазването на 
получената информация е 
гарантирано.

сигнали могат да се 
подават в дирекция „со

циално подпомагане“, 
отдел „закрила на дете

то“ (сградата на бив
шия съвет), втори етаж,  
стая № 15, тел. 23563.

Нека всички бъдем съ
причастни към пробле
мите на нашите деца – 
децата на България.                       

МВ

ДОБРа пРактика

УЧЕНИЧЕСКА ГОРА
бодни площи от 10–12 дка 
за залесяване. Подобна 
инициатива с ученици се 
прави за първи път от че
тирипет години насам в 
Търговище. Миналата го
дина в залесяването се 
включиха служители на 
РС „ПАБ“–Търговище.

Оказа се, че интересът 
на учениците е много го
лям. И това не е само лю
бопитство (виждате сами 
от снимките). Всеки от 

младежите засади първото 
дръвче в живота си. Досега 
за технологията са чели са
мо на теория в училище. 
„Жалко че нямаме така
ва специалност в гимна
зията, а пък сме към Ми
нистерството на земеде
лието и горите.“ – сподели 
пред нас, журналистите, 
Христо Георгиев – възпи

таник на земеделската гим
назия от XIIб клас, спе
циалност „земеделски тех
никфермер“. Според не
го подобни инициативи 
трябва да бъдат почес
та практика за града и об
щината, защото „така уче
ниците добиват практи
чески знания и умения по 
залесяване, а и дават шанс 
на някои от тях да намери 
пътя към бъдещето си 
професионално развитие и 
да работи в местното горско 
управление, например“.

Целта на националната 
инициатива по залесяване 
е да се види дейността на 
местното лесничейство, че 
се залесяват гори, учени
ците да се запознаят на 
практика с това „как се съз
дава гора“.

„Идеята е хората да раз
берат, че се мисли за гора
та и залесяването е непре
къснат процес“ – каза Ра
дослав Славов, директор 
на лесничейството в Търго
вище. 

Първите показатели за 
успешното развитие на 
културата, засадена от уче
ниците по време на кам
панията, се очакват след 
петшест години. А самите 
резултати – дано да сме 
живи, за да ги видим с 
очите си!

Снимка – авторката

ОПРИМИЗИРАНЕТО НА УЧИЛИЩНАТА МРЕжА Е НЕИЗБЕжНО

два – в Омуртаг и Попово. 
Детските градини са 81. 

Във всички тези учебни 
заведения се обучават 
17 570 деца, учителите са 
1698, от което се вижда, 
че на един учител се падат 
средно по 10 ученици.

Освен в СПИ–с. Медо
вина са извършени про
верки и в трите помощ
ни училища в областта. 
Становището на инспек
тората е на този етап те 
да не се закриват. Децата, 
които не би трябвало да се 
обучават в тях, ще трябва 
да се изведат в масовото 
училище. Тогава ще се види 
колко ученици реално са 
за такова специализирано 
обучение.  В бъдеще най
вероятно ще се пристъпи 
към сливане на тези три 
училища в едно, като се 
потърси найподходящата 
за него база. 

Началникът на инспек
тората и неговите замест
ници са провели срещи 
с всички общински адми
нистрации в областта, на 
които е поставен въпро
сът за оптимизиране на 
училищната мрежа по
ради недостатъчен брой 
ученици. Закриването на 
училища е болезнен про
цес, но обучението в слети 
паралелки не е в интерес 
на децата. Очакват се про
мени в тази насока на нор
мативната база. Със сигур
ност ще се прекрати въз
можността за обучение 
в слети паралелки от V 
до VІІІ клас и общините 
трябва да са готови да се 
съобразят с това изискване. 
Следва да се подготви и 
базата на училищата, които 
ще поемат учениците от за
критите училища, да им се 
осигурят транспортни сред
ства и столово хранене. 

Друг проблем, който е 

на вниманието на РИО, са 
отпадналите ученици, т.е. 
тези, които по една или 
друга причина престават 
да посещават училище. 
Тази учебна година в срав
нение с миналата има на
маление на техния брой с 
47 деца. Найголям е броят 
на отпадналите от обу
чение в ХІІІ клас, в който 
учениците получават про
фесия (50 ученици). Общо 
отпадналите за първия 
учебен срок в областта са 
343 ученици. Причините 
за отпадане са отсъствия 
от учебни занятия, слаб 
успех, здравословни про
блеми, семейни и социал
ни причини (предимно 
при ромските деца). Очак
ва се промяна на норма
тивната уредба – семей
ните надбавки да се да
ват срещу ежемесечно 
удостоверение, че дете
то е посещавало редовно 
училище, с което държа
вата ще въздейства на без
отговорните родители. 
От инспектората са даде
ни препоръки как учили
щата да действат, за да се 
ограничи, доколкото е въз
можно, това явление.

Отсъствието на учите
лите – това е другият про
блем, който в последно 
време и медиите подхва
наха. Справката за областта 
сочи, че отсъствията на 
преподавателите са най
вече по болест, което освен 
всичко друго означава, че 
учителската професия е не 
само отговорна, но и много 
рискова. Но в изнесените 
данни некоректно към 
отсъствията са причислени 
и попродължителните от
пуски на учителите, на
пример  по майчинство. 
Реално в нашата област учи
телите са отсъствали средно 
около 4,94% от учебното 
време, но поголяма част 
от часовете са взети от 
техни колеги. Проблемът 
със заместването на от
състващия учител е по
трудно разрешим в малки
те училища и в професио

налните гимназии. Сега в 
инспектората се събират 
данни колко от учебните 
часове са действително 
пропуснати – това би дало 
точната картина за учебния 
процес.

Найважната задача за 
предстоящите няколко ме
сеца за инспектората е 
реализация на планприе
ма за следващата учебна 
година. Пред МОН е защи
тен същият план, както 
миналата година, единст
вено в езиковата гимназия 
в Търговище ще се приемат 
три, а не две паралелки. 
Новото е, че в Гимназията  
по икономическа инфор
матика вече ще се влиза 
с приемен изпит, което е 
добър знак за нивото на 
обучението там. Обща 
грижа трябва да бъде 
издигане авторитета на 
всички училища, повиша
ване качеството на учеб
ния процес както в профе
сионалните, така и в об
щообразователните учеб
ни заведения. Няма нито 
едно училище на терито

рията на областта, в което 
да няма компютърен каби
нет. Началникът на ин
спектората е категоричен, 
че ще бъде безкомпро
мисен към директорите, 
ако някой от тези кабинети 
не се използва, а стои за
ключен. 

от стр. 1

му.
От отдел „Закрила на де

тето“ могат да потърсят съ
действие и родители за оси
гуряване на психологична, 
педагогична и правна по
мощ по проблеми, свърза
ни с отглеждането, възпи
танието и обучението на 
децата.

Всяко дете, което счита, 
че са нарушени неговите 
права, също може да се 
обърне за помощ и подкре
па към експертите, рабо
тещи в отдел „Закрила на 

К. СВЕТОСЛАВОВ

По инициатива на ОбС 
на Българската социалис
тическа партия, ПД „Со
циалдемократи“ и ОбС 
на Българския антифа
шистки съюз на 25 март 
бе организиран поход до 
лобното място на партиза
ните от Поповския парти
зански отряд Михаил Тома
нов и Иван Иванов. Да се 
поклонят пред паметта 
на героите бяха дошли на
родният представител Ру
мен Такоров, областният 
управител на Търговищка 
област Петър Карагеор
гиев, кметът на община 
Попово др Людмил Весе
линов, заместник област
ният управител Свилен Ва
силев, кметове на населени 
места от общината, много 
поповчани и жители на 
с.Ковачевец, в чието зем
лище е  партизанският бун
кер.

За значението на подвига 

на загиналите партизани и 
тяхния принос за свободния 
живот на бъдните поколе
ния говориха народният 
представител Румен Та
коров и председателят на 
ОбС на БСП Найден Иванов. 
Христина Карабашакова – 
секретар на ОбС на БАС, 
припомни  пред присъст
ващите краткия борчески 

път на Михаил Томанов 
(Пано) и Иван Иванов (Ко
льо). Спомени за тях раз
каза участникът в антифа
шистката борба Христо 
Петров.

Пред паметната плоча 
на загиналите партизани 
бяха положени много вен
ци и свежи цветя от при
знателните потомци. 

Минута мълчание. От ляво на дясно: 
Николай Димитров (кмет на с.Ковачевец), Петър Карагеоргиев 

(управител на област Търговище), Румен Такоров (депутат), 
д-р Людмил Веселинов (кмет на община Попово).

В ПАМЕТ НА 
ЗАГИНАЛИТЕ 
ПАРТИЗАНИ
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ХОРОСКОП
31 март–2 април

• купуВаМ къща в 
об щина Попово или Опа
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 4-5

• 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.  4-5

• тЪРсЯ Да Гле ДаМ 
въз растни хора. Тел. 089 
7 627 968, Слав ка.  1-3

• пРОДаВаМ 40 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки – на тел.: 054/3 
69 90 и 089 9 782 888. 23

• ДаВаМ пОД НаеМ 
ма газин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зелен 
чу ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова. 4-5

• 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. 26829, По
пово, Ди митрова. 3-5

• 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.). 5-5

• пРОДаВаМ имот в 
с.Кар дам. Справки – с.Сла
вя ново, тел. 934  303. 33

• пРОДаВаМ 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 4-5

• пРОДаВаМ три 
етажна къща на ул. „Ста
мо Кос   тов“ № 4 в Попово, 
с локал но парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справ ки на тел. 24700. 
4-5

• пРОДаВаМ апарта
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV 
етаж, на бул. „Михаил 
Ма джаров“. Тел. 089 8 
644 569, Петрова. 55

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

31 март
Георги Георгиев – 
кметски наместник 
на с. Бракница

� април
Милена Божанова – 
заместниккмет на 
община Попово

• купуВаМ запазена 
ЛАДА (без значение от 
модела). Тел. 088 6 928 
095. 55

• пРОДаВа се три
етаж на къща с дворно 
мяс то и селскостопански 
по стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 часа); 
089 6 111 385              4-5

• пРитеЖаВаМ 20
годишно алое за пригот
вяне елексир против ра
кови заболявания. Тел. 
233 88, Стоянови 23

Има огромна разлика 
между това, което же
ните си мислят, че мъ
жете искат от тях, и 
това, което мъжете в 
дей ствителност искат 
от жените.

За да не попаднете в по
рочния кръг и да се пре
върнете в „просто едно 
от момичетата“, които 
преминават без следа през 
живота Му, прочетете 
внимателно чертите, 
кои то един мъж много 
би искал да открие у прия
телката си.

ТЯ ИМА 
СОбСТВЕН ЖИВОТ 

Това ще рече да се гри
жите за себе си, да следвате 
собствения си начин на 
живот, да не забравяте 
прия телите и семейството 
си, за да се отдадете из
цяло на новото си гадже. 
Не е лесно, защото всички 
же ни правят именно това – 
за тях светът се изчерпва с 
Него, което наймалкото е 
за душаващо.

След време жените се се
щат за себе си и изпадат в 
другата крайност – забра
вят, че имат връзка, защо
то искат да наваксат с всич
ки неща, които са „по жерт
вали“ в името на връз ката 
си, без приятелят им да е 
ис кал изобщо подобно не
що.

Така че не правете без
смислени жертви със себе 
си и имайте и свой живот.

ТЯ НИКОГА НЕ ПРАВИ 
ПЪРВАТА СТЪПКА 

Спрете с еманципацията, 
феминизма и всички „про
женски“ идеи. Мъжът, за 
да се чувства мъж, трябва 
да покорява, а не да се чув
ства жертва. Мъжете се пла

ОВеН. През тази седмица приключва един 
18годишен жизнен цикъл в живота ви и започва 
нов. Обмислете онази роля, която искате да 

играете в обществото. Всичко ще се получи. Онези, кои
то празнуват рожден ден през тази седмица, могат да са 
сигурни, че в близките месеци или ще спечелите при
знание, или гордостта ви ще бъде накърнена. Търсете 
хората, с които се чувствате добре.  

телец. Онези, които са самотни в прекия 
смисъл на думата, в близко време е възможно да 
изградят семейство. Хората с жилищни проблеми 

ще получат шанс да ги решат. За да нямате в бъдеще 
семейни проблеми, подобре опознайте онези, с които 
сте свързани, и подълбоко надникнете в себе си. Това е 
необходимо за хармонизиране на отношенията.  

БлизНаци. Не отхвърляйте нищо ново, 
кое то се появява сега в работата ви, бита и в об
щественото ви положение. То работи в пер спек

тива. Във вторник съдбата ще направи малък завой, 
внимавайте да не излезете извън наказателната линия. В 
сряда планирайте и прекарайте деня така, както ви е по
удобно. Тогава следващите седмици и месеци ще бъдат 
успешни.  

Рак. Формулирайте своята найважна цел 
за тази година и си спомнете какво се е проме
нило във вашите лични пристрастия и взаимоот

ношения за последните четирипет години. Всичко е 
взаимосвързано. Време е да се направи междинна рав
носметка, отчитайки случилото се, да се постави целта 
за бъдещето.  

лЪВ. Искайте и ще получите. Търсете хора, 
които ще ви помогнат. Търсете ги далече от 
дома, тръгвайте на пътешествие. Търсете ги сред 
юристи, преподаватели, признати авторитети. 

Със сигурност ще ги откриете. Тези хора ще ви помогнат 
да си стъпите на краката – в пряк и в преносен смисъл.  

ДеВа. Някои от вас може да получат сексуал
но предложение, на други ще предложат нова 
работа. Във всеки случай избирате само вие – 

какво и в какъв вариант да приемете, а какво да отхвър
лите. Ще има дискусии, обсъждания, преговори. В 
такива ситуации вие задължително ще намерите ориги
нално решение и ще имате успех. 

ВезНи. Ако повече от всичко друго ви вълнува 
вашата самота, тръгнете смело към онези, с кои
то можете да направите двойка. Сега вие сте тър

сени, взаимоотношенията ви с противоположния пол се 
осъществяват лесно и се развиват бързо. В понеделник 
непредвидени обстоятелства в службата ще се превърнат 
в материална полза.  

скОРпиОН. Вашата длъжност и социален 
статус, самата ви репутация сега не зависи от 
вас. Но който и да се намеси в съдбата ви, може

те да сте сигурни, че в близките година–година и поло
вина вие ще имате онова, което имате сега – същото зва
ние, същата длъжност. Този „някой“ ще се погрижи за 
стабилността или застоя в кариерата ви.  

стРелец. Стимулирайте онези ситуации, 
които са найжелани от вас. Не чакайте съдбата 
да ви догони, ако искате да привлечете към себе 

си човека, който ще събуди у вас творчески порив, ще 
раз пали огънчето на любовта. Посрещнете своите же ла
ния. 

 кОзиРОГ. На дневен ред е събитие, което 
касае семейството ви, неговото благополучие и 
щастието на всички в дома ви. Събитието може 

да бъде еднократно, например празнуване на юбилей и 
свързаните с това грижи. Събитието може да бъде едва 
зараждащо се, но значително, променящо установения 
бит. И то не зависи от вас. Някой от членовете на семей
ството ви сега задава импулс на важни бъдещи събития, 
декларирайки своите намерения. 

ВОДОлеЙ. Подобрява се вашият социален 
статус или се повишава длъжността ви. Кое е 
при чината, кое е следствието, няма да изяснява

ме. Важното е, че е налице реално подобряване или въз
никване на продължителна тенденция към подоб ря ва не. 
Само се пазете от зависимост от сестри, род нини и по
знати, които сега претендират за важна роля в живота 
ви, обвързват ви с някакви задължения. Това може и да 
не е лошо, вие ще кажете. 

РиБи. В самото начало на седмицата някой 
от вашето обкръжение или обстоятелствата ще 
ви подтикнат към доста оригинална постъпка 

или несдържано изказване. Така че, вие имахте време 
да свикнете малко с тази новина и както винаги, да се 
колебаете известно време. Но сега колебанията са от
хвърлени, вие давате дума. И тази дума ще приключи 
един житейски етап и ще даде тласък за друг. 

КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В 
ЖЕНАТА МЕЧТА

шат от настойчиви же ни.
Няма никакъв смисъл от 

малките женски хитринки 
в стил „Цяла нощ си мисля 
за теб, ти мислиш ли си за 
мен“ към някого, за когото 
изобщо не сте сигурни, че 
има някакви чувства към 
вас.

Оставете на мъжете игра
та на съблазняване, уреж
дането на срещи, резерва
циите в ресторант и т.н.

Освен това, ако жената 
е тази, която звъни по те
ле  фона, самата тя няма да 
разбере дали той има ин
терес към нея, или просто 
му е удобно да излиза с нея, 
докато чака да се появи по
подходяща партия.

ТЯ Е СЕКСИ, 
бЕЗ ДА СЕ НАТРАПВА

Облеклото е само една 
част от това да си секса пил
на. Мъжете обичат голе
ми деколтета и къси по ли, 
това е факт, но само ка то 
фон. Ако искате той да ви 
приеме посериоз но, 
не прекалявайте с 
откро ве ността в 
обличане то. 

С е кс а п и л ъ т 
не е само в по
казване на при
родни да  де
ности. Ця
лост   но то из  
лъч ва  не 
е то ва, 
ко е 
т о 

ка  ра мъ жете да под лудя 
ват.

Поведението е другата 
част на сексапила, в която 
пове чето же ни се пре ста
рават. Когато харесате ня
кой мъж, моля, не се опит
вайте да го задушите с 
бюст. Повечето мъже не на
виждат това.

Те предпочитат, ако сте 
още в самото начало на от
ношенията си, да имат с 
вас „несексуален“ контакт. 
Леко докосване по рамото, 
бърз допир на краката ви 
под масата, държане на 
ръката за здравей ня колко 
секунди повече от прие
тото – това са дос татъчно 

красно ре чи
ви жес

тове , 
с кои

то мо
ж е т е 

да по ка
же  те на 

един мъж, 
ч е 

се 
и н 

тере су
вате от 

него, без 
да се на

трап    ва те.
Ако връз ка

та ви се за дъл
бочи и вече сте 

си заедно без ус
лов нос ти, може т
е да си поз во лите 
малки секси закач

ки на об щест вено мяс то.

ИЗЧАКВА ИЗВЕСТНО 
ВРЕ МЕ, ПРЕДИ 

ДА ПРАВИ СЕКС

Кол кото и сек сът вече 
да не е тема табу, интим
ните отношения са голяма 
крачка за всички двойки. 
Повечето жени дори не си 
дават сметка, че сексът про
меня много динамиката на 
връзката.

Ако правите секс с но
вото си гадже прекалено 
ра но, ще решите, че от но
шенията ви вече са се риоз
ни, което няма да е съв сем 
вярно, защото на чувствата 
им трябва време, за да се 
задълбочат.

 

ТЯ МОЖЕ ДА бЪДЕ 
НАЙ-ДОбРИЯТ ПРИЯТЕЛ 

НА МЪЖА 

Подкрепете го във важ
ни за него моменти. Но бъ
дете сигурна, че той разби
ра поведението ви като под
крепа, а не само вие да си 
мислите, че го подкре пяте.

ТЯ НИКОГА 
НЕ ГО ПРИТИСКА

Това е едно от найваж
ните неща. Мъжете имат 
вродена ненавист към вся
какъв вид натиск. Из бяг
вайте да му звъните по хи
ляда пъти на ден, да му 
пълните пощата с мейли и 
да си правите планове на 
глас за съвместното ви бъ
деще след 10 години.

Мъжете не обичат да се 
чувстват обвързани. Те 
прос то искат да се наслаж
да ват на факта, че са с жена
та, която обичат.

ТЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА 
ДА СЕ ОТНАСЯТ 

ЗЛЕ С НЕЯ

Мъжете не уважават же 
ни, които приемат вс я как
во поведение от всекиго. 
Ако той знае, че не може 
да се държи с вас както 
му хрумне, ще ви уважава 
по   вече. Това не се отнася 
са  мо за приятеля ви, а за 
всич  ки около вас.

www.tialoto.bg



7брой 13 • 31 март 2006 година • СПРАВОЧНИК •

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

Редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1  

0608/2 25 77, еmail: mesten_vestnik@popovo.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печатна база „Позвънете“–гр. Аксаково

ISSN 1312–4420

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

футБОл

За втори път през пролет
ния полусезон отборът 
на „Черноломец“–Попово 
претърпя загуба като 
домакин.

На 26 март поповските 
футболисти посрещнаха 
състава на „Левски“ (Гла
веница) в мач от ХIХ 
кръг на Североизточна 
„В“ аматьорска група. 
Началото на срещата не 
предвещаваше такава не
приятна развръзка за до
макините. Още в първите 
минути играчите на „Чер
ноломец“ упражниха си
лен натиск и обсадиха вра
тата на гостите. Към нея 
бяха отправени яколко сил
ни удара, но мрежата зад 
вратаря на „Левски“ оста
на „суха“. Все пак в 25
ата минута се случи логич
ното – след мелле пред вра
тата на гостите Мехмед 
Рюстемов откри резул та
та за поповчани – 1:0. Пет 
минути преди края на полу
времето отборът от Главе
ница изравни от статично 
положение.

В 50ата минута гостите 
вкараха втори гол и пове
доха с 2:1. Играчите на 
„Черноломец“ „натиснаха“ 
и това даде резултат – цен
тралният нападател Тихо
мир Кънев изравни в 78ата 
минута. В оставащото до 

ВТОРА ДОМАКИНСКА ЗАГУБА
края на срещата време дома
кините се пренесоха изцяло 
в полето на „Левски“, от
правиха много удари, но 
топката така и така не вле
зе във вратата. И за да се 
потвърди неписаното пра
вило, че като не вкараш 
ще ти вкарат, две минути 
преди последния съдийски 
сигнал гостуващият от
бор отбеляза победно по
падение и грабна трите 
точки. Краен резултат – 
3:2 за „Левски“ (Главе

ЛАЗАРУВАНЕ
Лазаровден

ПЛАН-ПРИЕМ НА ПГТЛП–ПОПОВО ЗА УЧЕбНАТА �006–�007 ГОДИНА

№ Наименование на 
специалността

срок 
на обу
чение

Брой 
пара
лелки

Брой 
учени

ци

Балообразуващи предмети

първи втори трети

1. Икономист мениджър 
в индустрията 5 1 26 бълг. език и 

литература
геогра

фия математика

2.
Машини и съоръжения 
в шевната и обувната 
промишленост

5 1 26 физика матема
тика

бълг. език и 
литература

3.
Конструиране, моде
лиране и технология 
на облекло от текстил

5 1 26 бълг. език и 
литература

матема
тика

изобра
зително 
изкуство

4. Електрически машини 
и апарати 5 1 26 физика матема

тика
бълг. език и 
литература

Балът се образува, като към утроената оценка по първия балообразуващ предмет се 
прибавят оценките от втория и третия балообразуващи предмети. 

След ХІІ клас зрелостниците получават диплома за средно образование в съответ
ствие със ЗНП, даваща им право да кандидатстват във всички висши учебни заведения и 
колежи. В ХІІІ клас, който е по желание, се изучават само предмети от професионалната 
подготовка.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ–ПОПОВО
ул.„Аспарух“ № 1, тел.: 0608/2-65-46, 2-65-19, 2-79-19, e-mail: pgtlp@popovo.net

ОбЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

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

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под 

наем за срок от три години на язовири – публична общинска 
собственост, както следва:

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

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

1.3. Язовир с площ 22,228 дка, АОС №2643/10.02.2000 г., имот 
№ 000177 и водостопанско съоръжение с площ 1,228 дка, имот 
№ 000173 в землището на с. Медовина. Начална тръжна годишна 
цена – 40 лв.

1.4. Язовир с площ 3,949 дка, АОС №2645/10.02.2000 г., имот № 
000165 и водостопанско съоръжение с площ 0,379 дка, имот № 
000163 в землището на с. Априлово. Начална тръжна годишна 
цена – 40 лв. 

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

Цените са без ДДС.
2.Търгът да се проведе на 20.04.2006 г. от 10 часа в заседателна 

зала на Община–Попово.
3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
3.1. Депозит в размер на началната тръжна цена се внася в 

касата на Община–Попово (стая 215) до 16 часа на 19.04.2006 г. 
3.2. Тръжна документация се закупува от Центъра за адми

нистративно обслужване на граждани при Община–Попово 
срещу сумата 15 лв. 

3.3. До участие в търга не се допускат участници, които:
– имат задължения по минали и действащи договорни отно

шения с Община–Попово.
– не са представили всички необходими документи.
– са спечелили търг или конкурс и не са сключили договор с 

Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки работен ден в 

стая 217 в сградата на Община–Попово.
КМЕТ НА ОбЩИНА ПОПОВО 

„Газоснабдяване–Попово“ АД обявява следните свободни работни позиции:

ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на българия. Компанията 
осъществява пълния технологичен цикъл – проектиране, доставка, строителство, инвес-
титорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи; газифи-
кация „до ключ“.

От създаването си през 1991 г. ОВЕРГАЗ осигурява достъп на всички потребители до 
природния газ и реализира предимствата му – по-ниска цена, по-добри условия на жи-
вот и труд, съвременни технологии, сигурност, ритмичност на доставките, опазване на 
природната среда.

СПЕЦИАЛИСТ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЕРВИЗ“

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Динамична работа, свързана с дейности по обезпе

чаване на нормалната и безопасна експлоатация на га
зоразпределителните и спомагателни мрежи и съоръ
жения;

• Изготвяне и поддръжка на оперативна документация 
за експлоатацията, поддръжка, сервиз и ремонт;

• Участие в мероприятия по локализиране, и ликви
диране на последиците от аварии;

• Участие в комисии за приемане и въвеждане на 
обекти в експлоатация след строителство и ремонт;

• Изготвяне на заявкиспецификации за резервни час
ти, възли, материали и др. и следене за тяхната доставка и 
разход; 

• Възможност за развитие и фирмено обучение.

ВИЕ СТЕ ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ, АКО
• Сте завършили висше техническо образование;
• Имате професионален опит в работата с газораз

пределителни или ВиК мрежи и съоръжения минимум 
една година;

• Притежавате отлични компютърни умения – MS 
Office, Windows, работа в Internet;

• Ползвате английски, руски или немски език (ще се 
счита за предимство);

• Смятате себе си за комуникативна, коректна и лоял
на личност с умения за работа в екип и стремеж към по
вишаване на квалификацията и поемане на отговорност.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Динамична работа, свързана с изготвяне и поддръжка 

на състоянието на архива, оперативната и техническата 
документация, протоколиране и отчет на решенията;

• Поддръжка на досиета, котрол на квалификацията и 
обученията на персонала;

• Изготвяне на заявкиспецификации за материали и 
следене на тяхната доставка и разход;

• Организиране на връзки с медиите, публикации и учас
тие в общински мероприятия в съответствие с фирмената 
политика;

• Организиране и участие в маркетингови проучвания;
• Изпълняване на предписанията на вътрешни и външни 

контролни органи; възможност за развитие и фирмено 
обучение.

ВИЕ СТЕ ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ, АКО
• Сте завършили висше или средно икономическо или 

техническо образование;
• Имате минимум една година опит на подобна длъж

ност;
• Притежавате отлични компютърни умения – MS Office, 

Windows, работа в Internet;
• Ползвате английски, руски или немски език (ще се 

счита за предимство);
• Смятате себе си за комуникативна, коректна и лоялна 

личност с умения за работа в екип и стремеж към пови
шаване на квалификацията и поемане на отговорност.

Ако отговаряте на изискванията и желаете да приемете нашето предизвикателство, 
изпратете автобиография (с телефон за връзка), мотивационно писмо, 

актуална снимка и копие от дипломи за завършено образование и допълнителна квалификация на адрес: 
гр. София 1�07, ул.„Филип Кутев“ № �

за дирекция „Развитие на човешките ресурси“ или на e-mail: hr@overgas.bg. 

Първоначалният подбор щe се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: (0�) 9603 �7�; (0�) 9603 �96 – ОТДЕЛ „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“

ница). Справедливостта 
изисква да се спомене, че 
за крайния изход на сре
щата определен принос 
имаше и главният съдия 
на мача Ивелин Занев от 
Русе. На домакините бяха 
показани три жълти кар
тона: в 15 минута – на Лю
бомир Александров, в 35 
минута – на Свилен Колев 
и в 71 минута – на Ивайло 
Иванов. 

състав на 
„Черноломец“: Светослав 

Петров (вратар), Мехмед 
Рюстемов (46 минута – 
Серхан Хасанов), Димитър 
Димитров, Ивайло Иванов, 
Никола Рафаилов, Свилен 
Колев, Димитър Пем-
перски (60 минута – Сте-
фан Калчев), Атанас Ма-
риянов, Тихомир Кънев, Лю-
бомир Александров (86 ми-
нута – Станчо Илиянов), 
Красимир Гочев. 

Съдийска бригада от Ру
се с главен съдия Ивелин 
Занев, дежурен наблюдател 
Костадин Стоев от Варна.

МВ

ДОКУМЕНТИ ЩЕ бЪДАТ ПРИЕМАНИ В СРОК ДО 7 АПРИЛ �006 ГОДИНА.

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА  
Исторически музей–Попово 

Лазаруването е един от 
найстарите и популярни 
обичаи, съществуващи в По
повския край. Познат е във 
всички наши селища. Прави 
се винаги в събота, една сед
мица преди Великден (тази 
година Лазаровден ще бъде 
на 15 април). Действията се 
извършват само от момичета 
до около 14годишна възраст. 
Те се събират няколко дена 
преди Лазаровден в дома на 
една от участничките, за да 
си припомнят лазарските 
песни и да разучат нови. 
Песните се учат от поголе
мите момичета. Избират си 
и водачка, обикновено е мо
миче, което пее найхубаво.

Сутринта на Лазаровден ла
зарките се обличат празнич
но (в поново време и с но
сии), сплитат си венчета за 
главите и разделени на гру
пи, обикалят къщите по ма
хали. Във всяка група има мо
миче, което носи кошница за 
дарените яйца. След обичай
ните поздрави и реплики: „До
бър ден!“, „Добре сте ни дош
ли!“, „Ха попейте ни малко!“, 
лазарките запяват песни за 
всеки член от семейството. 

пеят за мома
 Тук ми казаха, Лазаре,
мома хубава,
мома хубава, Лазаре, 
мома гиздава.     2
  
Навън да излезе, Лазаре,
да я питаме
да я питаме, Лазаре, 
годена ли е.                  2

Ако не е годена,
да я сгодиме,

да я сгодиме, Лазаре,
на връх Гергьовден.    2
пеят и за ерген
Пасло момче враня коня, 
 Лазаре, Лазаре,
у зелено си ливаде, 
 Лазаре, Лазаре,
та опасло до три пера,  

 Лазаре, Лазаре,
до три пера паунови, 
 Лазаре, Лазаре,
паунови гаунови, 
 Лазаре, Лазаре,
накичи ги на глава си, 
 Лазаре, Лазаре,
на глава си, над очи си, 
 Лазаре, Лазаре.
лазарска песен за малко дете
Лаленце се люлее
на зелено ливаде.
Не е било лаленце,
най е било детенце.
Очите му звездици,
лицето му трендафил.
Както кротко играло,
тъй си сладко заспало.
Майка му го будеше:
– Стани, стани, детенце,
да погледаш лазарки – 
как хубаво играят,
шити поли развяват,
жълти чехли потропват.
Домашните очакват ла

зарките с радост. След като 
изслушат песните и видят 
танците им, ги даряват с яйца. 
Накрая момичетата поделят 
събраното помежду си за Ве
ликден или го даряват за об
ществени нужди в селото. 
В с. Ломци откупуват т.нар. 
банда (група музиканти) за 
великденското хоро. Самият 
обичай Лазаруване не се от
личава с голяма пищност и 
всеобхватност на население
то, но въпреки това е сред 
найобичаните от децата.
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• ПЪТЕшЕСТВЕНИК •8
Николай ГЕНОВ

Един от главните цен
трове на политичес

кия и религиозния живот на 
древните траки е бил край 
днешния археологически 
резерват „Сборяново“. 
Районът е много интересен 
и в никакъв случай няма да 
съжалявате, ако го посети
те! Тук, в долината на река 
Крапинец, на 11 км северо
западно от Исперих и на 
38 км североизточно от 
Разград, при село Свещари, 
е найкрасивият край на 
Лудогорието. В античност
та мястото се е наричало 
Даусава и в него е било спо
менаваното от Птоломей 

едноименно селище, цен
тър на севернотракийските 
племена – гетите. В превод 
името му значи Градът на 
вълците.

Дали тук е била резиден
цията на гетския владетел 
Дромихет – градът Хелис, 
в която той пазел пленения 
диадорх Лизимах, е хипо
теза, на която предстои да 
се даде отговор.

Около IV в. пр.Хр. Тра
кия била завладяна от ма
кедонския цар Филип II. 
Александър продължил не
говите завоевания. След не
говата смърт завзетите от 
двамата тракийски земи би
ли включени във владения
та на Лизимах. И тъй като 
властта била ограничена 
главно в крайбреж ните 
райони, във вътрешността 
на страната през края на IV 
и началото на III в пр.Хр. 
се обособили независими 
владетели като Севт III и 
Спарток. В земите на гети
те това били Котела, Дро
михет и Ипсант. В науч
ните среди днес дори се го

вори за „държавата на Све
щарската династия“.

Сборяново идва от сбор. 
Тук открай време христия
ни и мюсюлмани се съби
рали да празнуват свои 
празници и правели курбан 
за здраве. Открай време съ
ществува традиция по кло
ните на дърветата да се 
връзват парцалчета. Това е 
далечен отзвук на култа към 
Великата майка. Лепенето 
на запалени свещи по ска
лите пък е остатък на древ
ния слънчев култ. Навреме
то тук се правели събори 
по Гергьовден.

В Сборяново има мно
жество тракийски крепос
ти, светилища, некрополи, 

останки от сгради и зидо
ве, каменни кръгове и гроб
ници, съоръжения от ка
мък с недостатъчно изясне
но предназначение. От две
те страни на реката са раз
положени два големи мо
гилни некропола. В източ
ния са открити три камен
ни гробници. Едната от 
тях – Свещарската, днес е 
сред защитените обекти на 
ЮНЕСКО в нашата стра
на.

Ентусиасти приемат раз
положението на стотина
та могили в района като ог
ледално отражение на съз
вездията Рало и Косите на 
Береника, но никой не би 
могъл да потвърди това.

Гробницата в Свещари е 
в източния некропол. Той е 
съставен от 26 могили и е на 
3 км от селото. В северния 
му край е Хлътналата, или 
Гинина могила. Първите 
археологически материали 
наоколо са намерени още 
през 1930 г. Разкопките в 
Свещарската могила започ
ват през 1982 г. Открита е 

гробница – един от най
забележителните паметни
ци на тракийското изкуст
во! Датират я от средата на 
III в. пр.Хр.

След почти 15годишни 
реставрационни работи на 
30.IХ. 2000 г. гробницата е 
открита за посетители. Те 
могат да видят не само нея, 
но и близките две помалки 
гробници. От тази с № 12 
са останали само основите. 
Вероятно е била разрушена 

от земетресение. В нея са 
намерени останки от 8 чо
вешки скелета. Вероятно 
те са на хора с висок об
ществен статус. Затова го
ворят намерените тук пар
чета от скъпи съдове, час
ти от парадни ризници и 
стрели. 

Другата гробница, с 
№ 13, е запазена цяла, но 
практически е без украса, 
ако не се смятат рисувани
те фризчета от двете стра 
ни на вътрешната º врата. 
Хипотезата на археолозите 
откриватели е, че в гробни
цата на Гинина могила е 
бил погребан владетелят 
Дромихет.

Той поръчал своята 
гробница още приживе, 
но преждевременната му 
смърт наложила използва
нето º, преди да бъде до
вършена. Вероятно тя е би
ла семейна. Състои се от 
коридор, преддверие, цен 
трална камера и странич
но помещение с полуци
линдрични сводове. Обща
та º дължина е 6 м, шири

ната при фасадата – 6,75 м, 
а височината – 5 м. Входът 
от двете страни е с право
ъгълни колони, с рисувана 
украса по капителите.

В централната гробна ка
мера са поставени двете 
каменни легла. Над бога
тата релефната украса е из
образена сцена с култов ха
рактер, пресъздаваща обо
жествяването на знатен 
тракиец. Украсата е изклю
чително богата. Фризът със 

стилизираните кариатиди 
е с десет женски фигури 
с дрехи като листа. Те са 
представени анфас, прави, 
с вдигнати нагоре ръце. 
Учените виждат в тях из
ображения на богиня, свър
зана с погребалния култ. 
Лицата на кариатидите са 
различни. Коланите на дре
хите им са оцветени в си
ньо и червено, а косите им 
са в тъмнокафяво и жълто. 

Страничното помещение 
е малко и с прозорец към 
коридора. Предполага се, 
че тук са били погребани 
коне и вероятно кучето на 
владетеля. За съжаление 
гробницата е била ограбена 
още в древността. Заради 
климатичния режим днес 
вътре не могат да влязат 
едновременно повече от 
15 души. В южния край 
на Източния некропол се 
намира високата 20  м Го
лямата свещарска могила, 
найвнушителната в райо
на на Сборяново.

в. „Стандарт“
Снимки от вътрешността на гробницата, 

архитектурни детайли и стенописи.

ТРАКИЙСКИ 
ВЛАДЕТЕЛИ, 

жИВЕЛИ 
В СВЕЩАРИ

• АРХИТЕКТУРНИЯТ РЕЗЕРВАТ СЕ НАМИРА 
БЛИЗО ДО РАЗГРАД

• ЕДНА ОТ ГРОБНИЦИТЕ Е ЗАЩИТЕНА  
ОТ ЮНЕСКО


