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ПРЕКАРАЙТЕ С НАС НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО 
В ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ, А ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ 

НА БЪЛГАРИЯ – ЛЯТО В ЧЕРНОМОРЕЦ.
За контакти: Велико Търново �000, ул. „Тодор Балина“ № 16, 

тел./факс 06�/637 ���, GSM 0��7.074.�4�; 
www.eurotours-bg.com, http://www.eurotours-bg.com

лицензиран туроператор №05387

Кирил ЖЕЧЕв

На 7 май в с.Садина се 
проведе осмият Областен 
браншови пчеларски събор 
„Търговище–2006“. В 10 
часа на пчелина на Кина 
и Светломир Иванови от 
селото се събраха повече 
от 200 пчелари от петте 
общини в областта. Тук 
бяха още председателят 

със специален дизайн за 
Све товното първенство по 
футбол в Германия про из

веде заводът „Тракия глас 
България“ ЕАД – бъл гар
ското дружество на тур
ския гигант „Шише джам“. 
Последната парти да от по
ръчката на ФИФА и „Кока
кола“ излезе от ком плекса 
в Търгови ще днес. Ча ши
те са с марка та „Па ша бах
че“ – корпоративния бранд 
за домакинско стък ло на 
тур ската компа ния. 

„На „Шишеджам“ беше 
възложена отговор на та за
дача да произведе всич ките 
15 млн. официал ни чаши 
за феновете на Мондиал– 
2006 на об ща стойност 
8 млн. дола ра. „Кокако
ла“ изб ра „Шишеджам“ 
пора ди изискването за ви
соко качество на използ
ва ните технологии и мате
риали и като резул тат от 
дълготрайното партньор ст
во между двете световни 
компании. „Сериозна част 
от поръчката бе изпълнена 
успешно в Търговище, като 
това бе и една от първите 
продукции на завода ни за 
домакинско стъкло в Бъл
гария“, обясни Гюлзем 

ШЕСТ 
МИЛИОНА 
ЧАШИ ЗА 
МОНДИАЛ 
2006

Пламен СЪбЕв

При очакван интерес на 9 
май се проведе последното 
заседание по делото сре
щу кмета на община По
пово. За подбудителите на 
това дело сме писали – по
литическите му противни
ци от последните из бо ри 
през 2003 г. Затова, кол ко
то и да не се харесва на ня
кои, това дело си беше по
литическо.

„НЕВИНОВЕН“ ПО 
ВСИЧКИ ОБВИНЕНИЯ

• пРоДЪЛЖиЛоТо ДвЕ и поЛовинА ГоДини ДЕЛо СРЕЩУ КМЕТА нА попово ЗАвЪРШи
• в поСЛЕДноТо СЪДЕБно ЗАСЕДАниЕ СА иЗнЕСЕни ДАнни ЗА пРиЯТЕЛСКи КРЪГ в пРоКУРАТУРАТА

• иЗБоРи 2003 Г. в попово оФиЦиАЛно ЗАвЪРШиХА

Нямам за цел да го пре
разказвам, но заключи тел
ните пледоарии на адво ка
тите, както и на самия др 
Людмил Веселинов пов
дигнаха завесата на една 
банална за правосъдната 
система в България кар ти
на – на места зад афиши 
раното търсене на спра вед 
ливост са прикри ти лич 
ни интереси, съществу ват 
служебни и лични обвър
заности вътре в системата 

10.05.2006 г. Съдебният състав произнася присъдата „невиновен“ 
по отправените обвинения срещу кмета на община Попово.

проект, съфинансиран от Европейския 
съюз и Република България

BG 0202.02 РАЗвиТиЕ нА БЪЛГАРСКиЯ 
ЕКоТУРиЗЪМ 

проект BG 0202.02.ЕSC.G.DBET026 „Създаване и промоция 
на иновационен и маркетингов екотуристически продукт 

„на границата между предбалкана и Дунавската равнина – 
равнините на приключенията“

Във връзка с реализиращия се в общините Попово и 
Лозница екотуристически проект „На границата меж ду 
Предбалкана и Дунавската равнина – равнините на при
ключенията“, съфинансиран по програма ФАР на Евро
пейския съюз, на 9 и 10 май в Попово се проведе семинар. 
В него взеха участие представители на общинските ад
ми  нистрации от Разград, Лозница и Попово и други спе
циалисти, работещи по проекта.

СЕМИНАР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И НОВИ 

ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Неотдавна в община 
Опака екипът от сдружение 
„Алтернатива Попово – 21 
век“ по проект на програма 
„Активни услуги на пазара 
на труда“, компонент „Пла

МАЛКИЯТ 
БИЗНЕС 

В ОПАКА

„ЗМЕЙ“ – В ПОПОВО„ЗМЕЙ“ – В ПОПОВО„ЗМЕЙ“ – В ПОПОВО„ЗМЕЙ“ – В ПОПОВО
РАЗГОВОР С 
АКТЬОРИТЕ 

ЙОАННА 
БУКОВСКА 

И НИКОЛАЙ 
УРУМОВ

на стр. 4

НАД 200 ПЧЕЛАРИ СЕ СЪБРАХА В САДИНА 
НА ОБЛАСТЕН СЪБОР

на стр. 3
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от стр. 1
Азери, изпълнителен вице
президент на „Шишеджам“ 
и изпълнителен директор 
на дивизията „Домакинско 
стъкло“ на „Тракия глас Бъл
гария“ ЕАД. Тя припомни, 
че заводът в Търговище раз
полага с найголямата пещ 
за домакинско стъкло в 
света с капацитет 235 млн. 
броя артикули с марката 
„Пашабахче“ годишно.

Около 95% от футболните 
чаши, произведени в Бъл
гария, вече са доставени 
в различни държави в Ев
ропа. Останалата част от 
продукцията потегли от про
изводствената база на „Тра
кия глас България“ ЕАД с 
последните от общо 125
те камиона към Германия, 
Италия, Англия, Норвегия, 
Холандия и Северна Ирлан
дия.

Мостри от промоцио
налните чаши, произве
дени от „Тракия глас 
България“ ЕАД, са пред
ставени официално на 
традиционния пролетен 
панаир в Търговище, 
който се провежда от 8 
до 14 май. „Шишеджам“ 
е найголемият участник в 
рамките на 229ото издание 
на найстарото търговско 
изложение в България, като 
ще представи продукцията 
си на два изложбени щанда 
с обща площ от над 100 кв.
м. В художествената гале
рия на Търговище са из
ложени 180 продукта 
домакинско стъкло с мар
ката Пашабахче, сред кои
то различни видове чаши, 
купи, пепелници и други 
стъклени съдове, произ
ведени от заводите на 
„Шишеджам“ в България 
и Турция. 

Радосвета Чобанова

ШЕСТ 
МИЛИОНА 
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МОНДИАЛ 
2006

ниране на местно икономическо развитие“, проведе пър
вия от поредицата семинари за анализ с участието на 
местната общност – земеделски производители от ре
гиона.

Процесът на икономическото обновление на общи
ната, който представиха представителите на сдруже
нието, е един от трите действащи компонента на модела 
на министерството на труда на САЩ. Компонентът 
„Икономическо обновление на общината“ е процес, в 
който участва местното население и обединява хората 
на дадена община за разработка и изпълнение на твор
чески решения на проблемите, свързани с местното ико
номическо обновление. Това се постига в две последова
телни фази – през първата представители на местното 
население участват в четири семинара, по време на кои
то усвояват основни понятия и методи, свързани с ико
номическото развитие, след което генерират и оценяват 
идеи за проекти като част от процеса на оценка и плани
ране на икономическото развитие на местно равнище.

Семинар А помогна на участниците да направят оцен
ка на състоянието на местната икономика чрез раз
глеждане на пет фактора. Тези фактори са достъп до ка
питали, бизнес среда, инфраструктура, човешки ресур
си и качество на живот, оказващи съществено влияние 
върху способността на община Опака да създава въз
можности за стопанска дейност. Анализът на тези фак
тори се осъществи от гледна точка на една фирма от об
ластта на селското стопанство.

МАЛКИЯТ 
БИЗНЕС В ОПАКА

от стр. 1

Момент от провеждането на семинара

Произнасянето на присъдата премина при подчертан 
журналистически интерес, който продължи и извън съдебната 

зала. Кметът Веселинов коментира несъстоятелния обвинителен 
акт на прокуратурата.

с всичките произтичащи 
от тях последствия. За то
ва много се говори, но 
малцина имат смелостта 
да се изправят срещу та
ка изградената система. 
Кметът на община Попово 
Людмил Веселинов обаче 
го направи, като изнесе не
лицеприятни факти за про
куратурата в Попово и Тър
говище, демонстрирайки, 
че не е човек, който ще се 
поддаде на натиска º. 

ПРИЯТЕЛСКИЯТ КРЪГ

Делото е безспорна част 
от усилията на Атанас 
Михайлов за реванш от 
изборния провал през 
2003 г. Самочувствието 
да предприеме такъв ход 
е разбираемо. Съпругата 
му Каролина Неделчева е 
председател на Районния 
съд в Попово, Пламен 
Трифонов – по него време 

„НЕВИНОВЕН“ ПО ВСИЧКИ 
ОБВИНЕНИЯот стр. 1 районен прокурор в По

пово, му е  приятел; Анас
тас Моллов – окръжен про
курор, му е кръстник. В 
хода на делото е установена 
и косвена намеса на съдия 
Йорданова, сестра на Ка 

ролина Неделчева. Между
временно и самият Атанас 
Михайлов е назначен на 
работа като администра
тивен секретар на Окръжна 
прокуратура–Търговище.

Именно на този прия
телски кръг се разчита, след 
като е намерен формалният 
повод – некоректната сдел
ка за продажба на общин
ски апартамент, и „буден 
гражданин“ – Христо Руси
нов, да подаде сигнал до 
прокуратурата. 

БЕЗСИЛИЕТО  
НА ОБВИНЕНИЕТО

При всичките опити – 
оказан натиск върху съдия 
по делото, връщане за до

разследване, смяна на съ
дията по делото и прочие 
хватки – и неимоверни 
усилия прокурорът по де
лото Н.Казаков не можа да 
докаже обвиненията към 
кмета Людмил Веселинов, 
че като длъжностно лице 
е извършил умишлено дея
нието с търсена от това лич
на облага и че е причинена 
вреда на община Попово. 
Затова и несериозно зву
чеше исканата от него при
съда от три години лиша
ване от свобода, парична 
глоба от 3000 лева и „ли
шаването от право да се 
заема определена държав
на или обществена длъж
ност“. С последното обаче 
прокурорът обобщи делото. 
Казано с думи прости – 
предсрочни избори. 

 ЦЕНАТА

За две години и половина 
кметът на община Попово 

е разтакаван по съдилища, 
белязан е като „подсъдим“, 
подлаган е на унижения 
с налагане на мярка „под
писка“, отправен му е иск 
„задържане под стража“, 
като председател на Лов
норибарското дружество 
е лишен от право да носи 
оръжие и да ловува, дис
кредитиран е в публичното 
пространство, влошено е 
здравето му. Това е високата 
цена, която той плаща, за 
смелостта да се изправи 
срещу приятелския кръг в 
прокуратурата. Цената за 

спечелените от него избори 
през 2003 г. 

„Кметското дело“ за
върши с безапелационно
то отхвърляне на обви
ненията на прокурату
рата. Съдията по делото 
ангел Павлов даде пример 
за безпристрастност и 
надежда, че в съдебната 
система има хора, кои
то да я изведат от тре
савището, в което е вка
рана. Да върнат надеж
дата на обикновените 
хора, че има правосъдие. 

Консултанти от ЕТ „Ерис 
консулт – Росен Чолаков“ 
представиха иновациите и 
тенденциите на глобалния 
туризъм, изясниха профила 
на международния и нацио
нален турист с потенциален 
интерес към дестинацията 
Попово и Лозница. 

Представени бяха най

СЕМИНАР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И НОВИ 

ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
добри практики на меж
дународния екотуризъм. 
Дискутирани бяха теми
те диверсификация на про
дуктите, марка за качест
во, маркетингови канали. 
Присъстващите бяха запо
знати с измененията в зако
нодателството, касаещо ту
ристическата дейност. 

от стр. 1

ПОКАНА
На 13 май 2006 г. в с. Крепча, община Опака,  
ще се проведе традиционният СЪБОР–2006  
под патронажа на кмета на община Опака  
г-н Лютфи Реянов при следната програма:

9,30 часа – ОТКРИВАНЕ
10 часа – Концертна програма с участието 

на фолкзвездата ЕСИЛ ДЮРАН  
и театър „Назъм Хикмет“–Разград

11 часа – народни борби.

Съборът  се организира ежегодно по случай 
майските събития в района по време на 

възродителния процес.

Кирил ЖЕЧЕв

Дружеството на ветера
ните от общината, участ
ници във Втората световна 
война, отбеляза 61 години 
от 9 май – Деня на победата 
над хитлерофашизма, с 
тържествено събрание, 
проведено в Дома на култу
рата. То бе открито с при
ветствени слова от замест

ДЕвЕТи МАй – ДЕн нА поБЕДАТА

НАГРАДЕНИ ВЕТЕРАНИ

никкмета на общината 
инж. Тодор Ненов. „Чест 
и радост е за мен – заяви 
той, – че имам възможност 
да ви поздравя от името 
на кмета др Веселинов 
и от мое име с този велик 
ден – Деня на победата. То
ва, че вече сте възрастни хо
ра, не ви прави помалко 
ценни за обществото. Ние 
ви дължим благодарност 
и вечна признателност за 
извършеното от вас, което 
ще остане навеки в исто
рията на човечеството“.

О.з. Трифон Трифонов – 
зам.председател на ОбС 
на Българската социалис
тическа партия, прочете 
поздравителна телеграма 
от министъра на отбраната 

Веселин Близнаков.
Доклад за Втората све

товна война и нейното 
историческо значение из
несе Петя Карагяурова 
от Исторически музей–
Попово. Тя припомни ос
новните моменти от тази 
найголяма досега война 
на планетата, говори за 
участието в нея на бъл
гарските войски и за кръво
пролитните боеве, които во
ди Българската армия сре
щу хитлерофашистките за
воеватели. В този военен 
конфликт са взели учас
тие 35 000 български вое
ннослужащи, от които 
около 2000 от Поповския 
край. Около 100 са загина
лите във войната от бив
шата Поповска околия.

За присъстващите на 
тържественото честване бе 
прожектиран документал
ният филм „Мамаев кур
ган“, посветен на Втората 
световна война. След това 
за ветераните от войната 
бе изнесен тържествен кон
церт от любителски състави 
при Дома на културата.

Всички ветерани от вой
ната бяха наградени с юби
лейни медали. Отличията 
им връчи заместниккметът 
на общината инж. Тодор 
Ненов (на снимката).

ПРИЗНАНИЕ
На VІІІ конференция на организацията „Общинска 

мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, про
вела се на 4–5 май в София, за член на управителния 
съвет е избран заместниккметът на община Попово 
инж.Тодор Ненов. Изборът му е признание за усилията 
и постиженията на община Попово  в тази област.

МВ
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Община–Попово е отпус
нала финансови средства 
в размер на 6000 лева за 
закупуване на пътни зна
ци. Техните места на тери
торията на града са опреде
лени съвместно с предста
вители на пътна полиция. 
Пътните знаци (найвече 
STOP) ще бъдат поставени 
основно на главните кръс
товища, на изходните арте
рии на града и по други въз
лови места.

Значителна част от па
рите са предназначени за 
купуване на боя за опрес
няване на хоризонталната 
маркировка на уличната 
мрежа и за освежаване на 
автобусните спирки.   МВ

ОТПУСНАТИ 
СА ПАРИ 
ЗА ПЪТНИ 
ЗНАЦИ

Пламен СЪбЕв

Случи се така, че неот
давна пътувах за Търго
вище през Долна Кабда. 
Малко след селото видях 
наведен човек, който с 
трионче режеше някакви 
млади дръвчета. Спрях и 
се заговорихме. Оказа се, 
че това е един от героите 
на предиш ни публикации 
в този вестник – Хасан 
Юсуфов. 

Този човек говори прос
то, с къси фрази, изпитва 
неудобство, когато насоч
вам разговора около лич
ността му. В днешното 
комерсиално време той 
продължава да намира 
щастието в правенето на 
„добро“, на „хаир“, като се 
аргументира дори с рели
гията, която изповядва. 
Затова той ми разказва как 
е засял над 1500 орехови 

„АЗ ЗА ПАРИ НЕ 
ГИ ПРАВЯ ТЕЗИ НЕЩА“

дървета по пътя между  се
лата Долна Кабда и Пре
сиян. Хванал е водата и 
е направил две чешми в 
околностите на селото. Се
га облагородява дървета 
покрай пътя, полето и дво
ровете на съселяните си. 
Колко са – не ги брои.

Все почесто си мисля, 

че такива хора вече няма. 
Днес, когато всичко се ме
ри с пари. Но докато разго
варяме, започвам да си мис
ля, че ако загубя вярата в 
доброто, трябва да отида до 
Долна Кабда и  да потърся 
добрия чудак Хасан Юсу
фов. Той освен всичко 
„ашладисва“ и вяра с  жи

Маруся МИЛУШЕва  

Това е мотото, което се 
стреми да внуши на тър
сещите трудова реали
зация  гжа Елга Летиери 
от Италия, която посети 
Попово миналата седмица. 
Тя е консултант по програми 
на Европейския съюз за 
осигуряване на заетост и 
преквалификация, член 
е на Стопанската камара 
на Италия. Както вече пи
сахме, в България тя ще 
работи само с три града – 
Пловдив, Смолян и По

„ИСКАМ И МОГА“

Елга Летиери при посещението си в холдинг  „Родина“

пово. Избрала е нашия 
град, защото тук имаме 
Дружество по заетост, 
осигуряващо работа по раз
лични програми.  

Как да се продадеш ус
пешно на трудовия пазар 
или сам да си създадеш 
поминък – това съветва 
хората, потърсили услуги
те º, гжа Летиери. На 
среща с представители 
на общинската админист
рация и местния бизнес 
тя подчерта, че от социал
ните фондове на ЕС могат 
изцяло да се финансират 
обучителни курсове за 
квалификация и преквали
фикация. Но за тази цел 
е нужна активност – от 
страна на местните влас
ти на неправителствени
те организации и особено 
на бизнеса, който изпитва 
нужда от работна сила с 
определена професионал
на подготовка. Разработка
та на проекти в това на
правление ще e цел на ней
ни следващи посещения.

Що се отнася до икономи
ческото сътрудничество, 
тя обеща да провокира ин
тереса на представители на 
италиански фирми, които 
да посетят общината ни с 
цел бъдещи бизнес проек
ти. Но за да ги привлече, 
º е нужна детайлна инфор
мация за града и всяко от 

34те ни села – какво е от
личаващото, характерно
то за всяко от тях като ико
номически и териториални 
единици. Найважен спо
ред нея е успешният мар
кетинг – да се изтъкне как
ви са предимствата ни пред 
другите региони, за да 
предпочете даден инвести
тор да вложи парите си точ
но тук. Още подобре е, 
ако при конкретна идея сла
бостите ни се окажат точно 
това търсено предимство.  

Град Сиена, от който е 
италианската консултант
ка, е в район  с много добре 
развит селски туризъм. В 
това отношение ние, като 
начинаещи в тази област, 
можем да почерпим опит. 
Възможни са също контакти 
в областта на културата и 
образованието.

Гжа Летиери посети оран
жерията за зеленчуци в с. 
Кардам, винпрома в Попо
во и холдинг  „Родина“, 
където бе запозната с про
изводствения процес и 
има ли проблеми с квали
фикацията на работната си
ла. Впечатли я красивата 
местност около язовир 
„Каваците“, която по ней
но мнение предприемчи
ви хора с идеи могат  да 
превърнат в атрактивна ту
ристическа зона, привле
кателна и за чужденците.

тейската си философия, за
ключена в две изречения: 

„на хората добро правя. 
някъде ми дават пари, аз 
не искам, аз за пари не 
ги правя тези неща. аз 
от Господа искам само 
здраве.“

НАД 200 ПЧЕЛАРИ СЕ СЪБРАХА 
В САДИНА НА ОБЛАСТЕН СЪБОР
на Националната бран
шова организация на пче
ларския съюз Ганчо Га
нев, председателят на Об
ластния браншови пче
ларски съюз (ОБПС) Иван 
Станчев, президентът 
на фирмата за търговия 
и износ на пчелен мед и 
пчелни продукти „Герада“ 
Герасим Дочев, който от 
години подпомага разви
тето на пчеларството в По
повския регион, директор
ката на областна дирекция 
на ДФ „Земеделие“ Милена 
Ангелова, представителят 
на областната дирекция 
„Земеделие и гори“ Тодор 
Тодоров и др. Темата на таз
годишния събор бе „Доб
рите пчеларски практики и 
прилагане на нови техники 
при добива на пчелен мед, 
пчелен прашец и пчелно 
млечице“.   

Съборът бе открит офи
иално от Георги Досев – 

председател на общинския 
браншови пчеларски съюз 
в Търговище и член на 
управителния съвет на 
Областния браншови пче
ларски съюз. Отец Димчо 
отслужи водосвет за здра
ве и берекет, след което 
домакинът и собственик 
на пчелина Светломир 
Иванов запозна накратко 
присъстващите с прилага
ните от него авангардни 
практики и технологии 
при добиването на пчелен 
мед и пчелни продукти. 
Той показа заложени маточ
ници, обясни как чрез прак
тикуваните от него тех
нологии може да се при
бере медът от целия пче
лин (120 кошера) само за 
дватри часа и как в един 
кошер могат да се вкарат 
до 20 пчелимайки.

Присъстващите разгледа
ха пчелина, обмениха опит 
помежду си и се запознаха 
на място с някои от нетра
диционните кошери, изра
ботени от собственика 
Светломир Иванов.

Един от найвъзрастните 
участници в събора бе по
повският пчелар Калчо Ко
лев, който се занимава с 

този занаят непрекъснато 
от 46 години. Той бе любе
зен да сподели с пишещия 
тези редове каква е според 
него ползата от пчелар
ството и как той се отнася 
към тази професия. Всяко 
нещо трябва да се върши с 
любов – това с особена сила 
важи за пчеларския занаят. 
Като цяло пчеларството е 
доходна професия, стига да 
са налице условия за добра 
реализация на добития пче
лен мед. При нормална го
дина и при повече грижи 
за пчелните семейства от 
кошерите могат да се из
вадят значителни коли
чества мед. Колкото и да 
е добре подготвен теорети
чески, колкото и голям опит 
да има, пчеларят винаги 
може да научи нещо ново, 
което ще му е от полза за 
бъдещата работа. 

В обедните часове на де
ня в салона на читалището 
в селото се проведе общо 

събрание на ОБПС–Търго
вище. На него присъства 
и директорът на дирекция 
„Социалноикономически 
дейности“ при Община–
Попово Красимир Дамя
нов. То бе открито с при
ветствено слово към при
състващите от кмета на 
с.Садина Пеци Пецев, след 
което местни самодейки от 
певческа група „Капанка“ 
поздравиха пчеларите от 
областта с народни песни.

Отчет за дейността на 
УС на ОБПС за измина
лия едногодишен период 
направи неговият председа
тел Иван Станчев. Присъст
ващите на събранието 
изслушаха също отчет 
на Контролния съвет на 
ОБПС–Търговище. Приет 
бе отчетът за приходите 
и разходите през 2005 г. и 
проектобюджетът за 2006 г.

В доклада бе посочено, 
че сега около 95 на сто 
от пчелните семейства в 
петте общини на областта 
не са регистрирани. В най
скоро време трябва да 
бъдат регистрирани всич
ки пчелни семейства, за да 
може през следващите го
дини да се разчита на суб
сидиране от фондовете на 
Европейския съюз. Дру
го важно направление в 
бъдещата дейност на пче
ларите е да се работи за 
създаване условия за доб
ра реализация на произвеж
дания пчелен мед.

Директорката на област

ната дирекция на ДФ „Зе
меделие“ Милена Анге
лова запозна присъства
щите на събранието с крат
косрочните програми и ин
вестиционните програми 
на фонда за създаване на 
пчелини и възстановяване 
на пчелини. Тя разясни как 
става кандидатстването за 
финансово подпомагане и 
какви са лихвите за отпус
каните заеми.

Представителят на об
ластна дирекция „Земеде
лие и гори“ Тодор Тодорв 
отправи към всички пче
лари призив да проявят 
гражданска позиция и се 
да включат своевременно 
в провеждащата се анкета 
в областта, за да може тя 
да приключи до края на то
зи месец. Получената ин
формация ще послужи ка
то база за вземане на бъ
дещи решения, като на ан
кетираните се гарантира, 
че получените данни няма 

да се разпространяват. 
Председателят на Нацио

налната браншова органи
зация на пчеларския съюз 
Ганчо Ганев заяви, че пред
стои разработването на 
дългосрочна програма за 
развитие и насърчаване на 
пчеларството. Средствата, 
които се очаква да постъпят 
от Европейския съюз, ще 
се дават според броя на 
пчелните семейства. Ето 
защо найважното на този 
етап е да се проведе в срок 
анкетата сред пчеларите  и 
да се определят разходните 
норми при отглеждането и 
грижите за пчелите. В най
кратки срокове пчеларите 
следва да направят своите 
предложения за промяна в 
нормативната уредба.

Гн Ганев отговори на 
всички зададени му от при
състващите въпроси.

За добри постижения в 
пчеларството грамоти и 
награди получиха пчела
рите Радко Радев, Светло
мир Иванов и Неделчо Ди
митров. Награден бе съ
що младият пчелар Иван 
Иванов, който има 80 ко
шера в землището на 
с.Априлово.

От името на всички 
участници в осмия Облас
тен пчеларски събор бе 
изказана благодарност за 
добрата му организация 
на Любен Любенов – пред
седател на Общинския 
браншови пчеларски съюз 
в Попово.

от стр. 1

• Едно пчелно семейство се състои от 80 000 до 100 000 пчели;
• През летните месеци пчелите живеят от 25 до 35 дена и на практика 

пчелното семейство се подменя всеки месец;
• През зимата пчелното семейство не се подменя;
• Пчелите дават на хората основно три неща – храна, здраве и дълголетие;
• Хората има какво да научат от пчелите – те са отлично сработен колек

тив, свободни са и не търпят търтеите, ленивците;
• Пчеларството оказва неоценима помощ на селското стопанство, допри

насяйки за повишаване неколкократно на добивите от различни земеделски 
култури;

• Пчелите възстановяват природното равновесие;
• Според алберт айнщайн, ако в продължение на четири последователни 

години пчелите изчезнат от земното кълбо, природната среда ще бъде непо
правимо увредена.
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16 май (вторник), 14 часа. Дом на културата. „Спомени 

в песни“  – трети общински фестивал за стари градски 
и шлагерни песни с участието на Бони Милчева и Тодор 
Върбанов. ПОД ПАТРОНАЖА НА  НТ „СКАТ“

17 май (сряда), 1� часа. НЧ–Попово. 25 години Сту дио 
за класически  балет и съвременни танци – юбилеен кон-
церт. ПОД ПАТРОНАЖА НА  НТ „СКАТ“

1� май (четвъртък),  17 часа. Исторически музей–По-
пово.  ДЕН НА МУЗЕЯ. • Откриване на лапидариум и детска 
площадка пред музея. • Откриване на изложба на школата 
по изобразително изкуство с ръководител Ваня Йовчева.

• СРЕЩИ • 4 брой 19 • 12 май 2006 година

С пиесата „Змей“ Дра
матичен театър–Шумен го
с тува на 4 май в Попово. 
Пре пълненият театрален 
салон на читалището като 
че ли вдъхнови допъл ни
телно актьорите за една 
пре красна игра. Може да 
се каже, че отдавна по пов

„ЗМЕЙ“ – В ПОПОВО
ската сцена не пом ни такава 
класна игра и толкова 
силно актьорско присъст
вие. Истински празник, кой

то поповското читалище 
посвети на 125годиш ни
ната на библиотечното дело 
в града и 150годиш нината 
на българския теа тър. 

ПИЕСАТА Е ПО

текст на П.Ю.Тодоров и Маргарит Минков, с ре-
жисьор Димитър Шарков и с участието на: Ни-
колай Урумов, Йоана Буковска, Стефан Сотиров, Сия 
Драголова, Кольо Стайков, Тихомир Иванов, Ми лен 
Димитров, Николай Скачков, Васил Сумрачки, Ан гел 
Бончев, Любен Попов, Рада Спасова, Димитър Кара-
иванов, Ина Будева, Мария Шипочка, Албена Начева, 
Мария Енева, Гергана Додева, Мария Григорова, Илия-
на Тимева, Ана Дюлгерова, Мария Блажева, Стефани 
Лечева, сценография: арх. Зарко Узунов, костюми: 
доц. Мария Блажева, музика: Стефан Вълдобрев, 
плас тика: Мила Искренова

СЮЖЕТ

Йоана Буковска става булка на влюбен змей. Мило-
видната хубавица е облечена в съчетание от балетна 
рокля и гръндж дрехи. А избраникът º Николай Уру-

мов влиза в люспестата кожа на младоженеца. Хор 
от вещици в червени фешън костюми заклеймява до-
садните като мухи папараци. „Змей“ е първият фен-
тъзи спектакъл по българска драматургия. В сряда 
го показват в Сатиричния театър. Режисьорът Ди-
ми тър Шарков е направил сценичната адаптация 
меж ду добре познатото произведение на класика 
Петко Тодоров и поезията на Маргарит Минков. Из-
вестният тв творец признава, че съзнателно е тър сил 
еклектичен акцент, приближаващ сюжета до съвре-
менността. Сценографията е на Светозар Узунов, 
автор на костюмите е Мария Блажева, а музиката 
е на Стефан Вълдобрев. Проектът е на Шуменския 
драматичен театър. Драмата „Змеюва сватба“ е 
поставена през 1920 г. в Народния театър от Яворов, 
а в главните роли тогава са били Кръстьо Сарафов и 
Адриана Будевска. Зрителите от по-близкото минало 
си спомнят и тв варианта на Вили Цанков с Йосиф 
Сърчаджиев.

ЙОАНА БУКОВСКА

ТУК ХОРАТА СА 
МНОГО ТОПЛИ, 
ВСЕОТДАЙНИ

Къде е „змеят“ за йоана 
Буковска извън пиесата?

В смисъла, който ме 
питаш, „змеят“ за мене е 
моята работа. Аз там се 
спасявам, там мога да бъда 
това, което искам да бъда. 
Там някак хората са по
добри. Нещо, заради което 
ние, актьорите, работим. 
Там „змеят“ е нещото, 
което на хората им се иска, 
но не им стиска. Защото 
в нашето обществото при 
правилата, нормите, които 
са наложени, животът е 
много труден. Затова и в 
пиесата „змеят“ е поставен 
по този начин – низвергнат, 
не се вписва в нормите, 
всеки различен е осъден да 
бъде низвергнат, да бъде 
извън. По някакъв начин 
той се поставя вън от 
рамките, но това е 
цената, за да запазиш 
собственото си аз, в 
добрия смисъл.
йоана Буковска  
извън театъра 
силна жена ли 
е, или ролите, 
които играе, 
са такива – 
все да търси 

различното, да 

разчупва рамките?

Изкуството винаги се 
занимава с тези хора, с 
нестандартните, които 
не се примиряват с да де
ностите, които ги заоби
калят. Доколко аз ги 
избирам – смея да твърдя, 
че избирам много прецизно 
всяка следваща роля от 
Стела насам („Дунав 
мост“). И съдбата и Бог са 
много благосклонни към 
мен, за да имам палитрата, 
от която да избирам, да 
имам право, „лукса“ дори 
да отказвам някои от тях, 
дори с цената да остана 
без работа. Смятам, че 
актьорът трябва да спазва 
лична хигиена, защото не 
може да си всеяден и да 
приемаш всичко, което ти 
се предлага. Това може 
да те забие в посока да 
играеш все едно и също. 
Аз обичам всяка следваща 
роля да е поразлична от 
предишната, да е стъпка за 
мен нагоре и да е изненада 
за публиката.

все пак, в живота силна 
жена ли сте?

Не мога да кажа това. 
Може би това могат да 
кажат моите приятели. 
Предполагам, те смятат, 
че съм сил на и ус пяла же
на, но то ва е за все ки субек
тивно мнение. Но щом 
успявам да от  стоя вам по
зи ции те си и продължавам 
да се зани мавам с 
театър в с е 
още , 
въп
р е 
к и 
че е 
мно
г о 

трудно днес и това не е най
пе че лившата професия. 
Прос то това мога да правя 
найдобре и смятам, че това 
е призванието ми, колкото 
и помпозно да звучи, и тук 
се чувствам найполезна. 
И тази вечер в Попово раз
брах това за пореден път.

Ако си представим, 
че България е селото 
на Цена („Змей“), ще 

въведем ли някога други 
порядки, ще променим ли 
нашенския манталитет?

Ами, надявам се. 
наистина ли има 

надежда?...

Не съм се отказала да 
вярвам. Вярно, хората са 
такива, каквито са оцелели 
толкова години. Толкова са 
ни газили и са ни мачкали, 
но все пак има дни като 
днешния, когато в Попово 
отбелязвате 125 години 
на биб лиотеката в града, 
а самото представление е 
посветено на 150годиш
нината на театъра. Тези го
дишнини нещо значат. Те
зи неща ги  има и се праз
нуват. Затова колкото и труд

разчупва рамките? трудно днес и това не е най

Там „змеят“ е нещото, 
което на хората им се иска, 
но не им стиска. Защото 
в нашето обществото при 
правилата, нормите, които 
са наложени, животът е 
много труден. Затова и в 
пиесата „змеят“ е поставен 
по този начин – низвергнат, 
не се вписва в нормите, 
всеки различен е осъден да 
бъде низвергнат, да бъде 
извън. По някакъв начин 
той се поставя вън от 
рамките, но това е 
цената, за да запазиш 
собственото си аз, в 

йоана Буковска  йоана Буковска  

зи ции те си и продължавам 
което на хората им се иска, 
но не им стиска. Защото 
в нашето обществото при 
правилата, нормите, които 
са наложени, животът е 
много труден. Затова и в 
пиесата „змеят“ е поставен 
по този начин – низвергнат, 
не се вписва в нормите, 
всеки различен е осъден да 
бъде низвергнат, да бъде 
извън. По някакъв начин 
той се поставя вън от 
рамките, но това е 
цената, за да запазиш 
собственото си аз, в 

йоана Буковска  йоана Буковска  

да се зани мавам с 
театър в с е 
още , 
въп
р е 
к и 
че е 
мно
г о 

но да е, колкото и да няма 
пари за култура, значи това 
не е умряло. Духът е жив.

Да, така е. но до 
духовното се докосваме 

май само докато сме вътре 
в театъра, щом излезем 
ставаме други, защото 
трябва да оцеляваме. 

За съжале ние, така е. 
Ние, актьо ри те, сме щаст
ливи, че има ме много фил
ми и вечери като тая и 
възмож ност та за бягството 
ни се уда ва почес то.

в попово сте за първи 
път. Как намирате 

публиката?

Много топла, 
много отворена. 
Има градове, 
съжа лявам че 
трябва да спо
мена на при  мер 
Варна, където 
пуб ликата по
ставя една сте
на, която тряб 
ва да изка те
риш, да прео
до лееш. Тя 
е много по

сту дена и мно го попре
тенциозна. На нея някак 
трудно мо же да º угодиш, 
за да бъ де до вол на. Докато 
тук хо рата са много топли, 
всеот дай   ни. Това прави 
и нас всеот дайни. Много 
полес но ста ва връзката 
помеж ду ни. Аз винаги 
съм каз вала, че основа 
за едно пред став ление е 
публика та и затова всяко 
пред ставление е раз лично, 
за щото там, до лу, стоят раз
лични хора.

вашето пожелание за 
поповчани?

Да запазят този дух, 
който усетих тази вечер от 
сцената. Искам да запазят 
тази духовна щедрост, 
която имат у себе си, да не 
се предават. Вярвам, че не
щата рано или късно ще се 
оправят.

Благодаря и ви желая 
ролите, които искате.

Дай, Боже, работа, роли 
и здраве, иначе нищо не 
става…

Разговор на 
Пламен СЪбЕв

Съществува ли змеят в 
реалния живот?

Мисля, че съществува, 
да. Змеят, който е оли цет
ворение и носител  на ду
ховното във все погрубия 
и материален свят, може би 
е някъде от нас забравен, 
отритнат или неразбран. 
Достатъчно е да го изви
каме така, както Цена го 
прави в постановката – със 
силно желание и любов. 
Той сигурно ще се появи.

Значи ли, че поуката от 
спектакъла „Змей” е, че 

любовта побеждава всичко?

В крайна сметка два мата 
главни герои станаха жертва 
на любовта. Те ос танаха 
не раз  брани. И два  мата 
се от казаха от мно го 
неща – еди ният от 
свръх силата си, дру
гият от зем ното, 
за да се срещнат 
ня къде там по 
средата. Логично 
бе ше като баланс 
от двете стра 
ни грубостта 
и агре сията 
на вещиците, 

проти вопоставяна на тази 
на хората – това е под помог
нато и от хубавите стихове 
на Маргарит Минков към 
пиесата. Именно това, че 
в света на змея всичко е в 
стих, а в света на хората – 
в проза, още повече засил
ва внушението за невъз
можната любов.

Гн Урумов, вие се 
връщате от Киев с две 

прекрасни награди. 
Ще разкажете ли на 
нашите читатели за 
вашето участие във 

фестивала в Украйна?

След селекция на теат
ралните трупи от 11 стра
ни участвах в между на
родния фестивал на моно
спектаклите в Киев със 
спек такъла „Живот в ка
шони“ от Иван Кулеков, 
постановка на Невена 
Митева. За първи път на 
този фестивал попада бъл
гарска група. Бяхме, така 
да се каже, приятната 
изненада за всички, защо
то повечето спектакли, 
актьори и журито се позна
ваха – те са един кръг от 
хо ра, които се въртят от 

НИКОЛАЙ УРУМОВ

МЕжДУ 
„ЗМЕЙ” 

И „жИВОТ 
В КАШОНИ“  

фестивал на фестивал.
Българското участие във 

фестивала бе наистина 
прият на изненада, защо то 
получих на   гра да та на ди
рек тори те на фес  ти ва ли и 
на градата на пуб   ликата и 
спон сори те. Заед но с тези 
на гра ди полу чих и пет по
кани за учас тие в 
близ  ката 
е д  н а 
годи на 
в други 

театрални фести вали – в 
Албания, Литва, Полша, 
Русия и ОАЕ.

Интересното бе, че те ма
та на самотника, какъвто 
бе моят герой, е до болка 
позната на страните в 
преход. На сцената бе един 
50годишен безработен 
бивш инженер, са мотник, 
стар ерген, без дом ник, 
който живее в един ка шон 
от фризер до една боклук
чийска кофа. Един човек, 
безспорно талан тлив, но 
нежен и раним, който не 
е успял да се приспособи 
към днеш ното вълче време, 
и целият непотребен свят, 
който изхвърлят хората 
в това боклукчийско кош
че, всъщност е света на 
моя герой.  Това са послед

ните 50 минути от живота 
му, защото в края на спек
такъла той си слага край на 
живота.

Такива герои и явления 
явно ги преживяват и дру
гите хора от страните в пре
ход, от една страна, а от 
дру га – и на западния свят 
не му липсва това.

Ако си спомняте, по вре
ме на социализма по теле
визията показваха кол ко 
лошо живеят амери кан ци
те, как спят в кашони по 
улиците и как хората ги на
стъпват. Така че темата е 
всеобща, проблемът е общ. 
Действително българският 
спектакъл във фестивала 

се четеше, а той има и 
една ярка образност 

и достигна до всич
ки – зрителите се 
забав ляваха и аз 
бях дово лен.

За първи път 
ли играете 
в моноспек

такъл?
Да, за първи 

път иг рая.
изглежда сте 

добър в тази си роля – 
получихте международно 

признание?
Истината е, че, ако имаше 

само дори един български 
представител в журито 
на този фестивал в Киев, 
аз нямаше на получа тази 
награда. Защото ние сме си 
известни с нашата „добро
желателност“, със завистта 
и злобата. При мери в това от
ношение има много, за които 
си спомняме сега. Та ки ва 
са случаите с нашите фи
гу  ристи, с художествените 
гимнастички – българските 
пред  ставители в журито да
ва ха помалка оценка от оста
налите (чужденците). То ва е 
достатъчно красноре чиво.

Разговор на 
Михаела ПЕТРова

дру га – и на западния свят 
не му липсва това.

Ако си спомняте, по вре
ме на социализма по теле
визията показваха кол ко 
лошо живеят амери кан ци
те, как спят в кашони по 
улиците и как хората ги на
стъпват. Така че темата е 
всеобща, проблемът е общ. 
Действително българският 
спектакъл във фестивала 

се четеше, а той има и 
една ярка образност 

и достигна до всич

театрални фести вали – в 

ки – зрителите се 
забав ляваха и аз 
бях дово лен.

За първи път 

път иг рая.

добър в тази си роля – 

е някъде от нас забравен, 
отритнат или неразбран. 
Достатъчно е да го изви
каме така, както Цена го 
прави в постановката – със 
силно желание и любов. 
Той сигурно ще се появи.

Значи ли, че поуката от 
спектакъла „Змей” е, че 

любовта побеждава всичко?

В крайна сметка два мата 
главни герои станаха жертва 
на любовта. Те ос танаха 
не раз  брани. И два  мата 
се от казаха от мно го 
неща – еди ният от 
свръх силата си, дру
гият от зем ното, 

спон сори те. Заед но с тези ход, от една страна, а от е някъде от нас забравен, 
отритнат или неразбран. 
Достатъчно е да го изви
каме така, както Цена го 
прави в постановката – със 
силно желание и любов. 
Той сигурно ще се появи.

Значи ли, че поуката от 
спектакъла „Змей” е, че 

любовта побеждава всичко?

В крайна сметка два мата 
главни герои станаха жертва 
на любовта. Те ос танаха 
не раз  брани. И два  мата 
се от казаха от мно го 
неща – еди ният от 
свръх силата си, дру
гият от зем ното, 

на гра ди полу чих и пет по
кани за учас тие в 
близ  ката 
е д  н а 
годи на 
в други 

дру га – и на западния свят 
не му липсва това.

Ако си спомняте, по вре
ме на социализма по теле
визията показваха кол ко 
лошо живеят амери кан ци
те, как спят в кашони по 
улиците и как хората ги на
стъпват. Така че темата е 
всеобща, проблемът е общ. 
Действително българският 
спектакъл във фестивала 

се четеше, а той има и 
една ярка образност 

и достигна до всич
ки – зрителите се 
забав ляваха и аз 
бях дово лен.
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На 4 май тържествено 
бе отбелязана 125годиш
нината на библиотечното 
дело в Попово и сто годи 
ни градска читалищна 
библиотека. В организира
ната  по този повод в Дома 
на културата кръгла маса 
на тема „Съвременната 
библиотека – духовен и об
щественоинформационен 
център“ участваха освен 
домакините от Народно чи
талище „Св. св. Кирил и 
Методий“, и библиотечни 
работници и специалисти 
от Разград, Търговище, 
Добрич, София, както и 
секретарбиблиотекари от 
общината, дарители, други 
гости. 

С историята на библио
течното дело в Попово при
състващите на конферен
цията бяха запознати от ди
ректора на Историческия 
музей Иван Атанасов. Тази 
история е неразривна част 
от историята на поповското 
читалище, което възниква 
и започва своя живот с биб
лиотеката си. 

От името на Министер
ството на културата поздра
вителен адрес и грамота по 
случай годишнината връчи 
Цанка Бенчева – началник 

125 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО 
ДЕЛО В ГРАД ПОПОВО

на сектор „Библиотеки и чи
талища“. Поздравителни 
адреси бяха получени и от 
Съюза на библиотечните и 
информационни работни
ци, Съюза на народните 
читалища, библиотечния 
институт, Българския ин
формационен консорциум 
към Нов български универ
ситет, от други обществени 
библиотеки.

Съвременните тенден
ции на развитие на биб
лиотеките, начините и 
фор мите на обслужване 
на читателите и потреби
телите – по тези въпроси 
основно бяха докладите и 
разискванията на кръгла
та маса. Ставаше дума за 

едно ново ниво на инфор
мационното обслужване, 
за нова функция на тези 
вековни центрове на ду
ховността и знанието, кои
то е задължително да се 
развиват в крак със съвре

менните технологии.
С тази конференция се 

сложи началото на тради
ционните Дни на културата 
в гр. Попово, които ще про
дължат до 10 юни – праз
ника на града.             МВ 

УСПЕШНА ИЗЯВА
Пламена анГЕЛова

Съставът за художестве
но слово при народно чита
лище „Христо Ботев“–с. 
Зараево взе участие в пър
вия Национален преглед 
на селските читалищни 
театри.  Той се проведе в с. 
Дра ганово, община Горна 
Оряховица, на 4 май.

Съставът на Зараево е 
сформиран през месец ок
томври 2003 година. В него 
участват деца от VІІ и VІІІ 
клас от основно училище 
„Св.св. Кирил и Методий“ в 
селото. Техен ръководител 
е Татяна Стоянова, препо
давател по български език 
и литература. 

На прегледа децата се 
явиха с пиесата „Юнаци с 
умни калпаци“. За доброто 
си представяне те бяха отли
чени с грамота и предметна 
награда.

Светослава РУСЕва

С участието на министъра 
на земеделието и горите 
Нихат Кабил се откри на 
229 традиционният про
летен панаир „Изложение 
Търговище–2006“. Сред 
официалните гости на па
наира са посланикът на 
Португалия Негово превъз
ходителство Мариу Жезуш 
Душ Сантуш, консулът 
на Руската федерация в 
Русе Юрий Трушин, изпъл
нителният директор на 
НСОРБ Гинка Чавдарова, 
кметове на общини, де
путати, делегации от по
братимените на Търговище 
румънски град Търговище 
и Санта Мария да Фейра, 
Португалия. 

За първи път откриването 
на Изложението започна с 
Фестивал на земеделието и 
хранителновкусовата про
мишленост „Усмивката на 

 „ИЗЛОжЕНИЕ 
ТЪРГОВИЩЕ–2006“

Петела“, където кметът др 
Красимир Мирев получи 
символичния ключ на Ми
сионис – стария град, пър
вообраз на настоящия Тър
говище. 

Триметров Петел – ембле
ма на Панаира, е една от ат
ракциите на Фестивала. 
Със свои машини в него 
участват 10 големи фир
ми – дистрибутори на селс
костопанска техника в стра
ната, и агробизнесмени, 
множество представители 
на местната лека промиш
леност, културни институ
ции.

В изложбените зали на 
Художествена галерия „Ни
кола Маринов“, където е 
разположено Изложението, 
своята продукция пред
ставят 120 фирми, пове
чето производители. За 
първа година с щандове 
участват и от „Тракия глас 
България“ ЕАД.                    

По инициатива на рабо
тещите в градската библио
тека при НЧ „Св. св. Кирил 
и Методий“, на 10 май деца 
от ОУ „Климент Охрид
ски“ – първокласници и 
третокласници, се обуча
ваха на място в библиоте
ката в професията „библио
текар“. В продължение на 
няколко часа те се учиха да 
попълват читателски кар
тони, да търсят по рафто
вете и да намират желаните 
книги.

Първата нова библиоте
карка бе третокласничката 
Мина Матева. Тя записа 
няколко нови читатели на 
градската читалищна биб
лиотека, които си бяха из
брали книжки с любими 
приказки: „Болен здрав 

БИБЛИОТЕКАР ЗА ЕДИН ДЕН
носи“, „Лъв без опашка“, 
„Снежната баба“ и др. 
Малката библиотекарка 
предупреди читателите да 
пазят взетите книжки и да 
ги върнат в библиотеката 
в същия вид, в който са ги 
получили.

Децата харесаха много 
библиотекарската профе
сия, защото тя дава въз
можност на практикува
щия я да чете много и ин
тересни книги, от които 
може да научи различни 
любопитни и интересни 
неща и непрекъснато да се 
самообразова. 

През този ден градската 
читалищна библиотека по
пълни списъка на много
бройните си читатели с по

вече от 30 нови имена.МВ

Българска делегация, съ
ставена от 17 жени – пред
седатели на общински съ
вети, кметове и експерти в 
общини, от 4 до 8 май по

сети Рупублика Малта. В 
състава на делегацията взе 
участие и председателят на 
Общински съвет–Попово 
Емел Расимова. Поводът е 
изнесено заседание на По
стоянната комисия „Жени
те в местното самоуправ
ление“ към Националното 
сдружението на общините 
в Република България. 

В деловата част на посе
щението са имали срещи 
с двете жени, работещи в 
местната власт – едната 
е кмет, а другата – зам.
кмет, и с председателката 
на Асоциацията за рав
ноправие на половете. В 
Малта дискриминацията 
спрямо жените е голяма. 
До 1991 г. там действа 
закон, който ги задължава 
да напускат работа, щом 
се омъжат, и да си стоят 
вкъщи, за да си гледат 
децата. След отмяната му 
има промяна, крачка по 
крачка жените се борят 
за достойното си място в 
обществения живот на стра
ната. Двете жени кметове 
са категоричното доказа
телство за това. Отделно 
кметското място там се 
предава по наследство, ма
кар и с избори. Аз лично 
смятам, че от местното 
самоуправление няма какво 
да вземем от тях? Мисля, 
че сме много понапред в 
това отношение. Тук няма 
дискриминация, мисля, че 
жените са успели.

Република Малта е ос
тровна държава с големина 
316 кв.км и 400 хил. жители. 
Тъй като това е малка 
държава, при пътуване 
се добива  усещането, че 
е един голям град с квар
тали, оформени като отдел
ни селища. Защото видях, 
че Общината е в едното 
селище, а пощата – в съсед
ното. Всеки град си има 
герб и знаме. Съществуват 
72 кметства, като във всяка 
общинска администрация 
работят по 4–5 човека. Мо
делът на функциониране 
на общинските съвети е 
интересен. Листата се реди 
така, че като го изберат 
всеки съветник според 
специалността поема отго
ворността за ресора си. 
Изпълнява и функциите 
на администратор в тази 
област. Броят на съветни
ците се определя според 
жителите. Всичко се фи
нансира от държавата. Пра
ви впечатление и изключи
телната чистота. Сметосъ
бирането им е разделно. 
Имат един завод за прера
ботка на отпадъците. 

Стандартът е повисок от 
нашия. Минималната месеч
на заплата е 50 английски 
паунда, средната – 400. 

Островът е бил под ан
глийско владичество и се 
усещат  английските тради
ции. Няма го нашето госто
приемство, макар че са 
много любезни. 

Изповядват римокато

МАЛТА ЗА НАС Е ЕКЗОТИКА

лицизма. Силно вярващи 
са. Всяка неделя са на църк
ва, като след това задъл
жително цялото семейство 
се събира на обяд. 

Изключително спокой
ствие, което си е направо 
лукс, ако сравним с Бъл
гария. Престъпленията са 
непознати. Животът е спо
коен. Има много турис
ти. Това е основното зани
мание на местните жители. 
Традиционните ястия са 
охлюви и заешко със сос. 

България няма никакво 
представителство в Малта. 
Има българи там и това ги 
затруднява при оформянето 
на документи и пр. 

Малта за нас е екзотика. 
Българското Черноморие, 
срав нено  с  тяхното, е на
право прекрасно. Там ня
ма пясък, няма пръст – 
всичко е камъни и бетон. 
Жилищата са еднотипни. 
Няма свобода, вървиш по 
тесни улици и виждаш едни 
остъклени тераси, които, 
не знам защо, са боядисани 
с различни цветове. Едната 
е зелена, другата е жълта, 
третата е червена... Чудя се 
защо чужденците ходят в 
Малта, като нашата страна 
е направо прекрасна за 
туризъм. 

Разговор на Пламен 
Събев с Емел Расимова – 

член на делегацията

Спомен с един от рицарите на 
Малтийския орден

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА 
ВЕСТНИКА – ОБШИРЕН 

ФОТОРЕПОРТАЖ ОТ 
ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА 
ПОПОВО С АБИТУРЕНТИ 
ОТ ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО 

БОТЕВ”–ПОПОВО

1� май – Международен ден на сестринството

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
Уважаеми колежки и колеги,
Най-искрени поздравления по повод 12 май!
Бъдете здрави, с по-голямо професионално самочув-

ствие и задоволство от работата!
В интерес на цялото общество е медицинските 

сестри да вършат работата си по-добре, което мо-
же да стане само при правилно разбиране и оценка  
от всички на тяхната изключително отговорна 
професионална дейност.

На всички професионалисти по здравни грижи от 
общините Попово и Опака – високи успехи в тяхния 
благороден и отговорен труд. Здраве и успехи на вас 
и вашите семейства, които споделят трудностите 
на тази хуманна професия!

Родинка РУСЕВА – главна медицинска сестра
Районна колегия на Българска асоциация 

на професионалисти по здравни грижи
гр. Попово  
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Жената има нужда от 
убеждаване. За всичко. 
Че е красива, че е умна, 
че изглежда подобре от 
приятелките си, че е 
доб ра в леглото, че гот
ви прекрасно. Просто 
жени те обичат с ушите 
си. Успеете ли един път 
зави наги да се справите 
с пред разсъдъците º и да 
я убедите, че е красива, 
оби чана и желана, тя 
ще ви се отблагодари 
стократно.

• КАЖЕТЕ º ИСТИНАТА

Дайте на половинката си 

Колко често, просто от 
любопитство, надаваме ухо 
към хороскопи, астролози, 
в очакване да чуем нещо 
оптимистично и реално. 
Да открием себе си в 
редовете от предсказаните 
мисли. В един момент чо
век се пита дали няма 
зрън це истина в тях, още 
повече че понякога наисти
на познават. В търсе не на 
щастието какво очакваме 
да чуем или открием? 
Щас тието, като нещо въз
ви шено, се прие ма ка то 
недос тижима абстрак ция, 
разгърната в цял един жи

вот. А колко попросто 
би могло да бъде. Съ щест 
вуват ли условия за щас
тие? Както всеки човек е 
уникален, така и на всекиго 
от нас е различна ценност
ната система. 

Приоритетите на всекиго 
са подредени по различен 
начин, но съществуват ня
кои стари колкото све та 
условия, които са в състоя
ние да направят всеки чо
век поне малко щастлив.

• Основата на всяко щас
тие е доброто здраве. 

• Не мисли за минали не
приятни неща. Не гу би време 

в напразни съжа ле ния. 
• Никога не си създавай 

сам неприятности, не си ги 
търси, ако те не те намерят. 

• Старай се да си зает с 
работа, която да поглъща 
вре мето ти, явяваща се ка
то плътна завеса на драско
тините на съдбата. 

• Живей според средст ва
та си. 

• Не страдай безцелно, 
не се самосъжалявай. 

• Търси радост в дреб ни
те неща – слънчев залез, 
красива картина – дребни 
не ща, но са богат избор на 
радост. 

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ 
УСЛОВИЯ ЗА ЩАСТИЕ?

Почти половината от слу
чаите на сърдечни заболя
вания се наследяват по май
чина линия. Около 50% от 
заболяванията на сърцето 
са свързани с генетичното 
наследство от майката, ка
то при дъщерите тази за
кономерност е посилна, 
от колкото при синовете, 
твър дят шведски учени от 
Ка ролингския институт 
в Стокхолм, анализирали 
дан ни за над 11 милиона 
чо века, събирани от 1932 г. 
досега.

Според резултатите от 
изследването, публикувани 
в American Journal of 
Preventative Medicine, ве
роят ността жените да за
бо леят от исхемична бо
лест на сърцето (ИБС) се 
повишава с 63% от сред
ната норма, ако майка та 
е страдала от това забо ля
ване, и със 17% – ако от 
ИБС е страдал бащата. 
При мъжете тези проценти 
са съответно 55 и 41. Ако 
от ИБС са боледували и 
два мата родители, рискът 
е още поголям – до 108% 
при жените и до 82% при 
мъ жете. 

По думите на ръководи
телката на изследването 
Кристина Сундквист, ос
вен генетичната предраз
положеност, към риско
вите фактори за ИБС тряб
ва да се включат още раз
личните вредни навици 
ка то тютюнопушене, за
стоял начин на живот и 
неправилно хранене.

www.zdrave.bg

БОЛНОТО 
СЪРЦЕ СЕ 
ПРЕДАВА ПО 
МАЙЧИНА 
ЛИНИЯ

овЕн. Всичко, което е свързано с вашите фи
нансови интереси, преживява кулминация. В 
подобрия вариант се появява мощен източник 

на доход, сключва се дългосрочен договор. През тази 
седмица огънят в душата ви гори, затворен във фенера 
на практичността, което е и главният източник на ус
пеха. Съчетанието на предприемчивост с практичност 
и работоспособност винаги дава резултат. 

 ТЕЛЕЦ. В близките дни е възможно да се случи 
важно събитие или да се появят предпоставки за 
него. За добро ли ще е то или за лошо, ще ста

не ясно към края на седмицата. Не очаквайте чудеса, 
нито подаръци от съдбата. Разберете, че амбициите 
растат, за да бъде преодоляна някаква преграда. Не се 
стеснявайте да поставите летвата високо – вие знаете, 
че сте способни на много. 

 БЛиЗнАЦи. Периодът е благоприятен. Благо
дарение на повишената си работоспособност и 
инициатива сега вие заемате успешно добра по

зиция в колектива, подавате интересни и актуални идеи, 
с разумни основания. Резултатът от вашата дейност е 
полезен за вас и за онези, на които вие държите. Много 
въпроси се решават с ентусиазъм и спешно. Вие сте 
този, който сега действа и постига. 

РАК. Повишеното ниво на честолюбие, спо
соб ностите ви на практик организатор или на 
грамотен специалист отварят пред вас допъл

нителни възможности в областта на кариерата и ста
билното обучение. За да преуспеете, от вас се изисква 
практичност, упоритост, опиране на закона и юристите. 
Интересни са и старите ви връзки с чужбина, ако имате 
такива. 

ЛЪв. Някои Лъвове на работното си място 
е възможно да се почувстват изолирани, да им 
липсва подкрепа, но не е нужно да се борят с 

това, защото всяко партньорство или общуване с ръ ко
водството все едно ще остави много нерешени въпроси. 
През почивните дни не се доверявайте на постъпилите 
предложения, особено от непознати. 

 ДЕвА. Сега в живота ви много място заема 
обучението, преподаването, дейности, свързани 
с правосъдието или далечна командировка. Както 

се казва, възможни са варианти, но същността е в това, 
че центърът на интересите и основните ви ангажименти 
е извън домашния ви кръг. Текущата ситуация в една 
или друга степен влияе върху кариерата ви и социалния 
ви статус, върху уважението в колектива. 

 вЕЗни. Увличайки се сега от хора и идеи, 
не разчитайте на дълготраен съюз – скоро ще 
изстинете и ще се разочаровате. За известно време 

може отново да избухне старо романтично увлечение и 
всичко да се върне по местата си. Найдобрият ден за 
седмицата е неделя.  

 СКоРпион. Онези, които са надценили 
своя потенциал, завишили са претенциите си, 
в края на седмицата ще изпитат разочарование 

от несбъднатите си надежди. Сега се ценят само реал
ните възможности и реалният потенциал. Часът на исти
ната по отношение на вашето място в обществото, длъж
ността, която заемате, състоянието на семейните ви и 
бизнес отношения ще дойде в петък и събота. 

СТРЕЛЕЦ. Сега ви занимават само насъщни 
проблеми. Около вас се е завъртял поток от до
машни ангажименти и имуществени въпроси. Вие 

толкова устремно се хвърляте в работата и домашните 
промени, че можете просто да се претоварите. Ако в пе
тък и събота се чувствате добре, значи всичко е по си
лите ви. Ако не е така, направете си изводите. 

 КоЗиРоГ. Не се задоволявайте от постиг
натото. Като че ли плановете ви са грандиозни, 
макар че се стараете да ги държите в относителна 

тайна. В събота всичко тайно ще стане явно и нека този 
ден протече за вас прекрасно.  

 воДоЛЕй. Центърът на тежестта за вас сега 
е домът и неговите практически интереси, дори 
да ви се струва, че сте се заели с изключителна 

работа. Имайте предвид, че сега вие не оценявате обста
новката съвсем трезво, виждате ситуацията не съв сем 
реално. При избор на варианти повярвайте на праг
матичен, „земен“ човек, дори той да предизвиква у вас 
раздразнение и досада. 

 РиБи. Емоциите преливат и това ви пречи да 
гледате трезво на света. Можете да се влюбвате, 
да се увличате от каквото си поискате, но не се 

надявайте, че това ще е нещо трайно и за дълго. Трябва 
да ви се отдаде дължимото: вие умеете да обичате и да 
живеете в света на емоциите. 

СЪБЛЕЧЕТЕ 
ЗАДРЪжКИТЕ И

да разбере, че я намирате за 
привлекателна. Казвайте º 
непрекъснато, че я смятате 
за много секси, найвече 
когато не очаква да го чуе – 
когато се протяга сутрин, 
когато се оправя пред 
огледалото, по всякакъв 
повод.

• БЪДЕТЕ КОНКРЕТЕН

Да казвате на приятел
ката си, че е прекрасна, е 
хубаво, но звучи много не
определено. Обясня вай
те º какво точно нами ра
те за прекрасно в нея – 
из вивката на врата º, на
чи на, по който се движи, 
как лекичко присвива очи, 
когато мисли за нещо. 
Трудно е да не се чувства 
красива, когато знае, че 
цените всяка част от нея.

• НАМАЛЕТЕ 
СВЕТЛИНАТА

Ако искате приятелката 
ви да се разкрие пред вас, 
във всякакъв смисъл, трябва 
да º създадете подходяща 
за това светлина. Повечето 
жени се притесняват от 
яркото осветление. Свещи, 
крушки със слаба светлина, 
тези неща си ги знаете, 
просто ги приложете на 
практика.

• НАПРАВЕТЕ 
ВСИЧКО МЕКО

Спокойно, говорим за не
щата в дома ви. Меко легло, 

меки възглавници, меки 
тъкани. Така ще омекне и 
тя в ръцете ви, а оттам на
сетне вие си знаете...
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• Купувам къща в общи
на Попово или Опака. 
Тел. 0898.546.515 и 
0888.852.658        2-5

• продавам урегу ли
ран парцел 591 кв.м в 
Раз град, със застроена 
сграда с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел. 
0888.538.165             1-5

• Търся да гледам 
въз    раст ни хора. Тел. 
0897.627.968, Слав ка.   3-3

• продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 3-5

• Давам под наем ма
газин 20 кв.м с изба на пл. 
„Трети март“, до зе лен  чу
ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова.   4-5• продавам имот в с.Кар

дам. Справки – с.Сла вя
ново, тел. 934  303.       2-5

• продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          4-5

• продавам три   етажна 
къща на ул. „Ста мо Кос 
тов“ № 4 в Попово, с ло
ал 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 Ма  джа
ров“. Тел. 0898.644.569, 
Петрова.                        4-5

• 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 ча са); 
0896.111.385      3-5

• Гледам болни хора и 
пенсионери. За справки – 
тел. 0899.047.998, Мария. 

5-5

„АТРЕНД“ КУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 

Доб ри цени, добро 
обслуж ване. Бул. „Трети 
март“ № 15, стая 201 (до 
ма газина на Братинка). 

За справки: � �1 19. 2 -5

• продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           1-5

КУПУВА

ПРОДАВА

РАЗНИ

АНТИКВАРИАТ
Продавам две 
кресла. 
Нуждаят се 
от ремонт. 
Цена –
50 лeва. 

GSM 0886.265.532

ФУТБоЛ

ТЪРСЯ

• Младо семейст во тър 
си  самостоя тел  на квар
ти ра. 0897.810.745  3-5

КОЛИ ПОД 
НАЕМ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
За справки – 
088 7 554 582

• продавам двустаен тух
лен апар тамент в кв. „За
пад“, бл. 2, ет.5, Ла зарина 
Пе трова – 20 хил. лева. 
Справ  ки – на място.      4-5

ПЕПЕРУДА
Ивелина нЕДЕЛЧЕва, ИМ–Попово

В края на пролетта и началото на лятото, когато са 
найчестите засушавания, се извършват някои спе циал
ни обичаи и обреди за осигуряване на влага, така необ
ходима за покаралите посеви. Обикновено те зи обичаи 
се правят в периода от Гергьовден до Св. Дух (който е 
винаги в понеделник, на 51вия ден от Велик ден).

пеперуда (Литий). Оби чаят „Пеперуда“ се из върш
ва по различно вре ме 
в различните села. Ня
къде той е прикрепен към 
даден празник и се пра
ви всяка година по едно 
и също време. В Опака и 
Садина например Пе перу
да се извършва винаги 
на деветия ден след Гер
гьовден, а в Люблен – на 
Еньовден. На повечето мес та обаче обичаят се прави 
при продъл жително засуша ване.

С името на обичая се означават и изпълнителите – 
момичета на възраст от 10 до 12 години, както и основ
ното обредно лице – пеперудата (преселниците от бело
морските села Янюрен и Каяджик са я наричали „перпе
руга“, „пеперуга“, в Горско Абланово – „пеперудн’я“, 
а в селата Опака́, Долец, Славяново – „булка“). В по
ве чето случаи  тя е сираче на същата възраст (Горско 
Абланово, Попово, Водица, Цар Асен, Светлен и др.)  
или първородно дете (Люблен, Опака́ и др.). Само в 
с. Славяново за „булка“ се избира някоя повъзрастна 
же на вдовица, която има много деца и е бедна, „за да 
се смили дядо Господ и да прати дъжд“. Пеперудата е 
облечена в стара риза и боса. Тя се окичва с различни 
треви и бурени – наймного бъз, репей, бръшлян. 
Цялата група обикаля къщите из село и пее специална 
песен, която съдържа молбата на Пеперудата за дъжд и 
берекет, отправена към Бога:

ПЕСЕНТА НА ПЕПЕРУДАТА
Пеперуда лятяла
Над вода сей мятала
На бога сей молила:
– Дай ми, Боже, дребен дъжд
Да се роди бяла ръж,
Подир ръжта – чумика, 
Подир чумика – житото,
Подир житото – просото,
Подир просото – папура,
Подир папура – гроздето,
Подир лозица – водица,
Подир водица – желтица.
Търкулни, буле, ситото –
Да е ситно житото,
Да е сита годината!

По такта на песента Пеперудата играе, размахвайки 
в ръце зелени клонки. По време на играта и след нея 
стопанката полива Пеперудата с вода, а тя се отърсва 
от водата. Освен с вода Пеперудата се ръси и със сито, 
пълно с брашно (Люблен, Горско Абланово, Садина, 
Опака́, Славяново и др.). В село Цар Асен стопанката 
по среща Пеперудата със сито, пълно с брашно, лук, 
кар тофи и други продукти. Пълното сито символизира 
плодо родие и ситост, както се пее в песента: „Извади, 
буле, ситото, да е сита и плодородна годината!“. След из
пя ва нето на песента определени жени прибират браш
ното и другите продукти. Пеперудата търкулва ситото и 
по това как ще падне то, захлупено или с отвора нагоре, 
се гадае за бъдещото плодородие. В Сáдина и Люблен 
за хлупено сито значи пълна година, а в Славяново има 
точно обратното значение. В дар групата получава браш
но, боб, мас и пр. Накрая отиват на реката, където хвър
лят зеленината и другите обредни украси на Пеперудата и 
се пръскат една друга. В  Опака́  на този ден имало прак 
тика ергените да гонят момите, за да ги окъпят „за дъжд“. 

Обичаят завършва с обща трапеза от получените даро
ве, на която присъстват много хора от селото. Предимно 
в капанските села  Опака́ и Люблен обредните пити за
дъл жително се замесвали от бременна жена – символ на 
плодородието. В с. Садина от дареното брашно се пра
вели малки хлебчета, които се раздавали по домовете, 
където е ходила Пеперудата. На общата трапеза често 
присъствал и попът, който я освещавал и прекадявал. 
В Опака́, след като се нахранят, жените отчупвали по 
парче хляб, да го дадат на кравите и воловете, за да не 
ги хапе мухата и да не бягат през лятото.

Кирил СвЕТоСЛавов

На 7 май поповският  
„Черноломец“ посрещна 
на своя стадион отбора на 
ФК „Суворово“–Суворово 
в мач от ХХV кръг на 
фут болното първенство 
в Североизточна „В“ ама
тьор ска група.

Срещата започна с тради
ционния домакински на
тиск. Това бе обяснимо – 
по повските футболисти 
отдавна не бяха изпитвали 
сладостта на победата. 
Още в началните минути 
те биха два наказателни 
удара пред вратата на гос
ти те, но и двата пъти топ
ката се отби от стената, по
строе на с метри поблизо 
от необходимото разстоя
ние до точката на изпъл
нение. Играта бе твърда, на 
моменти груба и в петата 
минута съдията показа по 
един жълт картон на фут
болисти от двата отбо ра. 
Състезателите на „Черно
ломец“ пробваха и с далеч
ни удари да изненадат вра
таря на „Суворово“, но 
мер никът им бе неточен. 
Гос тите също опитаха да 
от крият резултата. Сирен 
удар на техен нападател 
ми на на сантиметри над 
напречната греда, малко 
след което друг суво ров ски 
футболист улучи странич

„ЧЕРНОЛОМЕЦ“ ВЗЕ ТРИ ТОЧКИ
ния стълб на вратата на по
повския тим.

В 28ата минута домаки
ните отбелязаха гол, който 
бе отменен от главния съ дия 
поради засада. Постепен но 
гостите изравниха играта 
и на свой ред създадоха ня
колко опасни голови по ло
жения, предотвратени от 
добре представилия се в 
този мач вратар и капи тан 
на поповския състав Ди
лян Димов. В 39ата мину
та голмайсторът на дома
кините Тихомир Кънев ма
те риа лизира усилия та на 
отбора и откри за 1:0. Но 
радостта на попов ските 
футболисти бе крат ка – 
две минути по къс но ти
мът от Суворово израв ни 
след добро изпълне ние 
на наказателен удар, пред
шествано от продъл жи тел
ни разправии на суво ров
ските играчи с главния съ
дия за мястото на построе
ната от домакините стена. 
Полувремето завърши при 
резултат 1:1

През втората част на ма
ча картината на терена не 
се промени особено – от
но во домакините бяха по
настойчивият отбор. Още 
в 46ата минута вратарят 
на гостите с мъка изби топ
ката в ъглов удар след то
повен шут на поповски 
фут болист от 22–23 метра. 

Гос тите започнаха да ба
вят играта, при всеки удо
бен случай лежаха продъл
жително на терена, бра
нейки равния резултат. Но 
това им се удаде за крат  
ко време. В 50ата ми  ну та 
Тихомир Кънев, след из
веждащ пас от дъл бо чи на, 
получи топката и със си
лен удар отблизо я заби за 
втори път в мрежата зад 
вратаря на суворовци. Са
мо две минути покъсно 
от  ново той пропусна да се 
разпише за трети път – из
мъкна се зад защитата на 
гос тите, но в последния мо
мент вратарят плонжира и 
хвана топката в краката му.

Постепенно гостите ус
пяха за десетина минути 
да се настанят потрайно 
в полето на „Черноломец“. 
Те изпълниха няколко по
следователни корнера, съз
дадоха и опасни голови 

си туации, но не можаха 
да ги реализират. Случи 
се обратното – броени ми
нути преди последния съ
дийски сигнал, Свилен Ко
лев от „Черноломец“ вка
ра трето попадение от 
наказателен удар и за твър
ди победата на своя отбор. 
Краен резултат – 3:1 за 
„Черноломец“.

Състав на домакините: 
Дилян Димов – вратар (к), 
Мехмед Рюстемов (46-ата 
минута – Пламен Петров), 
Атанас Мариянов, Сашо 
Илиев, Ивайло Иванов, Ди-
митър Димитров, Станчо 
Илиянов, Свилен Колев, Ти-
хомир Кънев, Димитър Пем-
перски, Серхан Хасанов.

Съдийска тройка от Русе, 
дежурен съдия от Щумен.

Следващата среща на 
„Черноломец“ е на 14 
май като гост на „Чер но
морец“–Балчик.

ФУТБОЛЕН ТУРНИР
на малки врати организира от 9 до 11 май Общинският 
съвет на КНСБ в Попово. Участват отбори от предприя
тия та „Родина“ и „Роса“, Противопожарната служба в По
по во и Община–Попово. В първите срещи резултатите са 
„Роса“–Противопожарна служба 3:6, Община–„Родина“ 
0:7, „Роса“–„Родина“ 2:1, Община–Противопожарна 
служ ба 2:5.

Бел.ред. Поради ред. приключване на броя резултатът 
от финала – в следващия брой.                                 МВ

Момент от срещата Община–„Родина“ 0:7

ФОРМУЛЯРИТЕ НА НОИ ВЕЧЕ СА В ИНТЕРНЕТ
Граждани и фирми вече няма да се лутат с дни и да 

търсят по книжарници или гишета на НОИ необходимите 
им формуляри за различни осигурителни услуги. 

От 4 май институтът пусна в електронния си сайт 
www.noi.bg образци на всички документи, свърза ни 
с осигуряването, пенсионирането, обезщете ния та за 
безработица, дори приемни карти за балнеосана то
риумите си. Те се намират в рубрика „Еуслуги“. Ако 
на човек примерно му предстои пенсиониране, сче
товодителят на фирмата може да разпечата заявлението 
за отпускане  на пенсия (т. нар. УП1). По същия начин 
може да изтегли формуляр за осигурителен доход (УП
2), за осигурителен стаж (УП3), както и за размера и 
вида на пенсиите и добавките към тях. Без проблем 
служителите могат да се сдобият с декларация за 
трудова злопулука, а личните лекари – с картон за полу
чаване на бланки с болнични листове. Или с форму
ляр за издаване на болничен лист за временна нетрудо
способност, настъпила в чужбина.

Всеки гражданин пък може да си изтегли примерни 
образци на заявление за превеждане на пенсията му на 
влог или за спирането º и много други.                   МВ
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Преображенският 
манастир е един 
от найголемите 

български манастири, а 
тъй като в изграждането на 
манастирския му комплекс 
са участвали и едни от 
найизвестните ни възрож

денски майстори – Захари 
Зограф и уста Кольо Фи
чето, манастирът е също 
един от найценните. 

Издигнат е в красива 
местност на седем кило
метра от някогашната сто
лица Велико Търново. Ня
кога е бил едно от най
важните културни и про
светни средищата времето 
на Второто българско цар

ство, а днес – 
един от най
ц е н н и т е 
паметници 
на архитек
турата и из
куството в 
България. 

М а н а с 
тирът е из
граден през 
XI век и 
п ъ р в о н а 
чално бил 
метох на Ва
то п ед с к и я 
манастир в 
Света гора. 
През 1360 
година, по 
времето на 
цар Иван 
Алек  сандър, 

манастирът получил авто
номност. Легенди свързват 
Преображенския манастир 
с ктиторството на втората 
му жена царица Теодора
Сара и на сина им цар Иван 
Шишман. Поради това ма
настирът е известен и като 

Сарин или Шишманов ма
настир. 

След падането на Бъл
гария под турско робство 
манастирът е неколко
кратно опожаряван и пляч
косван от турците, а впо
следствие е разрушен на
пълно. Векове след това, 
през 1825 г., манастирът 
е изграден отново от 
отец Зотик с помощта и 

средства та на родолюбиви 
българи.

През 1832 година с фе
рман от султана е издей
ствано възстановяването 
и построяването на нова 
църква. Строежът на църк
вата е завършен от Колю 
Фичето през 1834 гoдина. 
Тя е триапсидна, кръсто
видна, еднокуполна възрож
денска сграда със закрита 
нарктика. 

Манастирът е възстано
вен изцяло през 1882 г., с 
участието на двамата ко
лоси на Българското на
ционално Възраждане – ус
та Колю Фичето и Захари 
Зограф.

В продължение на три 
години (1849–1851) само
ковският майстор  иконо
писец Захарий Зограф ри
сува стенописите и икони
те в главната манастирска 
църква. На найвидно мяс
то, върху южната външна 
стена на олтарната абси
да той изписва монумен
талните стенописи „Страш

ният съд“ и „Колелото 
на живота“, за да внуши 
на посетителите преход
ността на човешкото съ
ществуване. Ценни са и 
фреските „Рождество Бого
родично“, „Успение Бого
родично“, „Тайната вече
ря“. Редом с образите на 
св.св. Кирил и Методий 
майсторът е изписал и своя 
автопортрет. Цялата пищ

на външна украса днес е 
ценен паметник на живо
писното изкуство от Въз
рожденската епоха. Памет
ник на българското дър
ворезбено изкуство е и 
позлатеният иконостас. 

От 1858 г. до 1863 Ко
лю Фичето изгражда кам
банарията, част от жилищ
ните сгради и главния ма
настирски вход. Изгра
ден е и подземният парак
лис „Св.Андрей Първоз
вани“. През 1863 г. вър
ху него е завършен строе
жът на малката църква 
„Благовещение“, също от 
Колю Фичето. Иконите 
в църквата са дело на 
приемника на Захари Зо
граф – първия академично 
школуван български ху
дожник Станислав Дос
певски. В западната част 
на манастирския комплекс 
се издига камбанарията със 
седемте камбани, една от 
найхубавите звънарници, 
създадени от майстор 
Колю Фичето. 

Преображенската света 
обител е играла важна роля 
в борбата на българския 
народ за църковна и на
ционална независимост. 
Била е културнопросветен 
център и убежище за много 
родолюбиви българи и ре
волюционери, а през го
дините на Рускотурска 
освободителна война ма
настирът е превърнат в 
болница. 

Днес в манастира има 
библиотека и музейна екс
позиция, които пазят релик
вите на манастира: книжа, 
исторически документи, 
ценни средновековни бъл
гарски книги и икони, как
то и други произведения 
на приложното изкуство. 

Преображенският манас
тир е национален памет
ник на архитектурата и из
куството. Манастирът е 
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основан е още по време на втората българска дър
жава през XIII–XIV век. някои сведения свързват 
възникването му с личността на втората жена 
на Иван александър – Сара, поради което е наричан 
и Сарин манастир. Днес е един от големите и кра
сиви манастири в българия. Разположен е в не
посредствена близост до столицата на втора
та българска държава Търновград (на около 6,5 км 
северно) в красива местност под венец от от
весни скали в каньонообразния пролом на Янтра – 
Дервента. Манастирът играе важна роля в ду
ховния живот на столицата през XIV век. в 
периода на османското владичество и особено по 
време на възраждането израства като един от 
найголемите архитектурни паметници и като кул
турен център. През средновековието манастирът е 
бил разположен на около 400–500 метра южно от 
сегашното си местонахождение. Личат останки 
от манастирски стени и сгради, намерени са архи
тектурни детайли, късове от средновековна кера
мика, фрагменти от стенописи. бъдещите архео
логически разкопки и проучвания ще изяснят пла
на и мащаба на средновековните сгради. Първона
чалното място на манастира е било изоставено или 
след разрушаването му по време на завладяването 
на Търново в края на XIX в., или по причина на 
свличане на пластовете, което продължава и днес. 

По време на османското владичество Преображен
ският манастир е бил опожаряван и разрушаван не
колкократно. Сегашният комплекс е построен през 
XVIII–XIX век. основните сгради са издигнати в 
първата половина на XIX век. Изграждането им се 
дължи на активния родолюбец, народен учител и 
възпитаник на Рилския манастир отец Зотик (Зо
сим), който през двайсетте–трийсетте години е 
бил игумен в Преображенския манастир. 

Манастирът по план е от типа на средновековни
те манастири крепости. Сградите очертават из
дължен правоъгълен двор. Долните им етажи са 
каменни, а горните чрез красиво издадени еркери 
хармонично се свързват с наклонения терен. Строе
жът на главната църква започва през 1834 г. с раз
решение на султански ферман от 1832 г. и е бил въз
ложен на известния майстор Димитър Софиялия
та – голям родолюбец и един от активните участ
ници в т. нар. велчова завера в Търново през 1834–
1835 година. Както е известно, антитурското съ
заклятие е разкрито и неговите организатори, 
сред които е и Димитър София лията, са заловени и 
обесени. Това налага довършването на църквата да 
се възложи на прочутия строител Кольо Фичето. 

Из книгата на Любен Прашков, Елка бакалова, 
Стефан бояджие „Манастирите в българия“, 

София: Спектър, 1992.
действащ, мъжки. 

Разположен е в красива 
скалиста местност над ре
ка Янтра на 7 км от Велико 
Търново. До него може 
да се отиде пеш за около 
40 минути или с кола 

(по левия разклон преди 
с.Самоводене). Дивната 
природа и лесният достъп 
пра вят манастира удобно 
място за туризъм и култу
рен отдих.


