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ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ! 
Великден! 
Най-светлият, най-големият ни православен 

праз ник!
Очакваме го с извечната вяра във Възкресението, 

с упованието в безсмъртието на Духа, в тържест-
вото на Божественото над силите на мрака.

Ден на възвишената мисловност, на надежда за 
съживяване на мечти и надежди, на устремяване 
към непреходните нравствени ценности.

Ден, в който заставаме смирено в Храма – един 
до друг, забравили за всичко преходно, за дребните 
страсти, за суетата и омразата... Заставаме 
пречистени и преродени.

За да се помолим – за себе си, за другите до нас, 
да помислим за дълбокия смисъл на словата, мо-
лит вено изречени. Да помислим за всичко онова, 
вътрешно стаено у нас, неизречимо с думите на 
ежедневието ни. За онова, което се надяваме да 
въз кръсне – в душите ни, в света около нас... за 

Доб ро то.

Маруся МиЛуШЕВА

Любимата на поколения 
поповчани туристическа 
хижа „Незабравка“ до 
с.Долец не случи на 
концесионер. Обещанията 
за основен ремонт и 
обновяване си останаха 
само на книга. По тази 
причина в Общинския съвет 
бе внесено предложение 
в з а и м о о т н о ш е н и я т а 
с концесионера ДЗЗД 
„ГАРАНТ–1“–Варна да 
бъдат прекратени.

Договорът за концесия 

ПРЕКРАТЯВАТ КОНЦЕСИЯТА 
ЗА ХИЖА „НЕЗАБРАВКА“

на хижата между Община–
Попово и варненското 
дружество е от 21 юли 
2004 г. През декември 2005 
г. към него по молба на 
концесионера е подписан 
анекс, с който се удължава 
срокът за извършване на 
предвидените инвестиции 
по привеждане на обекта 
в състояние за ползването 
му по предназначение. До 
края на 2005 г. той е бил 
задължен да инвестира 
30 000 лв. за ремонт на 
покрива и външната фасада 
на хижата, а до края на 

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

От 17 до 23 април в 
стра ната ни се провежда 
кампа ния „Четяща Бълга
рия“, инициирана от асо
циация „Българска кни га“ 
съвместно със Съюза на 
библиотечните и инфор
мационните работници и 
Министерството на кул

ПОПОВО

КМЕТЪТ СЕ ВКЛЮЧИ 
В МАРАТОНА ПО ЧЕТЕНЕ

турата. Проявата е по слу
чай Световния ден на кни
гата – 23 април. На тази 
дата са починали двама 
от колосите в световната 
литература – Уйлям Шекс
пир и Мигел де Сервантес, 
което дава повод на 
ЮНЕСКО да я определи 
за Ден на книгата и автор
ското право. 

В рамките на спомената
та кампания на 19 април в 
много български градове 
стартира маратон по чете не 
без ограничение на време, 
възраст на участниците, 
тема, автор на книгите.

По инициатива на Град
ската читалищна библио
тека в Попово началото 
на мара тона бе в 9 часа 
с ученици от ОУ „Кирил 

и Методий“ и Помощно 
училище „Паи  сий Хилен
дарски“. Стар  тът бе даден 
от кме  та на общината др 
Люд мил Веселинов, кой то 
про чете на децата приказка
та „Сливи за смет“. Извест
ни български при каз ки 
про четоха още секре та
рят на Общината Тихо мир 
Трифонов и главният екс

Михаела ПЕТРОВА

Само след месец е ембле
матичното за Попово и стра
ната събитие – Петото из

да ние на ки
н о ф е с т и 
вала за опе
р а т о р  с к о 
май стор ст
во „Злат но
то око“ в па
мет на Ди 
мо Коларов. 
Фести ва лът 
се организи
ра от Об щи
н а – П о п о 

УСИЛЕНА 
ПОДГОТОВКА ЗА 

КИНОФЕСТИВАЛА 
„ЗЛАТНОТО ОКО“

С КАКВО МЕНЮ ЩЕ 
ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕН И 

КОЛКО ЯйЦА ЩЕ БОЯДИСАТЕ?
„За меню въобще не можем и да говорим! – кате го-

ричен е поповчанин, който пожела да остане анони-
мен. – Безработен с какво меню да бъде според вас? Ще 
боядисваме яйца само ако си купим от магази на.“

С   червени яйца и предполагам, тол кова 
пищно, колко то други години. Не ме 

притесняват повишението на цените и 
безработицата. По отношение на аг неш-
кото месо на трапезата – ще има някъде, 
у нас – не.

Драган

Не мога да кажа дали ще ми бъде 
пълна трапезата, след като е пра-

зен пазарът и цената на яйцата още ще 
се повиши. Няма да има агнешко месо, 
да же и краставици и домати. Вижте 
„праз ничното“ увеличе ние – с по един лев 
отгоре.

Тази година ще червим само 20 – стигат за трима чо-
века в семейството ни.

Продавачка на пазара Миланка

АНкЕТА

ОЧАКВАМЕ АМЕРИКАНСКА 
ПОДКРЕПА ЗА НАШИ 
ЕКО ПРОЕКТИ на стр. 4
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от стр. 1
март т.г. – още 25 000 лв. за 
ремонт на външна тераса, 
кухня, столова, изграждане 
на мокър бюфет и тяхното 
обзавеждане. Общо дого
ворените инвестиции са за 
над 200 хил. лева, с което 
точно този концесионер 

е спечелил конкурса пред 
другите двама желаещи да 
стопанисват обекта.

Комисия от админист
рацията преди около месец 
е направила проверка до
колко се спазват договор
ните отношения. От про
токола º се вижда, че 

нищо друго от поетите 
от концесионера ангажи
менти не е изпълнено, ос
вен ремонт на покрива. 
За съжаление на всички, 
които обичат да посеща
ват красивата местност до 
с.Долец, хижа „Незабрав
ка“ продължава да е в съ

щия запуснат, непривле
кателен вид. Ремонтът е 
прекратен, в резултат на 
което почти две години са 
безвъзвратно загубени. 

След прекратяване на до
говора Общината ще тър
си възможности за оси
гуряване на инвестиции. 

Дано поскоро се открият 
такива, защото, както ве
че писахме, без хижата из
граждащата се в момента 
екопътека Иванча–Долец 
не би довела до очаквания 
ефект за развитието на еко
туризма в този красив по
повски край. 

ПРЕКРАТЯВАТ КОНЦЕСИЯТА ЗА ХИЖА „НЕЗАБРАВКА“

41 ХИЛЯДИ ЛЕВА ОТ КОНЦЕСИИ 
НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

Във връзка с контрола 
на концесионната дейност 
на Община–Попово пред 
Общинския съвет бе пред
ставен доклад  за периода 
април 2005–април 2006 г. 

През тази една година 
в общината са действали 
12 концесионни договора. 
Те са за минералния из
вор в с.Водица, язовири, 
рибарници и други водни 
обекти, плувен басейн и ле
тен театър в Попово и хи
жа „Незабравка“–с.Долец.

Приходите от концесион
ни вноски за периода са 
40 599 лева и от лихви за 
просрочие – 682 лв. Несъб
раните концесионни внос
ки са 9 507 лв.

С решение на ОбС два 
от договорите за концесия 
са продължени – за язовир 
„Ковачевец–2“ и за язовир 

„Паламарца“, а за хижа „Не
забравка“ е удължен сро
кът за пускане на обекта. 

Несъбраните концесион
ни вноски са от конце
сионера на язовир „Берков
ски“ – ЕТ „Феранца–В.Ва
силева“ (287 щ.долара), 
чийто договор е прекратен, 
и от концесионера на ри
барник „Невски“ ЕТ „Пе
веда–П.Петров“ (9220 щ.
долара), който бе завел дело 
за нищожност на договора. 
Съгласно решение на Вър
ховния административен 
съд искът на концесионера 
е отхвърлен и делото е при
ключило в полза на Об
щината. В законовия срок 
той не е погасил дължимата 
сума и срещу него ще бъде 
заведено дело. 

Със заповед на кмета 
през март 2006 г. е назна

Под този наслов беше 
празникът, организиран 
от Общинския детски ком
плекс–Попово на 19 април, 
посветен на нашия общ 
дом – Земята, която всички 
трябва да пазим. 

Бяха отчетени резулта
тите от конкурса за есе, 
стихотворение и приказка 
под мотото „Зелено бъ
деще“, който е на път да 
стане национален. ОДК–
Русе грабна колективната 
награда за найактивно 
участие и оригинални 
творби. Много фантазия 
и сръчност бяха проявили 
децата, участвали в другото 
състезание – за рисунка и 
приложно изкуство от отпа
дъчни материали. Част от 
творбите са изложени на 
витрина в центъра на гра
да. 

Наймного вълнения  в 
празничния следобед пре
дизвика третият конкурс – 
за найоригинален костюм 
и аксесоари от отпадъчни 
материали „Втори живот 
на отпадъците“. Наисти
на имаше много пъстрота, 

„АЗ НЯМАМ ДРУГ ДОМ“
оригиналност и разнооб
разие   на идеи, достойни за 
възхищение. Жури с пред
седател заместниккмета 
на общината Владимир 
Иванов определи крайното 
класиране. При помалките 
участници от 7 до 11 години  
първото място зае Мадлен 
Али от ОУ „Л.Каравелов“–
Попово, след нея се на
редиха Фатме Али от с. За
раево и Мария Емилова от 
ОУ „Н.Вапцаров“. Поощри
телна награда получиха 
близначките Йоана и Илия
на Георгиеви. При по
големите Перихан Алейти
нова от ОУ „Н.Вапцаров“ 
стана първа, след нея на 
второ и трето място се 
класираха Медиха Али

шева от с.Зараево и Ай
джан Адемова от с.Га
гово. За цялостно пред
ставяне поощ рителна на
града получиха децата 
от Помощното училище. 
Грамоти, торти и други 
награди имаше за всички 
отличени.

 МВ

Лиляна ПЕЕВА,  
директор на ЦДГ– 
с. Захари Стояново

Децата от целодневната 
детска градина в с. Захари 
Стояново проведоха с ра
дост и настроение древния 
български пролетен праз
ник Лазаруване. Облечени 
в традиционните за селото 
носии, на главите с венчета 
от върбови клонки, с цветя 
и шарени кошнички в ръ
це, малките палавници с 
часове обикаляха къщите 

ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ  
НА ЗЕЛЕНО ЛИВАДЕ…

През март 2006 г. ре
гистрираната безработица 
в област Търговище е про
дължила да намалява. Това 
сочат обобщените данни 
на дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–Ру
се. Регистрираните безра
ботни лица в трите бюра по 
труда в Търговище, Попово 
и Омуртаг са 14 919. Това 
е найниското отчетено 
равнище на безработица за 
третия месец на годината 
от 15 години насам. 

Основните фактори за 
намаляване броя на не
заетите са свързани с двой
ното увеличение спрямо 
февруари както на заяве
ните свободни работни мес
та, така и на постъпили
те на работа безработни. 
Търсенето на работна си
ла нараства, тъй като про
дължават да стартират 
част от одобрените проек
ти по националната про
грама „От социални помо
щи към осигуряване на 
заетост“ и дейностите по 
програмата „Асистенти на 
хора с увреждания“. Общо 
обявените през месеца сво
бодни работни места са 1012 
(с 664 повече от февруари). 
От тях 572 са по програми 
и мерки за заетост. Важно е 
също, че от всички обявени 
места 88% са без изискване 
за специалност, тъй като 
болшинството от регистри
раните в бюрата по труда са 
с основно и пониско обра
зование. 

Въпреки положителната 
тенденция по равнище на 
безработица област Тър
говище продължава да е 
на първо място от общо 
28те области в страната – 
22,32%. Найвисоко то 
е в община Антоново – 
43,17%, следват общините 
Омуртаг – 35,31%, Опака – 
26,74%, Попово – 17,46% 
и Търговище – 16,79%. За 
сравнение – равнището на 
безработица средно за стра
ната е 10,84 на сто. МВ 

БЕЗРАБОТИЦАТА 
НАМАЛЯВА

чена комисия, която да из
върши проверки на всич
ки общински обекти, отда
дени на концесия. От прото
колите е видно, че в основни 
линии концесионните до
говори се изпълняват, но 
част от концесионерите на
рушават сроковете за пое
тите задължения. 

На обект „Плувен ба
сейн“ концесионерът ЕТ 
„Мирта–СН–Ст.Ганчев“–
Попово в момента извърш
ва ремонтни дейности. До
сега са вложени 28 000 лв. 
за изграждане на съблекал
ни, тоалетни и за самия ба
сейн с цел евентуалното му 
пускане за летния сезон.

За Летния театър „Е. 
Трансферпринт–техно
ложи“ ООД–Попово до
сега е вложило 3320 лв. 
за основно почистване и 
10 750 лв. за материали, 
които са за предстоящия 
ремонт. Кон цесионерът е 
осигурил средствата, необ
ходими за постигане пред
мета на договора.

Найтревожно е положе
нието с туристическа хи
жа „Незабравка“ до с.До
лец. Инвестиционната про
грама, залегнала в дого
вора с концесионера, не 
се изпълнява въпреки удъл
жаването на сроковете. По 
тази причина комисията 
е категорична, че този до
говор трябва да бъде пре
кратен.                           МВ

в селото. 
А хората – българи и 

турци, се радваха, че все 
още има кой да ги благо
слови за здраве и берекет. 
Събраните яйца ще бъдат 
боядисани за предстоящия 
Великден. И празникът ще 
продължи, за радост на 
децата.

„Чукчук, яйчице, имаш 
ли си сърчице?…“

IN MEMORIAM
След тежко боледуване 
почина на 68-годишна 

възраст нашият 
съгражданин

ЙОРДАН ЯНЕВ
Той бе сред найизвест

ните журналисти през 60те 
и 70те години, работил във 
вестниците „Народна мла
деж“, „Труд“, „Земеделско зна
ме“, „Учителско дело“ и др. 
Участието му в периодичния 
печат се активи зира през последните години, в които 
той възроди спомена за много позабравени български 
творци. Неговите интервюта, мемоарни скици и твор
чески портрети се отличават с проникновен анализ и 
човешка топлота – качества, които в последно вре ме 
все порядко се срещат в родната ни действителност.

Педагог по образование и художествен публицист 
по призвание, Йордан Янев стана един от първите 
книгоиздатели след промените в страната ни. Неговото 
издателство „Сибия“ издаде книги с имената на повече 
от 50 български автори, а в поредицата „Вечните книги 
на България“ възкреси забравени класици.

Йордан Янев бе дългогодишен приятел на редак
цията на градския вестник и неведнъж е оказвал по
мощ при неговото графично оформление и списване. 
Той обичаше Попово и поповчани и никога не пре
късна връзката с корените си.

ПРОЩАВАЙ, ПРИЯТЕЛЮ!
От приятелите земляци
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Кирил ЖЕЧЕВ    

През последните годи
ни кланицата за добив 
на червени меса „Тан
дем–Попово“ ООД се на
ложи като една от най
проспериращите фирми 
на територията на об
щината. Нейната про
изводствена дейност не
прекъснато се разширява 
и усъвършенства, про
дуктите с фирмената 
марка стават все по
популярни и търсени на 
българския пазар, а по
требителите вече знаят, 
че „Тандем“ е синоним на 
гарантирано качество. 

Как приключи измина
лата година за дружест
вото, какво е сегашното 
му състояние и какво 
предстои да се прави в 
оставащите месеци до 
присъединяването на 
страната ни към голямо
то европейско семейст
во – за това споделя ме
ниджърът по качеството 
на „Тандем–Попово“ ООД 
гжа Маринела Русчева.

Изминалата година беше 
добра за нашата фирма 
и приключи с печалба. 
Постигнат е ръст в размер 
на около 10 на сто. През 
2005 г. успяхме да разкрием 
нов щанд за продажба на 
прясно месо „Антола“ в 
софийските Централни ха
ли. Заслужава да се спо
мене, че това е модерен 
съвременен търговски 
обект, където продажбата 
на прясно месо става по из
бор на клиентите. Всеки, 
влязъл да си купи месо от 
софийския ни щанд, може 
да посочи точно от коя част 
на животното и колко да му 
бъде отрязано и ако желае, 
да се смели на кайма. 
Така е било в известните 
стари месарски магазини в 
началото на миналия век.

Средномесечното произ
водство на месо – свинско и 

говеждо, е около 200 тона. 
Прасетата се изкупуват 
предимно от свинеферми, 
разработващи добри произ
водствени практики, с до
казано качество и гаран
тиран породен състав на 
животните. За съжаление 
в България все още няма 
ферми за телета и затова 
изкупуваме животни от 
частни производители в 
цялата страна, които са 
коректни и доказали се в 
отглеждането на говеда. 
Животните се доставят в 
кланицата със специали
зиран транспорт – товарни 
автомобили на два и три 
етажа, създаващи условия 
за хуманно отношение към 
превозваните прасета и те
лета.

През изминалата годи
на продукцията на „Тан
дем“ разшири пазара си. 
Дотогава фирмени продук
ти се продаваха единствено 
в София и някои поголеми 
градове, а сега те намират 
добър прием в търговските 

„ТАНДЕМ–ПОПОВО“ ООД 
РАЗШИРЯВА ПАЗАРИТЕ СИ

• ФуНКЦиОНиРА СиСТЕМАТА НАССР, ГАРАНТиРАщА  
бЕЗОПАСНОСТТА НА МЕСНиТЕ ПРОДуКТи

• ФиРМАТА Е ОДОбРЕНА ЗА иЗНОС НА МЕСО В ДРуГи СТРАНи

обекти и на Варна, Велико 
Търново, Шумен, Горна 
Оряховица, Лясковец и 
други градове. В Попово 
месо и месни продукти на 
фирмата се предлагат в 36 
търговски обекти.

Производствените цехо
ве на дружеството са обо
рудвани с модерна, съвре
менна техника, отговаряща 
на всички европейски и све
товни изисквания в бран
ша. През октомври 2005 г. 
„Тандем–Попово“ ООД 
получи сертификат за 
внедрена и работеща 
НАССР система, с която 
се гарантира на нашите 
клиенти производство и до
ставка на безопасни месни 
продукти.

Оценявайки голямата 
отговорност, която като 
производители носим, 
ние осъществяваме непре
къснат превантивен кон
трол на производствения 
процес, за да сме в крак с 
постоянно нарастващите 
изисквания на потреби

телите за безвредност на 
храните. Убедени сме, 
че въведената НАССР 
система ще допринесе за 
повишаване конкуренто
способността на нашата 
фирма на българския и 
външния пазар. През из
теклата година акценти
рахме върху внедряването 
на софтуерни програми с 
цел поефективен контрол 
на производството. В края 
на март т.г. започнахме 
внедряването на нова тех
ноло гична линия, немско 
производство, за транжи
ране на месо.

Фирмата „Тандем–По
пово“ ООД е одобрена за 
износ на месо в други стра
ни, а през тези дни тече 
процедура за одобряване 
износ на наша продукция 
и на европейския пазар.

На 1 май т.г. започваме ос
новен ремонт на хотел „Ан
тола“ в Попово. Проектът 
за ремонтните дейности е 
готов и предвижда хотелът 
да се обнови изцяло – ще 
се извърши събаряне на 
някои стени, разширяване 

на стаи и  други.
През 2005 г. във фирмата 

са разкрити шест нови 
работни места. Сега пер
соналът е от 62 души, сред
номесечното трудово въз
награждение е около 200 
лева. Тук работят хора от 
с.Дриново, Попово и Тър
говище, като за приходя
щите е осигурен служе
бен транспорт. Може да 
се отбележи, че за всички 
са създадени много доб
ри условия за труд и по
чивка. Организирали сме 
колективно посещение на 
театрална постановка, съв
местно отбелязваме раз
лични празници. 

Характерът на производ

ството ни задължава да 
поддържаме високо ниво 
на хигиена. За това са взети 
всички необходими мерки, 
като всекидневно хора и 
транспортни средства пре
минават през прецизен са
нитарен контрол. След 
приключване на всеки 
делничен ден работните 
облекла на персонала се 
перат и гладят при висока 
температура.

и занапред дружестве
ното ръководство ще ра
боти за непрекъснато
то разширяване и усъ

вършенстване на произ
водствената дейност. 
Главната цел е фирма 
„Тандем–Попово“ ООД 
да е постоянно сред воде
щите в този вид производ
ство в страната и продук
цията º да е търсена и да 
присъства постоянно на 
големия европейски пазар.

Маринела Русчева – 
мениджър по качеството

Всеки ден камионите на дружеството тръгват с продукция за 
магазините в страната

Щандът на фирмата в София

Стотици килограми месо „минават“ всекидневно през ръцете на Анка Станчева и Ганиме 
Байрамлиева, които обезкостяват месо.
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От 2 до 12 април замест-
ник-кметът на община 
По пово инж. Милена 
Божанова бе на делово 
посе щение в Лас Вегас и 
Вашингтон, САЩ, като 
член на екоделегация. 
Ето какво сподели тя 
след завръщането си за 
чи тате лите на „Местен 
вестник“:

В 12членната българ
ска делегация бяха вклю

чени представители на 
общини и на частни фир
ми, занимаващи се с еко
логични проекти. Бе 
посетено световното изло
жение „Уест експо 2006“ в 
Лас Вегас, което е на фир
ми, работещи в сферата на 
твърдите битови отпадъци. 
Предлагаха се технологии 
за събиране, обезвреждане 
и въобще управление на 
отпадъците и съответната 
техника. Общо 485 бяха 
участващите в изложение

то фирми, предимно аме
рикански. Нашата делега
ция проведе срещи с про
изводители на техника за 
рекултивиране на сметища, 
за компактиране на отпа

дъците в сметищата, с пред
ставители на пред прия  тия, 
предлагащи техно логии за 
рециклиране на отпадъци. 

Във Вашингтон бе про
веден двудневен семи
нар, на който една от пре
зентациите от българ ска 

ОЧАКВАМЕ 
АМЕРИКАНСКА 

ПОДКРЕПА 
ЗА НАШИ 

ЕКОПРОЕКТИ

Милена Божанова

страна бе на Община–
Попово. Държавната аген
ция за търговия на САЩ 
предложи своя продукт – 
предоставяне на грантове за 
предпроектни проучвания 
в областта на екологията 
и инфраструктурата. Бяха 
представени условията за 
получаване на такъв грант. 
Участва и Американската 
агенция за международно 
развитие, която до влизането 
ни в ЕС ще продължи 
да предоставя помощ на 
България. Представена бе 
също Ексимбанк, която оси
гурява кредитиране при 
изгодни лихвени про центи 
за американско оборуд ва
не. 

Имахме възможност да 
се запознаем с опита за 
управление на битовите 
отпадъци в една община 
край Вашинг тон. Ха рак
терно за американ ци те е, 
че използват преди всич
ко сметищата, тъй като 
и територията им го поз

волява. Една част от 
отпадъците се изгарят, 
много малка част засега 
се рециклират или ползват 
за суровина на друг вид 
производство. Тяхната 
Аген ция по екология пред
стави програмата им за уп
равление на отпадъците 
през следващите години, 
където акцентът, както е и 
в Европа, е рециклирането 
на все поголяма част от 
тях. Стремежът е до 2014 г. 
да се рециклират над 70% 
от всички твърди битови 
отпадъци, което е една 
много смела програма.

На семинара във Вашинг
тон участваха и фирми, 
които не бяха представени 
на изложението. С тях бе 
организирана среща от 
Търговския департамент 
на САЩ и американското 
по солството в България, 
про грамата „Еко линк“. 
Пред ложени бяха инте
рес ни технологии за ком
постиране на отпадъ ци

Накрая на престоя ни 
бяхме приети в българ
ско то посолство от посла
ника ни гжа Елена Поп
тодорова, където отново 
представихме общините, 
от които сме. 

Всички от делегацията 
сме доволни от това из
цяло делово посещение, 
от видяното, от полезните 
срещи и разговори. Като 
резултат вече обмисляме 
идеята да разработим 
един регионален, между
общински проект, с който 
да кандидатстваме пред 
Дър жавната агенция за 
търговия на САЩ за полу
чаване на грант за пред
проектно проучване. Въ
п реки че вниманието е 
насочено към тежките 
про блеми с отпадъците 
на големите градове и об
щини, надявам се да имаме 
шанс и се преборим за част 
от американската помощ.

Подготви за печат 
Маруся Милушева

те. Разбрахме още, че аме
ри канската техника е на
деждна и поевтина от про
извежданата в Европа.

Милена Божанова с посланик Елена Поптодорова на приема в българското посолство в САЩ

ОБНОВЕНО 
ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО
Импровизирано откриване на общинското телеви

зионно студио в Попово се състоя в началото на 
ми налата седмица. То се намира на петия етаж в 
сградата на Общината. Оборудвано е със съвместните 
усилия на местния кабелен оператор, Общината 
и дарители. Основен спонсор на обзавеждането е 
„Полес продукт“–Попово, заслуга за изработване на 
мебелите има младият дърворезбар Пламен Цонев, а 
за оформяне на интериора – художникът Деян Йорда
нов и работещите в направление „Култура“. 

Кметът на общината др Веселинов пожела на всич
ки, които полагат усилия предаването да го има, да 
съхранят ентусиазма си и тази дейност да се развива 
успешно.

Поповският „Канал 9“ излъчва новините от общи
ната всеки четвъртък от 20,30 часа с повторение в 
неделя по същото време.    МВ

Водещата на новините Йоана Тодорова се радва на новото студио

Вече четвърта година 
„Ше ле–България“ ЕООД 
се грижи за чистотата на 
гр.Попово. Нейно задъл
жение е събирането и из
возването на битовите от
падъци до сметището в 
с.Горица. При започване 
на дейността си в Попово 
бе договорено да бъдат за
купени и поставени в це
лия град 270 контейнера. 
Оказа се, че тази бройка 
е крайно недостатъчна и 

„ШЕЛЕ–БЪЛГАРИЯ“ ОЧАКВА ПОМОЩ
И ОТ ГРАЖДАНИТЕ

фир мата достави още 180 
броя.

Договори се извозването 
на контейнерите да става 
два пъти седмично, а на 20 
от кофите в центъра на гра
да – три пъти сед мич но. 

Във връзка с породеното 
напоследък недо волство 
в някои части на града от 
из возването на боклука, 
от фирмата уточ ниха, че 
не е нейно задъл жение да 
събира и извозва строи
телни, произ водствени и 
животински отпадъци. Раз
делното смето събиране се 
тълку ва неправилно от ня
кои поповчани и те непре
къснато изхвърлят в кон
тейнерите и животин ски, 
и строителни отпадъци, 

замаскирани с битови. Това 
се превърна в практика за 
част от тези граждани – 
спо дели гн Тунчев – упра
ви тел на регионално то зве
но на фирма „Шеле–Бъл
гария“ в гр. Попово.

За доказателство той пра
ви сравнение на извозеното 
количество отпадъци през 
месец март 2005 г. и 2006 г. 
Сметта се е увеличила с 
300 кубика. И това идва 
основно от животинските 
и сторителните боклуци, 
изхвърляни от граждани
те – продължава Тунчев.

Има няколко неща, с които 
фирмата, без съдействието 
на гражданите, не може да 
се справи. Това са:

• предотвратяване на па
ле жите на контейнерите

• намаляване случаите, в 
които се изхвърлят отпа дъ

ци извън кофите за боклук
•  превенция на често из 

хвър ляните отпадъци в меж
дублоковото простран ство

• прекратяването на умиш 
лените повреди на кон    тей
нерите, имайки пред   вид, че 
цената на един е 700 лева

• спиране на досегашна 
практика за търговците – 
изхвърлянето на отпадъци 
в уличните кошчета вместо 
в контейнерите.

за нередности сигнализирайте на тел. � �0 94 
във фирма „шеле–България“ ЕООД в гр. попово 

или на тел. 4 0� �� – Общинска охрана.
Нарушителите първо ще получат предупредител-

ни актове за отстраняване на нарушението, 
а след това – и наказателни постановления.

Георги Тунчев

НА ВСИЧКИ 
НАШИ ЧИТАТЕЛИ 

ЧЕСТИТИМ 

ВЕЛИКДЕН!
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КМЕТЪТ СЕ ВКЛЮЧИ 
В МАРАТОНА ПО ЧЕТЕНЕ

от стр. 1

Пламен СъбЕВ

„Поглед  върху бита и 
културата на село Посабина 
през различните периоди 
на обществено развитие“ 
е заглавието на поредната 
краеведска книга, свързана 
с Поповско. Написана е от 
Иванка Димитрова Колева 
с помощта на Пейко Ненов 
Хаджиев. 

И двамата са местни 
жители, не са професио
нални историци и нямат 
претенцията това да е се
риозно изследване върху 
историята на селото. Както 
са отбелязали, единствено 
любовта към него ги е на
карала да съберат всичко, 
което знаят, и да го изложат 
в една хоронологична по
следователност, която са 
разширили с етноложко 
описание. Въпреки че са 
допуснати неточности и 
има спорни тълкувания за 
някои исторически съби
тия, книжката дава предста
ва за историята на селото.     

Като минус, не мога да 
не отбележа, е липсата на 
редакторска работа. Тя мо
жеше, освен стила, да ко
ригира част от фактологи
ческите грешки, да уеднак
ви изписването на имена, 
структурирането на мате
риала и т.н. 

Но тъй като книжката 
вече е факт, дано провокира 
историците за написването 
на една сериозна история 
на селото. Изложените тук 
факти, спомени, предания 
при внимателен прочит 
могат да бъдат пълноценно 
ползвани.  

НОВА 
КРАЕВЕДСКА 

КНИГА

По инициатива на отдел „Култура“ при Община–По
пово, съвместно с регионални експертноконсултантски 
и информационни центрове „Читалища“–Търговище, 
на 15 април в поповския Дом на културата се проведе 
семинар с читалищни секретари, счетоводители и орга
ни  затори от общината. 

Два бяха основните моменти на семинара: обсъждане 
на предстоящите великденски празници и дни на кул
турата 4–10 май и обучение по водене на финансова и 
организационна дейност на читалищата.

Проведеното обучение бе много полезно за участ
ниците в семинара, тъй като почти всички кадри нямат 
необходимата специализирана подготовка и на  прак
тика читалищните секретари по селата сами водят 
цялостната  финансова и организационна дейност.

Взето е решение подобни обучения занапред да се про
веждат два пъти в годината.                                       МВ

ОБУЧЕНИЕ НА 
ЧИТАЛИЩНИ ДЕЯТЕЛИ

Михаела ПЕТРОВА

В Турция 23 април е посветен на де
тето. По този повод в дните от 21 до 24 
април за пети пореден път в турския град 
Luleburgaz  се организира Международен 
детски фестивал“. Сред многобройните 
участници ще бъдат и 16 талантливи 

ТАНЦЬОРИ ОТ ПОПОВО 
ЗАМИНАХА ЗА ТУРЦИЯ

българчета от танцова формация „Чар“ 
към Дома на културата в Попово с ръко
водител Валентина Цонева, водени от 
Дарина Парашкевова – директор на дирек
ция „Хуманитарни дейности“ в Попов
ската общинска администрация. Децата 
са на възраст от 7 до 12 години. 

По регламент на международния фес

Част от участниците в танцова формация „Чар“

перт в отдел „Култура“ Петя 
Габровска. В последвалия 
разговор бяха посочени 
поуките от приказките, 
след което градоначални
кът препоръча на децата да 
посещават поне по веднъж 
седмично градската биб
лиотека и да четат повече 
книги, които са голямо 
духовно богатство.

През този ден маратонът 
продължи с ученици и от 
други училища в общи
ната.  

во и Съюза на български
те филмови дейци в съ
трудничество с Министер
ството на културата – На
ционален филмов център с 
подкрепата на Асоциацията 
на българските оператори, 
Асоциацията на телеви 
зионните оператори, БНТ, 
„Бояна филм“ ЕАД, UVT 
и Сдружение за среда и 
култура „Попово ХХІ век“. 

Тази година петдневното 
събитие в Попово ще се 
проведе от 27 до 31 май 
в Дома на културата. Се
лекционното жури опре
дели да бъдат предста
вени 11 игрални, 20 доку
ментални и 11 студентски 
филма. 

Официални гости на съ
битието ще бъдат пред
седателят на Асоциация
та на европейските опе
ратори – IMAGO–Andreas 
FisherHansen и един от 
организаторите на анало
говия фестивал в Полша 
Tomek Wyrbinski.

Съпътстващите меро
приятия по време на 
фестивала също ще бъдат 
разнообразни и образо
вателни. В програмата е 
планувано да бъдат пред
ставени творческите пор
трети с филми и фотодо
кументални изложби на 

Иван Цанков и Константин 
Занков – известни филмови 
оператори.

За да разкаже за участието 
си във фестивала в КАН и 
да представи свои книги в 
Попово ще бъде и проф. 
Вера Найденова.

Известният режисьор на 
филма „Вълчицата“ Рангел 
Вълчанов пък ще бъде удо
стоен с плакет и парична 
награда за дългогодишната 
си усърдна съвместна ра
бота с Димо Коларов – 
издадоха организаторите 
на фестивала.

Цели на културното съби
тие за Попово и страната  
е популяризиране и стиму
лиране изкуството на из
ображението в работата 
на кинооператорите в 
България и да бъдат пока
зани възможностите на 
съвременната техника 
при създаването на произ
ведения от различни жан
рове на киноизкуството. За 
голямата награда в него се 
конкурират произведения 
в областта на игралните 
филми и филмовите но
вели, документалните и на
учнопопулярните филми, 
развлекателните и музи
калните филми, както  и 
тв програми, студентски 
филми, курсови работи и 
дипломни филми. 

 

УСИЛЕНА ПОДГОТОВКА 
ЗА КИНОФЕСТИВАЛА 

„ЗЛАТНОТО ОКО“
от стр. 1

Каквото има, това ще ядем. Няма да 
има и месце – 11 лв. е килограмът аг-

нешко! 
Хубавото е, че си имаме домашни ко-

кошки и ще можем да червим около 50–
60 яйца за внуците, децата...Заради този 

птичи грип яйцата така си стоят – затова имаме.
Леля Стефка и г-жа Димова

Трапезата ще бъде бедна и ще бояди-
саме само десетина яйца“.

Нела

С КАКВО МЕНЮ ЩЕ 
ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕН И 

КОЛКО ЯйЦА ЩЕ БОЯДИСАТЕ?

АНкЕТА

от стр. 1

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ �� � 77

тивал всички участници 
трябва да се представят в 
три вида програми – изяви 
на фестивалното улично 
шествие, на празничната 
церемония на стадиона и в 
парка на града Luleburgaz.

Идеята за поповското 
участие в творческите 
прояви, по покана на 
организаторите,  е да бъде 
отбелязан напредъкът във 
взаимоотношенията между 
двата града (Попово–
Luleburgaz), които са като 
побратимени, макар и не 
официално. 

Срещата в края на април 
ще допринесе и за раз
витието на образованието, 
културата и спорта в двете 
държави.
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Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998

ОВЕН. Не се спирайте, всичко ще постигнете, 
само че не толкова лесно, както ви се е струвало 
в началото. Не очаквайте подаръци от никого, не 

разчитайте на слепия късмет. Всичко, което е по силите 
ви, задължително ще се осъществи.  

ТЕЛЕЦ. Обстоятелства или хора гасят вашата 
инициатива. Почувствителни са трудностите 
за онези, които празнуват рожден ден през тази 

седмица. Какво пък, ще се наложи да ги преодолеете, 
добре че сили имате достатъчно. Работоспособността 
ви след временно изтощение е отново на висота.  

БЛИЗНАЦИ. Събота е ден за пълна свобода 
и интересно общуване; може да получите много 
нова информация, да се сдобиете с нова техника 

и осъществите полезни контакти.  
РАк. Завършва напрегнатият период на борба 

за място под слънцето: от началото на тази 
седмица вие ще се чувствате постабилно. В 

семеен кръг събитията, засягащи децата, се развиват 
стремително и позитивно. Влюбените също получават 
своята част щастие. Няма да ви е излишно едно морско 
пътуване.  

ЛъВ. Найдобрата тактика е: да се подчинявате 
на обстоятелствата и да държите себе си в 
рамките на необходимостта. Търпете. Имайте 

предвид, че трудната ситуация едва се заражда и ако не 
неутрализирате проблемите в техния корен, те ще ви 
развалят и първомайските празници.  

ДЕВА. Всичко, което се случва, засяга дълбоко 
вашата самооценка, репутация и длъжност. 
Решителният момент все още предстои през 

следващата седмица. А през тази седмица найтрудните 
дни за вас са вторник и петък. Дръжте се.   

ВЕЗНИ. Повишава се и заплащането на 
вашия труд. Има обаче едно условие за вашия 
успех: трябва да бъдете самостоятелен човек и 

при това да се вписвате гъвкаво в обстоятелствата, да 
отчитате позицията и интересите на околните. Най
важното условие за напредъка ви е да бъдете дипломат 
и психолог.  

скОРПИОН. Делегирайте част от отговор
ността, това значително ще облегчи вашето по
ложение. Независимо от трудностите вие съ

ществено печелите в материално отношение. Високият 
доход потвърждава нарасналата ви самооценка, но не 
удовлетворява стремително растящите ви претенции. 
Труден ден е вторник.  

сТРЕЛЕЦ. Време е да модернизирате у до
ма всичко, което е възможно. Това не е само 
въпрос на желание и престиж, но засяга и ва

шия душевен комфорт. Обновявайки дома си, вие се 
сбогувате с миналото и се готвите за бъдещето. Няма да 
ви бъде излишно да се погрижите малко и за себе си, да 
обновите имиджа си. 

кОЗИРОг. Успешно се решават въпросите, 
свързани с дома и финансите. Вие сте спокойни, 
организирани и изцяло контролирате ситуацията. 

Във вторник успешно се осъществява всичко, свързано 
с обучение, пътуване и обществени изяви. Вие ще 
сте на висота. Към края на седмицата се затрудняват 
отношенията с децата, с любим човек. 

ВОДОЛЕЙ. През тази седмица е възможно 
вие да се изкачите малко по стълбичката на 
кариерата или да напреднете по пътя, който сега 

е поважен от кариерата ви. Благоприятeн дeн за това e 
неделя. Помислете какво именно е поважно от всичко 
да направите сега и използвайте благоприятния ден.

РИБИ. Независимо от напрежението в служ
бата е крайно трудно да смените местоработата 
си. И щом това е така, променете условията, 

в които ви се налага да съществувате. Вие можете 
това. Използвайте своето обаяние, връзки, творчески 
наклонности и самоувереността си, която все повече 
нараства. Нервното напрежение ще повлияе и на не
делния отдих. Намерете начин да се отпуснете.  

Способността ни да 
виждаме цветно вероят
но е еволюирала от меха
низъм, подобен на т. нар. 
трето око на петнистата 
игуана от рода ута, твър
дят изследователи от 
института „Джон Хоп
кинс“ в мартенския брой 
на сп. „Сайънс“. 

Този вид гущери, ши
роко разпространен в 
пус тинните области на 
Западна Северна Аме
рика, притежават петно 
на челото си, чрез което 
различават два цвята – 
син и зелен. Всъщност 
петното представлява 
струп ване на нервни 
клетки, които използват 
два типа молекулни сиг
нали, за да усещат свет
лина. 

Подобен механизъм на 
виждане имат найпросто 
устроените животни, ка
то раковините например, 

но така също и послож
но устроените – като нас 
хората. Ето защо уче ните 
предполагат, че фо точув
ствителните клетки от тре
тото око на гущери те е 
липсващо зве но в еволю
ция та на светочув стви тел
ния ни апарат от пониз ши 
организми. 

При третото око на гу
щерите всяка клетка фото
рецептор е снабдена с два 
пигмента – зелен и син. 
Спо ред учените, когато 
гу щерът вижда с третото 
си око синя светлина, то
ва задейства молекула, 
на ре чена „густдуцин“ 
(gustducin). Тя е много по
добна на молекулата, откри
вана в човешките фоторе
цептори, а така също и в 
обикновените, странични 
очи на гущерите. 

Особено интензивно 
то зи странен механизъм 
дейст ва на разсъмване и 

при здрачаване. Учени те 
предполагат, че той пред
став лява един икономичен 
начин влечугите да се ориен
тират за това приблизи
телно кое време на деня е.

Оказва се, че някои видове 
жаби и риби също имат 
подобно петно на челото 
си, което играе ролята на 
третото око при гущерите. 
Изследователите от инсти

тута „Джон Хопкинс“ се 
надяват с тяхното изуча
ване да обяснят по какъв 
начин у нас хората са се 
появили пръчиците и 
колбич ките в ретината – 
чувствителните към свет
ли ната нервни клет ки, 
благодарение на които 
фактически виждаме. 

Green.Democrit.com

СВЪРЗВАТ ЦВЕТНОТО НИ ЗРЕНИЕ 
С ТРЕТОТО ОКО НА ГУЩЕР

КЛАСИРАХА 
НАй-КРАСИВИТЕ 

ЖЕНИ В ЦЯЛ СВЯТ
• Гласували са над 5000 читатели на 

списание „Ню уоман“

Не може да 
има кла

сация на най
секса  пилните 
и в нея да не 
п р и  с ъ с т в а 
А н д ж е л и н а 
Джо ли – сега 
е на шесто мяс
то. 

Чит ателите 
на женското 
спи сание „Ню 
Уо ман“ кла
си раха стоте 
найкрасиви и 
сексапилни же
ни на всички 
вре мена. Над 
5000 души са 
взели участие в 
анкетата, която 
изненадващо се 
оглавява от постари знаменитости. 

На първо място в листата на стоте найсекси стои 
Одри Хепбърн. Втора е кинозвездата Грейс Кели. В чел
ната петица са още секс бомбата от 60те София Лорен 
и легендарната Мерилин Монро. Място намират и Ви
виан Ли (на 14а позиция), Марлене Дитрих (на 30а), 

Бриджит Бардо 
(на 31ва), Гре
та Гарбо (на 
47а) и Джейн 
Фонда на 83то 
място. 

Печелещата 
все поголяма 
армия от мъжки 
п о ч и т а т е л и 
Скарлет Йохан
сон е десета. 

„Жените, кои-
то оглавяват на-
шата класация, 
притежават 
кла сическа и 
вечна красота. 
Те знаят как да 
се представят 
в най-добрата 
си свет лина и 
ви наги ще се ха-
ресват от мъ-
же те“, комен ти ра главната ре дак торка на спи санието 
Хе лън Джонсън. 

Одри Хепбърн печели с класическата си красота, 
която винаги ще привлича мъжете. 

Виктория Бекъм, която заема 49о място, е заявила 
пред изданието, че Одри Хепбърн винаги º е била идеал 
за стил и класическа красота. А няма нищо посекси от 
това. Естествено в списъка с найпривлека тел ните не са 
подми нати и жени, които в момента са корици на мно
го списания и коват идеа лите за сладострастни фигури 
и излъчване. Едва ли има подобна класация, в която 
място да не намери Анджелина Джоли – в случая тя е на 
шеста позиция. 
Скарлет Йо
хан сон, която 
напоследък съ
що присъства 
във всички по
добни листи, 
сега заема десе
тото място. Не 
са пропуснати 
и имена като 
Хали Бери, 
Кат рин Зита
Джоунс, Кейт 
Мос, Камерън 
Диас, Никол 
Кидман, Клау
дия Шифър и 
Синди Крау
форд – всич ки 
в чел на та два
десе тица.

www.
monitor.bg

Анджелина Джо ли

Мерелин Монро

Синди Крауфорд

Никол Кидман
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ИМЕННИЦИТЕ

�� април 
Великден  
(Величко, Велика)

ДА ПОЧЕРПЯТ 

• куПуВАм къща в 
община Попово или Опа
ка. Тел. 0898.546.515 и 
0888.852.658        1-5

• ПРОДАВАм урегули
ран парцел 591 кв.м в Раз
град, със застроена сгра
да с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел.  
0888.538.165               1-5

• ТъРсЯ ДА гЛЕДАм 
възрастни хора. Тел. 
0897.627.968, Славка. 1-3

• ПРОДАВАм дворно 
място 1,4 дка (в регула
ция) в кв. Сеячи. Справ
ки на тел. 27326 и 
0887.915.510             35

• ДАВАм ПОД НАЕм 
магазин 20 кв.м с изба 
на пл. „Трети март“, до 
зеленчуковия пазар. Тел. 
26829, Попово, Димит
рова. 1-5

• ПРОДАВАм: нова хо
ризонтална хладилна ви
трина фризер, нов голям 
автоклав, петромасова 
лампа, чугунена готвар
ска печка, тенекии, релси 
за телфер, проточен бой
лер, буркани, „Юнга“, во
допроводни тръби, тръб
ни рафтове, хладилник, 
портална врата. 

Тел. 26829, Попово, 
Димитрова. 1-5

• ПРОДАВАм имот в 
с.Кардам. Справки – с.Сла
вяново, тел. 934  303. 55

• ПРОДАВАм 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888        2-5

• ПРОДАВАм триетаж
на къща на ул. „Стамо Кос 

тов“ № 4 в Попово, с локал
но парно, гараж и сто
пански постройки. Справ
ки на тел. 24700. 1-5

• ПРОДАВАм апарта
мент в Попово, двустаен 
(71 кв.м), тухлен, IV ет., 
на бул. „Михаил Маджа
ров“. Тел. 0898.644.569, 
Петрова. 25

• ПРОДАВА се три
етажна къща с дворно 
място и селскостопански 
постройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 
21 652; (26 556 след 17 ча
са); 0896.111.385       1-5

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

КОЛИ ПОД 
НАЕМ

ВЕлИКО ТърНОВО
За справки – 
088 7 554 582

„АТрЕНД“ КупуВА 
зЕМЕДЕлСКА зЕМя. 
Добри цени, добро об
служване. Бул. „Трети 
март“ № 15, стая 201  
(до магазина на Братинка). 
за справки: � �1 19.  4 -5

• ПРОДАВАм холна 
гарнитура,  секция, спал
ня и други вещи, добре 
запазени. За справки:  
2 21 19. 4-5

ТЕНИс НА мАсА

КУПУВА

ПРОДАВА

РАЗНИ

ВЕЛИКДЕН 
23, 24, 25 април

ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник в иМ–Попово

Продължение от брой 15/2006 г.
Един от найголемите пролетни празници е Великден. 

В църковнохристиянския календар е ден на Христовото 
възкресение, но в основната част на обредите от обичай
нопразничния комплекс прозират много постари, ези
чески вярвания и представи.

На разпети пе-
тък, в̀ели п̀еток, 
в Западна Бълга
рия моми и мла
ди невести украся
ват боядисаните 
яйца с различни 
мотиви и по раз
лични начини. Те
зи писани яйца, 
шарени перашки 
се отличават със 
своята красота. 
Петък се смята на
чало на 12те пе
тъци, които също 
(като ве ликите че
твъртъци) се тачат 
за градушка.

Някъде в петък, но почесто в събота, се приготвят 
обредните хлябове за празника. Те могат да се отделят 
в три основни по своето предназначение групи – едни 
за празничната семейна трапеза, други – които се носят 
на кръстника и други близки, трети – за лазарската ку
мица. По форма те са големи кръгли хлябове, продъл
говати или изплетени от отделни дебели парчета тесто. 
Великденските хлябове са известни под различни 
названия – яйч̀елник, ч̀упник, яйчен̀ик, кукулн̀ик, п̀аска, 
великденски кравай, великденски кол̀ак, великденска к̀ук-
ла, плетен̀ица и пр. В Ломци обредният хляб се наричал 
„боговица“. Всички се правят с мазнина и преди из
пичането се мажат отгоре с яйце. Характерен елемент 
в тяхната украса са яйцата (едно или няколко червени 
или небоядисани), които се поставят върху хляба също 
преди изпичането му.

В края на седмицата, някъде в събота – душна събота, 
жените носят на гробищата и раздават от боядисаните 
яйца и хляб за мъртвите. Великден се празнува навсякъде 
три дни. Първият е винаги неделя, когато всички отиват 
на тържествената църковна служба. Свещта, която са 
държали там, донасят за палене вкъщи. Тук отговяват, 
като найнапред хапват по малко яйце  и от обредния 
хляб. Всички се христосват (рист̀озат) – разменят 
си по едно боядисано яйце и помладите целуват ръка 
на повъзрастните. После се  чукат с боядисани яйца и 
чието яйце излезе б̀орек, кълц̀ок, къц̀ач ‘най-силно’, той 
ще бъде здрав през годината. Навсякъде е позната забра
ната да се яде цяло яйце на Великден. Вярва се, че който 
не я спази, ще му излязат циреи. 40 дeна след празника 
вкъщи и на улицата християните вместо „Добър ден“ и 
„Добър вечер“ се поздравяват с „Христос възкресе!“. 

На празника се правят традиционните обичайни посе
щения на младоженци у кумове, у родителите на булката. 
При това те носят винаги боядисани яйца и великденски 
кравай и също получават яйца от домакините. Момите, 
които са се кумичили, отиват в дома на кумицата също 
с червени яйца и к̀умичин кравай. Те º целуват ръка и 
от този момент спират да º́ говеят. След общата трапеза 
кумицата ги извежда извън селото, където всички се 
люлеят. Счита се, че това ще ги предпази от похищение 
на змейове и самодиви, както и от тежки болести. Затова 
този ден се люлеят и други млади жени и деца. През 
трите празнични дни се играе общоселско хоро. 

Вторият ден на Великден в някои села на Казанлъшко и 
Габровско се нарича разт̀урни или разм̀етан понеделник. 
Последното название идва от обичая разм̀ятване яйца, 
изпълняван за предпазване 
от градушка и за плодо
родие. Момите и момците 
от селото се събират на 
някоя поляна, застават 
в две групи една срещу 
друга и търкалят червени 
яйца помежду си.

Възкресение, XVI век

Димитър СТЕФАНОВ

На 15 април в Попово 
се игра първата плейоф
на среща между претен
дентите за медали от дър
жавното отборно първен
ство за 2005–2006 г. между 
мъжките отбори на „Роса 1“ 
и настоящия държавен пър
венец „Тетрон“ от Плевен. 
Срещата бе ръководена от 
варненска съдийска брига
да с гл. съдия Красимира 
Цекова.

ЗАГУБА НА „РОСА 1“ 
СЛЕД РАВНОСТОйНА ИГРА

 Треньорът на поповчани 
Иван Димитров подреди 
отбора в състав Стефан 
Лъвчиев, Веселин Илиев и 
Дениз Билял. Оспорваният 
характер на мача пролича 
още от първата среща. В 
нея Стефан Лъвчиев загуби 
първите два гейма с 8:11 и 
9:11 срещу плевенчанина 
Владимир Петков. Въпреки 
очертаващата се загуба 
той намери физически и 
психически сили и обърна 
хода на мача, спечелвайки 

третия и четвъртия гейм с 
16:14 и 11:8. Решаващият 
пети гейм Лъвчиев победи 
с 11:7 и даде добро начало 
за отбора на „Роса 1“.

Пет гейма трябваше да 
играе и вторият поповски 
състезател Веселин Илиев 
с плевенчанина Петко Габ
ровски. През повечето вре
ме Илиев игра хазартно, 
разчиташе на затрудняващи 
сервиси, ефектни действия 
и силни атакуващи удари 
и в крайна сметка загуби с 
2:3 гейма (11:9, 9:11, 15:13, 
6:11, 3:11).

Срещу Иван Цеков от 
„Тетрон“ Дениз Билял  бе 
безкомпромисен и един
ствен от поповския отбор 

постигна чиста победа с 
3:0 гейма (11:8, 12:10, 11:7). 
Това като че ли откриваше 
пътя за краен успех над 
държавния първенец, за
щото бе нужна още само 
една победа. 

В четвъртата среща обаче 
Стефан Лъвчиев успя да се 
наложи само в един гейм 
(11:7) над П. Габровски и 
регистрира загуба с 1:3.

Изходът на мача тряб
ваше да се реши в послед
ната, пета среща между 
Веселин Илиев и плевен
чанина Владимир Петков. 
В нея поповските любите
ли на този динамичен и 
емоционален спорт видя
ха много майсторски из
пълнения и от двамата 
състезатели при разигра
ванията за почти всяка 
точка, станаха свидетели 
на красиви атаки и кон
траатаки. При резултат 2:2 
се стигна до пети решаващ 
гейм, който, за съжаление 
на домакините,  завърши 
с победа на представителя 
на „Тетрон“ с 12:10. Краен 
резултат – 3:2 игри за 
гостите. Но истината е, че 
нямаше да е несправедливо, 
ако бе победил и попов
ският отбор. За това не 
му достигна найвече пси
хическа устойчивост. 
Тенисистите от отбора на 
„Роса 1“ не отстъпваха по 
класа на състезателите от 
Плевен и доставиха удо
волствие на публиката с 
красивата си игра.

IN MEMORIAM
На 14 април 

на 90 години почина 
КИРИЛ 

КАРАСТОЯНОВ 
ЧЕРНОТО 
(1916–2006) 

Той беше един от най
добрите поповски футбо
листи за всички времена, 
състезавал се в клубовете 
„България“, „Кубрат“, „Ста
мо Костов“ и „Червено знаме“. Остана си поповски 
футболист, местен патриот, отказвайки предложения 
да играе в именити отбори. Той беше стълб в защитата 
на „Кубрат“ за полуфиналния мач от държавното 
първенство, несъстоял се поради промяната на дър
жавния строй през 1944 г. Такъв бе и на 6 май 1946 г. 
в първата финална среща за купата на Червената 
армия срещу софийския пощенски спортен клуб 
„Левски“. На игрище „Юнак“ в столицата Черното 
игра срещу неудържимия по него време национал Бо
жин Ласков.

Трудовата му биография завършва в МЗ „Възход“–
Попово като леяр. Житейското му кредо бе: „Ако не 
можеш да направиш добро на човека, не му прави 
зло.“

Поклон пред паметта на човека и спортиста, нашия 
съгражданин Кирил КарастояновЧерното.

От приятели, съотборници, фуболни деятели

Пътуване и устройва
не на работа в Италия – 
селско стопанство, строи
телство, авторемонти, до
макинства и др. Справки 
на тел.: 0608/2 35 27, 

0889.209.051             1-1
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• пъТЕшЕСТВЕНИК •8
Пламен СъбЕВ

Музеят е уреден в 
самостоятелна къща, 
строена в началото на ХХ 
век от кантонера Таско Мар
ков. Доскоро тук се поме
щаваше експозицята за жи
вота на партийния функ
ционер Мара Тасева. Къ
щата – малка, без някакви 
архитектурни достойнства, 
се отличава от типичната 
селска къща и е поблизко 
до градската архитектура. 
С това са се съобразили и 
авторите на експозицията, 

която показва прехода от 
селото към града, харак
терен за населението на 
Попово в края на ХІХ и 
началото на ХХ век. Раз
положена е в три стаи, а 
някогашните домакински 
помещения са оформени 
като фотодокументална 
галерия, обогатена с типич
ните предмети за едно 
домакинство. Всъщност 
музеят е замислен като 
поголям етнографски ком
плекс, окончателното за
вършване на който е отло
жено в бъдещето.

Дотук направеното 
илюстрира процесите – 
етнодемографски и иконо
мически в града от края 
на ХІХ и началото на ХХ 
век. Те са повлияли на 

ЕТНОГРАФСКИЯТ 
МУЗЕй В ПОПОВО

поминъка, материалното 
състояние и социалното по
ложение на хората – про
мени, които могат да се ви
дят тук. 

В тази връзка експонира
ните уреди и средства на 
домашните занаяти, както 
и уредбата на всекидневна 
стая от края на ХІХ век са 
с характерния за периода 
селски вид, който е в 
контраст с интериора от 
градски тип, напомнящ 
времето след Първата све
товна война. 

Къщата е едноетажна, 

като част от нея е върху 
маза. Малка дървена стълба 
отвежда посетителите до 
малък пруст, в който може 
да се открие и връзката с 
типичната за селската къща 
судурма. От него се влиза 
към „къщи“ или „пищник“ 
и стаята за домашните 
занаяти. „Пищникът“ е ед
новременно средище на 
дневния живот, помещение 
за готвене, хранене и из
вършване на някои до
машни и стопански ра
боти през дъждовните 
есенни дни и зимния се
зон. Съобразно всички 
тези функции, които му 
се възлагат, в пешника са 
оформени различни къ
тове: около огнището, со
фрата, водника. В бли

зост до огнището, нари
чано още оджак, и на 
лавицата над него са съот
ветните пособия и съдо
ве за приготвяне на хра
ната: пиростия, бакър, 
тава, тиган, сач, гърне за 
боб, ръжен и др. Близо е 
стомната с водата за пиене, 
а върху масата са паниците 
и приборите за хранене – 
дървени лъжици. На вод
ника и под него са бъклите, 
бакъреният котел, стомните 
и кобилицата. До стената са 
експонирани и съдовете за 
обработване и съхраняване 

на суровини и продукти: 
оцетник, мътилка за изби
ване на масло, чутура. 

Оформена е собата за 
домашни занаяти. В нея 
е монтиран тъкачен стан 
с всичките му принадлеж
ности за предварителна 
обработка на суровината 
и насноваването на преж
дата за тъкане: дарак, мъ
тилка за гръсти, чекрък, 
памукопредачка, върте
лежка за прежда. Предим
но женско умение и зае
тост, тъкачеството е свър
зано с обработката на 
вълна, памук, лен, коноп, 
коприна. Техническото из
пълнение на тъканите, по
требни за делничния и 
празничния живот на се
мейството, техният коло

рит и декорация таят пред
ставите на рода за красо

та. Сръчни женски ръце 
втъкават любов и мъка, 
желания и неволи, редейки 
шарките по неповторими 
пешкири, платна, пре
стилки, черги. 

От „пишника“ може да 
се влезе в спалнята. Тя е 
в градски стил и рязко кон
трастира с видяното до

тук. Някогашната „соба“ 
е вече „спалня“. Дърве
ният креват, ковьорчета, 
семейният портрет, само
варът, спомен от годините, 
в които собственикът е 
бил градинар в Русия, 
порцелановите кани рязко 
контрастират с предметите 
в „пищника“. 

От тази стая експозиция
та е функционално ре
шена с преминаването в 
някогашна малка кухня с 

кушетка, на която денем 
е можело да се почине, а 
днес е фотодокументална 
експозиция, допълнена 
с множество експонати. 
Именно оттук, проследя
вайки фотосите и вглеж
дайки се в експонатите, 
този, който не е открил 
търсеното внушение в ин

териора, има възможност 
да го направи. 

Вероятно в разработената 
туристическата стратегия 
на община Попово етно
графският музей е заел 
полагащото му се място. 
Нужно е да се обърне спе
циално внимание и на раз
ширяването му, което е 
условие за повишаване на 
интереса към него с всички 
положителни за туризма 
следствия. 


