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Др А. Кънев – секретар на 
КПД „Родно Лудого рие“

Вече 21 години КПД 
„Родно Лудогорие“ органи
зира поход „По стъпките на 
четата на Таньо вой вода“. 
Тази година поход ната 
колона e от 180 ду ши, а по
срещачи от 28 на селени 
места, през които ми на от 
Тутракан, Исперих, Раз

130 гОДИнИ АпрИлСкО 
ВъСтАнИЕ ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА – ПОСЛЕДЕН 

ОТГЛАС ОТ АПРИЛСКИТЕ ПОЖАРИ             
град и Попово – над 20 000. 
Новостта е, че със съ дей
ствието на МОН и лич но на 
министър Даниел Вълчев 
се прове де конкурс за есе, 
стихотворение и рисунка, 
в който участваха 540 уче
ници от цялата страна. 
Какъв подобър пример за 
съвместна работа между 
неправителствен сектор, 
държава и общинска ад

министрация. Няма да 
описвам трудностите по та
кава организация, но има 
един извод: проблемът е 
в нашите предразсъдъци 
„на големите“ – над 35 го
дини. Много учители, за 
да не работят, твърдят, че 
подобни изяви са сянка 
от миналото, а други зада

ват въпроси защо патрио
Др А. Кънев

Мехтибат МУСТАФОВ

John Wright – учител по 
английски език от Бъфало, 
Ню Йорк, и доброволец от 
Корпуса на мира – ще пре
подава английски език в 

АМЕРИКАНЕЦ 
ПРЕПОДАВА 
АНГЛИЙСКИ В 
С. ГОЛЯМО 
ГРАДИЩЕ

От 2003 г. известният по
повски ресторант „Байкал“, 
намиращ се в Градската 
гра дина, е в списъка за при
ватизация. Откривани са 
две процедури за неговата 
продажба, но до сделка не 
се е стигнало. 

Поради проявен интерес 
от потенциален купу вач на 

ТЪРСИ СЕ КУПУВАЧ ЗА 
РЕСТОРАНТ „БАЙКАЛ“ 

СРЕЩА НА КМЕТА НА 
ОПАКА С АБИТУРЕНТИ

на стр. 2

ПЕТИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗАВЪРШИ

СЪИЗМЕРИМИ СМЕ 
С ЕВРОПЕЙ СКОТО 
И СВЕТОВ НОТО 
НИВО

Голямата награда на Община–Попово за операторско майсторство „Златното око“ на името 
на Димо Коларов е за Пламен Сомов за особена съпричастност към изграждане пластиката на 

изображението във филма „Откраднати очи“. 

Именитият български режисьор Рангел Вълчанов получи специален 
приз за найползотворна работа с Димо Коларов.

Людмила ДЯКОВА – 
гл. редактор на 
сп. „Кино“, 
член на журито

Фестивалът „Златното 
око“ се наложи като една 
мно го висока културна на
цио нална проява. Благо даря 
от мое име и от името на 
гилдията на кинодейците, 
че този фестивал го има 
в Попово. Защото това го
стоприемство, това жела
ние за духовност в голе
мите градове като че ли 
вече се размива, отстъпва 
място на суматохата на 
деня. Усещането за една 
възрожденска атмосфера 
тук не е комплимент. Та
зи творческа, съзида тел
на атмосфера, която се по
чувства и по време на това 

на стр. 8

последното си засе да ние 
Общинският съ вет прие 
актуализирана оценка и 
пра  вен анализ на този об
щин ски обект. Одобрена
та минимална цена на рес
то ранта с прилежащите 
на  вес и басейн е 64 300 
ле   ва. Срокът за закупува
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ОБЯВА
Областният управител на област Търговище уведомява заинтересованите лица, че 

на основание заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството 
предстои учредяване на Камара на инженерите по геодезия. В тази връзка ще бъде 
проведено Областно събрание за избор на делегати на националното учредително 
събрание на камарата. Заявления за участие в областното събрание инженерите по 
геодезия с постоянен адрес в област Търговище трябва да подадат до областния 
управител на област Търговище в срок до 11.06.2006 г. Заявленията трябва да бъ
дат придружени от копие на документ за самоличност и копие на диплома за за
вършено висше образование. Заявленията могат да бъдат подадени в Областна ад
министрация–Търговище, стаи № 201 и № 202, където може да се получи и форма 
за заявление.

На 29 май 2006 г. в механа „ФЪЦ“ 
кметът на община Опака Лютфи Реянов 
се срещна с абитуриентите от СОУ „Ва
сил Левски“. Те токущо се бяха върнали 
от екскурзия в Мармарис, Турция, и спо
делиха с него весели истории и впечат
ленията си от пътуването.

Тъй като от години тук такава среща 

Кирил ЖЕЧЕВ 

„Фрештекс текстил фи
нишинг–България“ ЕООД 
е клон на немската фирма 
„Фрештекс интернешънъл 
текстил сървисиз“. В Попо
во фирмата се установява 
през 2004 г. Предприятието 
е разположено на собствен 

терен от 30 декара. Основ
ната му дейност е обра
ботка на готови текстилни 
изделия, включваща пра
не, багрене, специални 
ефекти.

На територията на Тър
говищка област заводът 
осигурява значителен 
брой работни места, като 
спомага за намаляване ви
соката безработица в ре
гиона. Той е найголямото 
действащо предприятие 
от този бранш в страната. 
За едно денонощие тук се 
обработват над 25 000 раз
лични текстилни облекла.

Дейността на предприя
тието е съобразена с еколо
гичните закони и норми 
на Република България. 
В производството се из
ползват висококачествени 
продукти на химическата 
промишленост, отговаря
щи на международните из
исквания и сертификати. 
През миналата година тук 
бе изградена нова, пого
ляма от действащата дото
гава пречиствателна стан
ция, която не позволява 
изтичането на вредни еми
сии в атмосферата и замър
сяване на подпочвените 
води.

Днес във „Фрештекс 
текстил финишинг Бълга
рия“ ЕООД работят около 
100 души. Тъй като про
изводствената дейност не
прекъснато се разширява, 
преди около година и по

„ФрештеКс теКстил Финишинг–България“ еООД

ЦЕЛТА НИ Е ДА СМЕ 
ЛИДЕРИ НА ПАЗАРА

• тук СЕ ОБрАБОтВАт пОВЕчЕ От �5 000 ОБлЕклА зА ДЕнОнОщИЕ 
• МИнАлАтА гОДИнА СА рАзкрИтИ 30 нОВИ рАБОтнИ МЕСтА 

• фИрМАтА рАзВИВА БлАгОтВОрИтЕлнОСт

Фирма „Фрештекс интернешънъл текстил сървисиз“ е разположена на три 
континента – Европа, Азия и Америка, с над 30 предприятия в 15 държави. Тя 
е основана през 1954 година в Германия, като основната й дейност е свързана с 
обработка на готови текстилни изделия. Централата на фирмата се намира 
в град Хайлброн, Германия. С течение на годините „Фрештекс“ се разраства 
и започва да се занимава с производство на готов продукт, пране, багрене, спе
циални ефекти, логистика. Фирмата осигурява работни места за 5000 човека. 

ловина предприятието пре
минава на двусменен тру
дов режим. Разкрити са 
допълнително между 20 
и 30 работни места. Нали
це са всички условия про
цесът на увеличаване на 
производството да про
дължи и занапред. Сред
ната месечна работна за

плата надхвърля 250 лева 
и се получава винаги ре
довно. За персонала се оси
гурява работно облекло и 
обувки, минерална вода, 
безалкохолни напитки и 
кисело мляко. Два пъти го
дишно се извършва безпла
тен медицински преглед.  

Клиенти на завода са 
почти всички шивашки 
предприятия и цехове в 
региона, както и найголе
мите текстилни заводи в 
Северна България, като 
„Брилянт–Търновград“–
Велико Търново, „Родина“–
Попово, „Арда“–Русе, 
„Контекс–Дружба“–Варна, 
„Албена стил“–Добрич 
и др. Сега за нуждите на 
пред приятието се строи но
ва складова база.

– Стремим се непре
къснато да постигаме ли

дерски пазарни позиции 
чрез високо качество и 
иновативност на продук
тите – казва управи телят 
на фирмата гн Боян Ме
ханджийски. – Основните 
ни задачи са свързани с 
постоянно усъвършенства
не и разширяване на пред
лаганите услуги и прила
гането в производството 
на екологични процеси, 
опазващи околната среда. 
Имаме и постоянната под
крепа на Община–Попово 
при решаването  на някои 
възникнали проблеми, 
свързани с изготвянето на 
определени документи, с 
осигуряването на кадри 
чрез Бюрото по труда и др. 

В предприятието са из
градени и внедрени вът
решни правила и норми, 
допринасящи за добра 
производствена, хигиен
на и лабораторна прак
тика. То се намира в бли

зост до действащи комуни
кационни системи и енер
гийни източници, позво
ля  ващи безпроблемното 
му осигуряване с електро
енергия, природен газ, во
да и други суровини, необ
ходими за гарантиране на 
ритмична производствена 
дейност. 

„Фрештекс текстил фи
нишинг–България“ раз
вива и благотворителна 
дейност. Преди време 
ръководството на фирма
та подари дрехи на възпи
таниците на Дома за отглеж
дане и възпитание на деца 
без родителски грижи в По
пово. Предвижда се пред
приятието  да подкрепи фи
нансово тържествата по по
вод отбелязването на пред
стоящия Ден на Попово – 
10 юни. 

Производствената зала

Част от пералните машини

Комисията по безопас
ност на движението в Об
щина–Попово полага уси
лия за подобряване органи
зацията на движението на 
пътнотранспортни средст
ва на територията на гра
да и останалите населени 
места. Заделят се значител
ни средства от общинския 
бюджет за поддържане на 
хоризонталната и верти
калната пътна маркировка.

Всички тези действия 
се обезсмислят от вандал
ските действия на недобро
съвестни индивиди, които 
не можем да наречем граж
дани. Безотговорно се кра
дат, трошат и обезобра
зяват пътни знаци и сигна
лизация, включително 
на възлови кръстовища 
с интензивно движение. 
Това води до нарушаване 
организацията на движе
нието и до създаване на 
сериозни предпоставки за 
пътнотранспортни произ
шествия с големи мате
риални щети и застраша
ване живота на нищо не
подозиращи съзнателни 
граждани и други участ
ници в движението.

не се е провеждала, абитуриентите бяха 
впечатлени от приятелския разговор. На 
срещата присъстваха класният ръково
дител Младен Пенев и директорът на 
СОУ „Васил Левски“ Борислав Борисов. 
На раздяла кметът Реянов им пожела 
„попътен вятър“ в живота и продължа
ване на обучението им във висши учебни 
заведения.                                           МВ

от стр. 1
СРЕЩА НА КМЕТА НА ОПАКА С АБИТУРЕНТИ

Кметът на община По
пово официално прие и 
разговаря с чуждестран
ните гости на конофес
тивала, който се проведе в 
Попово – Андреас Фишер
Хансен, председател на 
Асоциацията на европей
ските оператори IMAGO, и 
Томек Вирбински – един от 
организаторите на полския 
фестивал за операторско 
майсторство. На срещата 
е присъствал и доц.Георги 
Николов – председател на 
Асоциацията на българ
ските оператори. Разгово
рът е бил около бъдещето 
на фестивала в Попово. 
Гостите са споделили своя 
опит и препоръки към ор
ганизаторите. Георги Ни
колов е изказал специална 
благодарност на кмета на 
общината за подкрепата на 
фестивала, като е подчер
тал, че Попово е извоювал 
мястото си на фестивален 
град и това вече не може да 
се оспорва.                    МВ

ЧУЖДЕ
СТРАННИТЕ 
ГОСТИ НА 
КИНОФЕСТИ
ВАЛА БЯХА 
ПРИЕТИ  
ОТ КМЕТА

ЗАСТРАШЕНА Е 
БЕЗОПАСНОСТТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО В ПОПОВО
Отчитайки тези срамни 

за нашето общество фак
ти, общинската комисия 
по безопасност на движе
нието съвместно с орга
ните на РПУ на МВР, об
щинските органи по обез
печаване на реда и си
гурността и цялата об
щинска администрация 
обявяват акция за безком
промисна борба с всич
ки, които нарушават общо
приетите норми за об
ществена отговорност за 
осигуряване на безопас
но движение. Към устано
вените нарушители ще се 
подхожда според определе
ните от закона найстроги 
наказателни мерки.

Призоваваме съзнател
ните граждани, които са 
преобладаваща част от 
нашето общество, да оказ
ват максимална помощ за 
разкриване на нарушите
лите, които застрашават 
както техния, така и живота 
на нашите деца и близки!

Комисията по 
безопасност на 

движението към 
Община–Попово

В изпълнение на решение 
на Общински съвет–По
пово от 7 март 2006 г. беше 
проведен открит конкурс 
за приватизация на бив
шето детско заведение на 
ул. „Балканска“ № 6, из
вестно на гражданството 
като Детски ясли № 2. В 
законовия срок само един 
кандидат прояви интерес 
и подаде оферта за заку

пуване на имота – ЕТ „Га
лакс – Г. Панайотов“–По
пово.  

Комисия с председател 
заместниккмета на общи
ната Милена Божанова на
прави проверка на доку
ментите и оцени предложе
нието на фирмата купувач.

При минимална конкур
сна цена 76 290 лв., канди
датът предлага за обекта 

ПРОДАДОХА БИВША ДЕТСКА ЯСЛА
76 300 лв. Той декларира, 
че ще инвестира 80 000 лв. 
при минимално изискване 
50 000 лв. и ще осигурява 
60 работни места при ми
нимално изискване 30. 
Допълнителното му пред
ложение е, че 10 от тези ра
ботни места ще са за хора с 
увреждания. 

Офертата отговаря на ми
нималните изисквания, за
ложени в конкурсната до
кументация. Поради лип

са на други, подобри пред
ложения комисията опре
дели ЕТ „Галакс“ за спе
челил конкурса. На по
следното си заседание на 
31 май ОбС потвърди то
ва със свое решение и от 
наемател шивашката фир
ма с управител Г. Панайо
тов става собственик на 
сграда с площ 891 кв.м, по
строена на урегулиран по
землен имот от 4636 кв. м.               

МВ

не на конкурсните документи е до 15я ден след обна
родването на решението в „Държавен вестник“. До
пълнителните условия към купувача са до 5 години 
да не се променя предметът на дейност на обекта, ми
нимум инвестиции от 50 000 лева и разкриване на най
малко 5 работни места след пускане на обекта в екс
плоатация.                                                                  МВ

ТЪРСИ СЕ КУПУВАЧ ЗА РЕСТОРАНТ „БАЙКАЛ“ 
от стр. 1
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Сега нашето село има 
1127 постоянни жители, 
с приходящите броят на 
жи веещите тук надхвърля 
2000. Около две трети от 
тях са българи, останалите 
са турци и цигани. В Сла
вяново никога не е има
ло проблеми на етни чес
ка основа, взаимоот но ше
нията между хората са доб
росъ седски. Убеден съм, 
че то ва ще продължава и 
за напред, поне докато съм 
кмет. Досега заедно  реша
ваме всички общоселски 
про  блеми, съвместно се 
от белязват различни праз
ници и важни годишнини. 

В селото е изграден мес
тен общински съвет в съ

став от четирима човека – 
хо ра с опит и авторитет. При 
възникването на трудни 
си туации с тях заедно об
съждаме проблемите и взе
маме решения за преодо
ляването им.

Въпреки че постоянно 
тук се прави нещо, свър
шеното не е много и глав
ната причина за това е не
достигът на финансови 
средства. Може да звучи 
песимистично, но нещата в 
селото са изоставени от го
дини и почти нищо забеле
жително не е правено – та
ка е и с читалището, и с ад
министративната сграда, 
в която се помещава кмет
ството, и с всичко остана
ло… Въпреки че през 
есен та правихме ремонт, 
на всякъде от покрива на 

кметството тече, сградата 
се руши.

Трагично е състоянието 
на улиците в селото – всич
ки са разбити, осея ни с 
дупки. Допреди някол ко 
го дини, преди да лик ви ди
рат военното поделе ние, 
успявахме да намерим от
там материали за ремонт 
на уличната мрежа и горе
долу я поддържахме в при
лично състояние. Но от 
доста време по този въпрос 
не е работено, просто няма 
пари за ремонт.

Едно от добрите свър ше
ни неща е обновяването на 
уличното осветление. Пре
ди селото ни се осветяваше 
вечер от 74 лампи, сега са 

монтирани общо 154 енер
госпестяващи осветител
ни тела, благодарение на 
което проблемът с улич но
то осветление може да се 
каже, че е решен. Неосве
тени места има само в ня
кои крайни улици, но не 
след дълго и там ще се мон
тират лампи.

С помощта на средства 
от спонсори успяхме да на
правим хубав детски кът 
в центъра на Славяново. 
През пролетнолетния се
зон тук е пълно с деца, с 
млади майки с детски ко
лички – обстановката е 
приятна, удобно е и за 
малките палавници, и за 
родителите им. Тук има 
още какво да се прави – 
ог радата се нуждае от ре
монт, тротоарните настил

ки – също.
В селото ни има лекар,  

медицинска сестра и сто
матолог. Но сградата, къ дето 
те се помещават, се руши 
и просто плаче за ремонт – 
покривът е пад нал, отвсякъде 
тече… И тук нещата обаче 
допират до пари.

Преди няколко години 
пред читалищната сграда 
направихме паметна пло
ча на нашата световноиз
вестна съселянка, оперната 
певица Люба Величкова 
(Люба Велич), чието име 
сега носи читалището. 

На територията на се
лото ни има общо 22 чеш
ми с вода, която идва по 
гравитачен път. Досега сме 
ремонтирали и възста но
вили 13 от тях. Водата им 
е много хубава за пиене, 
направили сме корита за 
водопой на животните. На 
някои от ремонтираните 
чешми сме създали усло
вия през летния сезон да 
се перат черги, килими и 
други, което е много удоб
но за хората и те са доволни 
от стореното. 

Преди време почти вся
ко дере наоколо беше пре
върнато в сметище. Сега 
всич ки те са почистени и 
се поддържат в добър вид. 
Все още съществуват някои 
локални сметища, но те пе
риодично се почистват.

Едно от добрите неща 
е, че се поддържа редовна 
автотранспортна връзка с 
Попово и селата от нашия 
район. Освен това на мест
ната гара спират в де но но
щие общо шест бързи вла
ка в посока София и Варна, 
което е голямо удоб ство за 
жителите на се лото.

Имаме много хубав хрис
тиян ски храм – „Св. Иван 
Рилски“. След земе тре
сението силно бе повреде 

на и сградата, и цен ните 
стенописи в нея. Се га ус

пяхме да извър шим час ти
чен ре монт, поукре пихме 
камбана рията и в черквата 
може да се служи. Вече 
повече от година в селото 
ни има свещеник. През 
дни те на поголемите хрис
тиянски празници в черк
вата влизат и доста мла
ди хора. За съжаление, 
все още стенописите не 
са възстановени и част 
от тях продължават да се 
по хабяват. Водихме пре
говори с ДоростолскоЧер
вен ската митрополия и 
стигнахме до споразумение 
тук да дойдат млади ико
нописци, които да рес тав
рират стенописите. Ние 
трябваше да им оси гу рим 
място и условия за жи
веене. Досега обаче ни кой 
не е дошъл. Разбира се, 
още не сме загубили на
дежда че това ще стане – 
аз като кмет ще сторя необ
ходимото стенописите да 
бъдат възстановени.

В селото ни има доста 
млади хора, за които обаче 
няма поминък. Ограничен 
брой работни места има 
само в земеделската коо
перация, в училището и 
дет ската градина, както и 
в някои малки частни тър
говски обекти. Лошото е, 
че поне засега няма никак
ва перспектива за раз кри
ването на работни мес та. 
Общо взето хората тук се 
препитават с дреб но жи вот
новъдство и земе делие.      

Водоснабдяването на 
Сла вяново е редовно, без
режимно. Имаме шест ма
газина за хранителни стоки, 
които се зареждат със сто
ки редовно и са напълно 
дос татъчни за нуждите 
на хората. Снабдяването с 
хляб е също много добро и 
ре довно.

Както почти навсякъде, 
и тук има престъпност. Тя 
се изразява предимно в 
дребни домови кражби и 
краж  би на домашни пти ци 

и животни. В последно вре
ме масово се крадат железа. 
Въпреки че на пунктовете 
за изкупуване на цветни 
и черни метали познават 
крадците, предполагам, че 
ги знаят и полицейските 
ор гани, положението не се 
про меня,  никой не прави 
ни що за прекратяване на 
краж бите…   

Силно се надявам, че 
до края на мандата ще ус
пеем да ремонтираме по
не част от уличната мре
жа. Ще се постарая да на
меря отнякъде инертни ма 
териали за запълване на 
многобройните дупки по 
уличните платна. Вяр вам, че 
с помощта на общин ското 
ръководство ще мо жем да 
ремонтираме тро тоа рите в 
централната сел ска част и 
по някои други улици.

Със собствени си ли и 
средства ще ремонтира
ме останалите сел ски чеш
ми. Ще се поста раем да 
до вършим ремон та на чи
талището и администра
тивната сграда. 

Една от предстоящите 
задачи е да оградим гро
бищния парк. Общо взето 
той се поддържа в добро  
състояние, но оградата му 
е паднала, нерядко в него 
влизат животни и рушат 

КМетът на с. слаВянОВО

„НАЙВАЖНОТО Е ДА РАЗБИРАШ 
ТЕГОБИТЕ НА ХОРАТА, ДА ИМ 
ПОМАГАШ С КАКВОТО МОЖЕШ“

Валякът, с който е извършено покритието на всички улици в с. Славяново. Той е произведен през 
далечната 1913 г. в германските заводи „Круп“. Последният водач на тежката машина е бил 

професионалният летец Пеньо Христов. Сега валякът се реже на метални парчета, които ще се 
продадат, а с получените пари ще бъдат купени калорифери за отопляване салона на читалището.  

Найновият магазин за хранителни стоки, открит в селото. Той се зарежда редовно с хранителни 
продукти и от него може да се купи всичко, което се предлага и в магазините в Попово.

Кирил Трифонов е кмет на едно от големите се
ла в общината – Славяново. Той е роден тук, 72
го дишен е, има висше образование, специалност 
железопътен транспорт. Преди да седне на кмет
ския стол, е работил в продължение на 42 години 
по специалността си в БДЖ. Кандидатурата му е 
издигната от коалиция „За България“ и това е вто
рият му мандат. 

Какво е сторено досега в селото, какви са основ
ните трудности и как се решават – за това споделя 
кметът на Славяново за читателите на вестника.

паметниците, тъпчат гро
бовете.

Не са едно и две за дъл
женията на един кмет 
и това е нормално – жи
телите на населеното 
мяс то са го избрали и 
са му гласували доверие, 
което той трябва да 
оправдае. Но според мен 
найважното нещо за 
кмета е постоянно да 
кон тактува с хората, да 
разбира тегобите им и 
живее с радостите им. 
Аз се старая по вся ко 
време да помагам с как
вото мога на своите съ
се ляни, особено на по
въз  растните и самот но
живеещите. Става въ
прос найвече за обикно
вени неща, не толкова 
трудни за вършене, но 
непосилни за старите 
и болни хора – да им се 
осигурят, нарежат и 
приберат дървата за 
огрев, да им се достави 
храна от социалния па
тронаж и други подобни. 
Кметът затова е сто
панин на селото – по 
вся ко време да знае как
ви са проблемите на съ
селяните му и да ги ре
шава в рамките на своите 
възможности.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ
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ПРИ БАТ'ДАНКО
Днес цял ден раздухваха темата за членството 

на България в ЕС. „Не сте №1, но ви вземаме в ЕС“. 
Лично Барозу го е казал, което донякъде е повод 
за радост. Според Пешо Мастиката това, че не 
сме №1, не било повод за безпокойство. И той при 
неговата Калинка не бил номер едно, като се вземали, 
ама вече 20 години му гризела кокалите. Според 
посветените той и в първата десетка не можел да 
се класира, ама то тия неща нямали нищо общо с 
ЕС. Идентичен случай. Барозу само е казал, че не сме 
№ 1, ама кой номер сме, това го е спестил. Може 
би така е подобре. Една конкретика би  навредила. 
И на България, и на Пешо. Според доклада на ЕС 
нашите проблеми били в борбата с престъпността. 
Успехи ни липсвали. Как не! Ето какво прочетох 
вчера в пресата: „Откраднаха „Мерцедес“ при 
по ли цейска проверка“. Това станало на пъпа на 

Со фия, де има една дума. Спрели го катаджиите 
и  докато проверявали документите на шофьора 
и се пазарели акт ли да пишат, или да се черпят, 
кола та дала фира. Това според мен не трябваше 
да го пишат. Така се създава негативен образ на 
полицията пред обществеността и найвече в Ев
ропа. Би трябвало да погледнем положително на 
нещата, както ни учи коалиционният ортак гн Ко
бургготски. Можеше да се сложи акцент на фак
та, че са вдигнали само „Мерцедеса“, без да посег
нат на полицейската кола, защото полицията у 
нас силно е респектирала престъпниците, според 
вътрешния министър. Е, заглавие от рода на „Пре
биха полицай с тояга“ не звучи в синхрон с минис
терското изказване, ама защо не акцентира на 
факта, че е можело да го пребият и без тояга. В 
контекста на това министерско изказване малко 
нелепо звучи заглавието в пресата: „Ограбиха и то
тото“. Защо „и“, това поне можеше да спес тят, 
защото излиза, че досега само него не са ограб вали. 
Сега стана ли ясно, че вестникарите създават 
негативния образ, а не престъпността. Били 
вдигнали 50 000 лв., без да си направят труда поне 
един фиш да пуснат. Веднъж и тях да ограбят. 
Това, че тотото мен ме ограбва два пъти седмично, 
са го пропуснали, ами се разпищяли за някакви 50 
хилки. Сега избиват чивия, като вдигнаха залозите 
за комбинация на 60 ст. Пак на наш гръб става, 
тия тотаджии к’во толкова плачат. Защо не 
погледнат пооптимистично на живота. Поводи 
дал Бог. „Жена на митничар върна торба с пари“. 
Открила ги в торбичк, точно пред входната врата 
на апартамента. Защо точно пред вратата на 
митничар, не се споменава. Можеше да ги оставят 
пред вратата на кардиолог, да речем. Или на учител, 
или на... И никъде не пише, как е реагирал митнича
рят на този подвиг на жена си, ама щом не я е набил, 
значи парите са били обидно малко. Само заради 
това ги е върнала. Аз поне друг мотив не виждам.  
„Наказват чиновници, крали музика и филми от 
Интернет“. Според разкритията половината от 
нелегалния трафик на филми и музика е извършен в 
министерствата и агенциите. Ами къде другаде да 
бъде извършен? В квартал „Гагарин“ ли? Пък и там 
са специалистите. По кражбите, искам да кажа, 
не компютърните. So will be she (Тъй ше е тя...), 
казано на европейски, навикът е втора природа, са
мо че при тях липсва първата, макар и да не ми е 
ясно какво точно означава първата природа. Пък и 
да ми е ясно, к’во от това.

Йордан Минчев

Участвам в този фести
вал от учредяването му, но 
никога не съм си предста
вял, че точно аз ще получа 
наградата на името на Бате 
Димо. Въпреки че тайно 
съм си мечтал да я заслужа.  
И не мога да скрия, че за 
мен тази награда е нещо 
много ценно.

Помня как започна 
фес тивалът. Идеята бе
ше чудесна и Виктор Чи
чов, Коцето Занков, аз и 
разбира се, общест веност 
та в Попово бяхме сред 
пър вите, които я под кре 
пих ме. И беше много ху
ба во, защото тук се съз да
де една неповто рима ат мо
сфера. Тогава бяха го ди
ните без работа, вече ня
махме клуб, нямахме мес
та, където да се срещаме. 
А в Попово отново се бях
ме събрали оператори и то
ва беше страшна радост. 
Носталгията, емоцията ни 
събра и то по този идеален 
повод – Бате Димо.  

Филмът „Откраднати 
очи“, за който получих голя

ПЛАМЕН СОМОВ – НОВИЯТ НОСИТЕЛ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ЗЛАТНОТО ОКО“

ТАЙНО СЪМ СИ МЕЧТАЛ ДА 
Я ЗАСЛУЖА

мата награда, е за т.нар. въз
родителен процес. За идея
та знаех от режисьора Ра
дослав Спасов доста от дав
на, темата ми допадаше, бе
ше ми много близка. Бил 
съм в тези региони, когато 
всичко това се случваше, 
виждал съм колоните от 
„голямата екскурзия“, по
ли цаите с калашници, виж
дал съм простреляни ке ре
миди и разрушени по криви 
от картечници. И тези не
ща не могат да нямат от
ражение в работата ми. 
Пом ня, че когато получих 

шан са да бъда оператор на 
този филм, доста се стрес 
нах. Защото си дадох смет
ка, че това не е просто по
редният филм, а нещо мно
го посериозно и отго вор
но. Защото про блемът е бо
лез нен, много деликатен и 
не се приема ше ед нознач
но от обществото. И до 
ден днешен е та ка, което 
ис крено ме огор ча ва... Не 
беше лесен филм и бла
годаря на журито, че оцени 
така високо участие то ми в 
неговата реа ли зация.  

Що се отнася до бъде
щето на фестивала „Злат
ното око“, моето мнение 
е, че той трябва да си ос
тане български, но да 
има отворен характер за 
чуждо участие. Когато се 
натрупа опит и има дос
татъчно средства, може 
да се формират различни 
секции, в това число и за 
чуждестранни филми. Но 
акцентът да са българските 
филми. Защото сме си точ
но в нашия аршин – ние 
сме в малко Попово, малка 
държава сме и имаме 
този малък, но качествен 
фестивал.

• Награда на фондация 
„Капанци“ – едноседмична 
почивка в КК „Албена“ на 
Александър Крумов и Ру
мен Василев за предизви
кателния им дебют във 
филма „Мила от Марс“.

• Наградата на ВМРО за 
операторско майсторство 
на филм с патриотична те
матика се присъжда на 
Пламен Герасимов за фил
ма „Древни български хро
ники“.

• Втора награда на аме
риканската филмова ком
пания „Ню Имидж“ за сту
дентски филм се при съжда 
на Александър Ста ни шев 
за филма „Дълга зима“.

• Първа награда на аме
риканската филмова ком
пания „Ню Имидж“ за сту
дентски филм е за Диан 
Загорчинов за филма „Хо
тел, гълъби“.

• Диплом за принос в 
развитието на оператор
ско то майстор ство в Бълга
рия и на националния фес
тивал „Златното око“ се 
присъжда на юбилярите 
Атанас Тасев, Иван Цонев 
и Константин Занков.

• Награда за режисьора 
Рангел Вълчанов на Об
щина–Попово и СБФД за 
дългогодишната му съв
мест на работа с Димо Ко
ларов и цялостното му 
творчество.

• Наградата на СБФД се 
присъжда на операторите 
Светлана Ганева–Кулева 
за работата º във филма 
„Дру гият наш възможен 
живот“ и на Недялко Данов 
за постижение в областта 
на телевизионните форми 
във филма „Третото тур не“.

• Първа награда на Об
щина–Попово се при съжда 
на Христо Бозад жиев за 
изобрази телно ре  шение, 
допринасящо за дра  матиз
ма на темата и ней ната 
болезнена актуал ност във 
филма „Невиди ми“.

• Голямата награда на 
министъра на културата 
проф. Стефан Данаилов 
се присъжда на Светлана 
Ганева–Кулева за майстор
ско пресъздаване на пси
хологията на делника 
във филма „Другият наш 
възможен живот“;

• Голямата награда на 
Община–Попово за опе
раторско майсторство 
„Златното око“ на името 
на Димо Коларов е за Пла
мен Сомов за особена съ
причастност към изграж
дане пластиката на изоб
ра жението във филма „От
краднати очи“. 

НАГРАДИ 
НА ПЕТИЯ 

НАЦИОНАЛЕН 
КИНОФЕСТИВАЛ 
ЗА ОПЕРАТОРСКО 

МАЙСТОРСТВО

ОУ „Алеко Константинов“ 
в с.Голямо Градище, об
щина Опака.

На 19 май той се срещна и 
запозна с кмета на община 
Опака Лютфи Реянов.

На срещата присъстваха и 
Милчо Русев – заместник
кмет на община Опака, 
Галя Кулева – секретар на 
об щина Опака, Джошкун 
Феимов – директор на ОУ 

„Ал.Константинов“.
Кметът на общи на та го 

запозна с администра тив
ната структура на България 
и структурата на общината 
с център гр.Опака. Обясни 
му за българските културни 
центрове по населените 
места (за читалищата), 
кое то доста учуди Джон, 
тъй като в Америка това е 
необичайно и там читали
ща няма. Той сподели 

първите си впечатления 
от с.Голямо Градище, за 
топ лото посрещане, за ра
достта на учениците, за 
оси гуреното му уютно жи
лище.

Той ще преподава и жи
вее две години в Голямо 
Градище. В момента учи 
български език. Общината 
и училището правят всичко 
възможно той да получи 
найдобрите условия. 

от стр. 1

АМЕРИКАНЕЦ ПРЕПОДАВА АНГЛИЙСКИ В С. ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ

От 23 до 29 май в гр. По
ти, Грузия, се проведе II 
меж дународен фестивал 
„Златно руно 2006“, в кой

„СЕВЕРНЯЧЕ“ СЕ ЗАВЪРНА 
СЪС ЗЛАТО ОТ ГРУЗИЯ

то взеха участие фол клор
ни състави от няколко 
страни – България, Тур
ция, Украйна, Русия и Гру
зия. Нашата страна бе пред
ста вена от поповския ан
сам бъл „Северняче“ (26 
петнадесетгодишни тан
цьо ри) с художествен ръ
ко водител Станимир Ива
нов при Общински дет
ски комплекс. Заедно с 50
те състава на домаки ни

те, общият брой на участ
ниците бе около 3500.

Темпераментните по
пов ски танцьори отно во 
се представиха отлич но и 
заслужено представител
ният  ансамбъл „Северняче“ 
стана лауреат и носител на 
златен медал на фестивала. 
За пореден път българският 
фолклор доказа, че е добър 
посланик за сближаване 
културите на различните 
народи. Това е мнението и 
на гн Леман Касарадзе – 
председател на секция 
C.I.O.F.F.  към ЮНЕСКО 
за Грузия. Ние, поповчани, 
можем да сме горди, че 
„Се верняче“ допринася за 
по пуляризиране името на 
града ни в света.

Фестивалът „Златно ру
но“ се провежда през три 
години. На послед ното 
му издание той официал
но е утвърден като тради
ционен.

МВ

„Златно руно 2006“, в кой

погледнат пооптимистично на живота. Поводи 
дал Бог. „Жена на митничар върна торба с пари“. 
Открила ги в торбичк, точно пред входната врата 
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На традиционния 
прием на президен
та по повод Деня 
на българската про
света и култура об
щина Попово бе
ше представена от 
Нели Витанова 
(учител в Попово), 
Росица Христова 
(секретар на НЧ 
„Св.св.Кирил и Ме
тодий“–Попово), 
Петя Габровска 
(главен експерт в 
отдел „Култура“ в 
Община–Попово) 
и Искра Петкова 
(учител в село Са
дина).

През този месец работе
щите в Исторически музей–
Попово представиха до
стойно институцията си 
и града ни със свои проуч
вания на национални науч

ни форуми. 
На единадесетата нацио

нална етнографска кон
ференция „Народна кул
тура на балканджиите“ 
в Габрово (5 май) участ
ваха Иван Атанасов с до
клад „Заселването на бал
канджии в югозападната 
част на община Попово“ 
и Ивелина Неделчева с 
„Място на балканджиите в 
етнографската картина на 
Поповския край“.

На международната на
учна конференция „Тра
ките и околния свят“ в 
Шумен (10–12 май) Ни
кола Русев се представи 
с тема „Фибули от VІІ–
ІV в. пр. Хр. от фонда на 

НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ НА 
МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Исторически музей–Попо
во“.

Във Втората национална 
конференция „Панаири, 
пазари, тържища в българ
ските земи“ в гр. Търго
вище (10–12 май) участ
ваха Иван Атанасов и Иве
лина Неделчева с доклад 
„Селските сборове в По
повския край“ и Петя Ми
хайлова с „Поповският пе
тъчен пазар (съвременен 
поглед)“.

На националната науч
на конференция „Х музей
ни четения – Велико Тър
ново 2006“ (18–20 май) 
проучванията си предста
виха Стамен Станев с до
клад „Теренни проучва
ния на праисторически и 
антични обекти на терито
риите на Поповска и Опа
ченска община“, Никола 
Русев с „Коланни токи с 
набраздена украса от те

риторията на България“ и 
Мирослав Георгиев с „Пе
чати и пръстенипечати на 
рода Хавезови от Жеравна 
във фонда на Исторически 
музей–Попово“.            МВ

ОТЛИЧЕНИ УЧИТЕЛИ 
По повод 24 май кметът на община Попово др 

Людмил Веселинов е наградил следните педагози за 
постигнати високи постижения в учебновъзпитател
ния процес:

• Искра Манолова Енева (ПГ „Христо Ботев“–Попово)
• Пенка Стефанова Иванова (ПГСС–Попово)
• Радка Стефанова Нейкова (ПГТЛП–Попово)
• Йордан Тодоров Габровски (ОУ „Л.Каравелов“–

Попово)
• Йорданка Стефанова Стоилова (ОУ „Л.Караве

лов“–Попово)
• Павлинка Маринова Хадживеликова (ОУ „Н.Й. 

Вапцаров“–Попово)
• Мария Демирева Карабашакова (ДОВДЛРГ–Попово)
• Добромир Дамянов Димов (ОУ „Св.Кл.Охридски“–

Попово)
• Снежана Христова Тодорова (ОУ „Петър Беронׂ–

с.Априлово)
• Златинка Стефанова Спасова (ОУ „Отец Паи

сий“–с.Водица)
• Цветанка Иванова Пенева (ОУ–с.Зараево)
• Диана Георгиева Пенева (ОУ „Антон Страшимиров“–

с.Светлен)
• Димитринка Кънева Величкова (ОУ „Васил Лев

ски“–с.Славяново)
• Миглена Енчева Миланова (ОУ–с.Гагово)
• Илиана Йорданова Йорданова (ОУ–с.Ломци)
• Илка Банева Дечева (ОУ–с.Садина)
• Наталия Николова Димитрова (ОУ–с.Кардам)
• Маргарита Георгиева Николова (ЦДГ № 1–Попово)
• Анка Николаева Недялкова (ЦДГ № 2) 
• Дамянка Димова Стефанова (ЦДГ № 3 – Попово)
• Румяна Георгиева Стойнова (ЦДГ № 4 – Попово)
• Валентина Христова Стойчева (ЦДГ № 5 – Попово)
• Димитринка Маринова Иванова (ЦДГ № 6 – По

пово)
• Веселка Манчева КъневаХристова (Помощно 

училище–Попово)
• Искра Иванова Иванова (Общински детски ком

плекс–Попово)Анка Николаева Недялкова (ЦДГ № 2)  
получава почетното си отличие.

Един образ неразяснен, 
едно светило, стоящо още  
под крината, един герой 
и войвода, на когото не е 
отдадена още подобава
щата почит – това е Таню 
войвода. Таню Стоянов 
Куртев е роден в гр.Сли
вен, кв.Клуцхор, през 
1846 г. Ония, които спом
нят Таня, разправят бас
нословни работи за него
вата деятелност и реши

ТАНЮ  ВОЙВОДА*
• Фигура из революционната ни епоха.  

Голямото доверие на Левски.
телност. За да може да 
бъде полезен за делото, 
той станал чиновник по 
Хиршовата железница 
Пловдив–Свиленград. Ко
гато са го узнали, той се 
прехвърлил в Сливен. Бил 
е найблизкият приятел на 
Васил Левски и разпален 
последовател на П.Хитов 
и х.Димитър.

През 1872 г., когато Ва
сил Левски е дошъл в Сли

вен да събира помощи за 
централния Букурещки 
Т.Рев.Комитет, Таню го е 
развеждал, като търговец 
на аби и шаяци. За тази 
своя смелост е бил по
късно предаден и заточен 
в Диарбекир, откъдето 
през 1875 г. успял да из
бяга и отива право във 
Влашко. Средствата не 
му позволили да дойде с 
дру жина в Сливен. Наре

дено било и той да се яви 
през Балкана в помощ на 
Сливенското въстание 
през 1876 г. Затова през м. 
април същата година обрал 
пощата между Турну Ма
гурели и Александрия, а 
задигнатата сума дал на 
един революционерстващ, 
който вече не се върнал. 
Таню е бил защитник на 
идеята, че трябва да се 
работи направо в България, 
четите трябва там да дей
стват. В навечерието, ко
гато трябвало да се вдигне 
въстанието в Сливенски 
революционен окръг, той 

минава Дунава с една мал
ка своя дружина, между 
Русе и Силистра, озовава 
се към Осман пазар, къде 
точно е бил предаден, не 
се знае и през една нощ са 
били изклани до един.

Има още много да се ка
же за Таня войвода, но 
ние ще споменем тук са
мо един много важен до
кумент, издаден му от 
Васил Левски:

(цитирано е 
пълномощното от 

15.11.1872 г.)

в.Черно море,  
бр.1923/1935 г.

(* Статията е с непод
писан автор. Борис Илиев, 
историк на четата, не я е 
ползвал в своите проучва
ния. Интересното в нея 
е, че се споменава неизвес
тен факт от биография
та на войводата – за чи
новничеството му в Хир
шовата железница, и друг, 
който се оспорва от Борис 
Илиев – за обира на поща
та – (бел. Пламен Събев.)

130 гОДИнИ АпрИлСкО ВъСтАнИЕ

ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА – 
ПОСЛЕДЕН ОТГЛАС  

ОТ АПРИЛСКИТЕ ПОЖАРИ             

тичните песни били заме
нени с мажоретни групи 
или с песни от филми на 
американски маринци. В 
същото време получих е
mail  от дете от Силистра: 
„Абе, докторе, нямаш ли 
интернет, та трябва да 
давам  50 стотинки за мар
ка, за да ти изпратя есето 
си?“

На поход като на поход. 
От маршови групи с „Тих 
бял Дунав“ до вечерни 
дискотеки – през спане 
на земята до ученическо 
общежитие с лукс и топла 
вода. Децата търсят изява. 
По организационни при
чини (в района на Елията, 
Лудогорието и Поломието 
няма добри туристически 
и хотелиерски бази за ал
тернативен, а и всякакъв 
туризъм) се наложи да 
откажем на 14 училища 
участие в похода. Но тър
сим начини – стига да има 
желание.

Според поета Атанас 
Далчев: „Поезията не е 
начин на общуване, тя е 
приобщаване“. Подобно е 
и начинанието на нашето 
дружество. Походите са 
поводът за изява и среща на 
търсещите. Тях ги е имало 

и винаги ще ги има, защото 
всяко поколение пише 
собствена история. Това, 
че много политици бъркат 
патриотизма със „собствен“ 
национализъм, си е техен 
проблем. Явно все още ги 
вълнуват главно изборните 
резултати. Според акад.
Константин Косев 130 го
дини от събитие като Ап
рилското въстание са мал
ко за обществото, за да 
изживее предразсъдъците 
и романтизма си. Липсва 
и стиковане. Научната кон
ференция по повод чест
ванията в СУ „Св. Климент 
Охридски“ бе на 20 април – 
държавата на 1 май. Църк
вата отбелязва светите 
братя Кирил и Методи на 
11 май, държавата – на 24. 
В малкото отделено вре
ме от медиите по повод та
кива чествания се чуват 
определения: от робство 
през присъствие до власт 
и господство. Явно е прав 
френският историк Ернест 
Ренан: „Същността на една 
нация се състои в това, че 
всички имат много общо, 
но и че са забравили много 
неща.“

Поведението ни е нашата 
култура.

от стр. 1
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Годишната консумация 

на пиво на глава от насе
лението у нас расте – 61 
лит ра през 2004 година 
сре щу 55 литра за 2003 г. 
и 51 литра за 2002 г. Днес 
„Хайде на бира“ е доста 
посрещана покана от „Да 
изпием по чаша вино“. Да
ли е заради качест вото на 
българската бира или за
ради големия избор, раз
бира се, че и телеви зион
ната реклама има принос 
за това, но така или иначе 
бира вече се пие и през зи
мата, и през лятото. 

  
У нас се произвеждат 

над 50 асортимента свет
ла и тъмна бира. В пиво
варната индустрия работят 
над 2 700 души, а в спо ма
гателните отрасли – още 
14 000 човека. В про извод
ството годишно се пре
работват около 120 000 то
на пивоварен ечемик и над 
450 тона натурален хмел и 
хмелови продукти.

  
Когато обаче посегнем 

към определена марка би
ра, знаем ли всъщност как
во пием? Може ли етике
тът, залепен върху бире на
та бутилка, да ни ка же и 
още нещо освен наимено
ва нието на марката бира?  

   
Никога няма да научим 

кой е сварил първата би
ра. И ако поискаме мис ле
но да му благодарим, кога
то в горещия летен след
обед държим в ръка из по
тената, ледена халба с та
зи вкусна, освежаваща, 
ле  ко горчива напитка, ще 
сме в затруднение. Пи во то 
е наистина древна напит
ка, казват, че още Ной пре
возвал пиво в своя ков чег.

  
Изсечени върху камък 

рецепти от около 7000 г. 
пр.Хр. дават основание да 
се твърди, че още преди 
9000 години шумерите, жи
вели между реките Тигър и 
Ефрат, са умеели да варят 
напитка, използвайки ече
мичен малц. Според исто
рическите документи те 
я поднасяли в дар на боги
нята на плодородието.

  
Процесът на варене бил 

много подобен на днешния. 
Преди да използват хмел, 
за да придадат горчив вкус 
на напитката, за подо б
ряване на вкуса му из пол з
вали различни треви и под
правки. Съхранявали пи
тието в бъчви и го пиели 
през специални тръстикови 
тръбички, за да не попаднат 
в хранопровода на пиещия 
неразтворени плевели и 
зър на. 

ХАЙДЕ НА БИРА! 
  

Гръцкият учен Дискорит 
през І век описал употре
бата на curmi – напит ка от 
ечемик и тревни добавки: 
пелин, семена от лаврово 
дърво и бръшлян. 

  
Пиво пиели и народът, и 

знатните. Поднасяли го на 
боговете, търгували с него, 
заплащали чрез него стоки. 
Шумерите освобождавали 
пивоварите от военна служ
ба. В асирийската и ва ви
лонската империя пиво
варите играели съществена 
роля. Те също като другите 
занаятчии се обединявали 
и имали свои задължения 
към боговете.

  
Народите на древния 

Шумер и Египет не били 
единствените, които умее
ли да варят пиво. Те са 
пре дали изкуството да се 
приготвя пивото и на дру
ги народи, но само те са 
запазили свидетелства за 
начина на варене и тър го
вията с него. От египтя
ните пивоварството се е 
пренесло в Етиопия, Гър
ция, разпространило се 
е в Персия, на Кавказ. В 
Китай като изходна су рови
на използвали ориз. Съ

ществува предполо жение, 
че найнапред хмел са за
почнали да използват из
точните финландци и та
тарските племена.

  
В света се произвеждат 

около 9 милиона марки пи
во. В зависимост от ос нов
ните му показатели – ин
тен зивност на цвета, вкус 
и аромат, пивото се дели на 
тъмно и светло. В светлото 
пиво е нормално да се усеща 
горчивината на хмела, а в 
тъмното – сладникав, ви
нен и карамелен привкус, 
гор чивината в него е по
мека.

  
Светлото пиво може да 

съдържа от 8% до 20% 
сухо вещество, а тъм ното – 
от 12 до 21%. Непастьо
ризираното пиво след време 
помътнява, променя цвета 
си и се появява утайка. То 
може да се съхранява от 2 
до 17 денонощия. Пастьо
ризираното се съхранява 
подълго – до 30 дена, а ако 
се използват стабилизато
ри – 3 и повече месеца.

  
Концентрацията на сухо 

вещество се посочва в 
проценти или в градуси 
на Балинг. Тази единица 

е предложена от чешкият 
химик проф. Карел Напо
леон Балинг (1805–
1868). Градус на Балинг е 
тегловен процент на екст
ракта, измерен в грамове, 
съдържащ се в 100 г раз
твор. Бира с малко съ дър
жание на алкохол има 
плътност до 5%, със сред
но – до 12 %, силната би ра 
е с плътност над 14%. 

  
Безспорно бирата е най

вкусна, когато се сервира 
охладена. Оптималната 
тем пература е 6–8°С, във 
всеки случай не трябва да 
е потопла от 10° и посту
дена от 5°. 

  
Не се препоръчва да се 

охлажда рязко, например 
във фризер, или да се за
грява – и в единия, и в 
дру гия случай тя губи от 
аромата и вкусовите си 
качества. Няма нужда да 
казвам, че бутилките с бира 
се отварят непосредствено 
преди употреба. 

   
Найудобните съдове за 

сервиране на бира това са 
чаши – халби от стъкло, 
пор целан, керамика и ... дър
во. Формата им може да бъ
де найразнообразна, в за
висимост от фантазията на 
любителите на напитката. 
Все пак желателно е в 
горната си част съдът леко 
да се стеснява. 

...найстарата пиво вар
на е немската „Вейхенш
тефан“ във Фрейзинг 
близо до Мюнхен. Тя е 
основана през 1040 г.

•••
...при доброто пиво 

пяната трябва да се за
пазва не помалко от 3 
минути. Тя трябва да бъ
де плътна, бяла и да се съ
стои от много дребни ме
хурчета. 

•••
...че найголемият пиво

варен завод е американ
ският „Адолф Курс“ в Ко
лорадо. Тук годишно се 
произвеждат над 2,5 ми
лиарда литра пиво.

•••
...че наймалката пиво

варна може да се смята 
екс понатът от музея в 
Пил зен. Действащото ко
пие на пивоварната било 
изработено от чешки 
майстор за брюк селската 
международна изложба 
през 1958 года. На едно 
ва рене тя прави 30 л.

•••
...че найголямата колек

ция на бирени етикети 
(350 хил. екземпляра) при
надлежи на норвежеца 
Ян Солберг.

•••
...че утайката говори за 

това, че пивото е живо и 
естествено. Това се отнася 
не само до пшеничените 

сортове. Така например 
класическото ечемичено 
пиво на белгийските мо
наси „Шимей“ също се 
разлива по старинна техно
логия, без да се филтрира. 

•••
...че найголямата халба за 

бира с капак е произведена 
от фирмата „Селангор 
Пют“ в Малайзия през 1985 
година. Нейната височина 
е 198,7 см, а вместимостта 
º – 2796 литра. 

•••
...че наймалката бире

на бутилка в света се изра
ботва в швейцарското сел
це Ваденсвил близо до Цю
рих. Тя събира 40 мили лит
ра пиво и струва 9 фран ка. 

•••
...че в Русия са варили 

много силно пиво. Чужден
ците отбелязвали, че не 
си пил руско пиво, ако не 
си се напил. Иван Гроз ни 
моноползирал пивова ре
нето, забранявайки до маш 
ното му приготвяне. Ед ва 
след 200 години раз решили 
на селяните по време на 
големи празници – четири 
пъти в годината да варят 
пиво за собствени нужди. 

•••
...че древните римляни 

смятали пивото за дар от 
богинята на плодородието 
Церера и го славели в хим
ни и оди. 

•••
...че древните народи на 

Месопотамия още през Х 
век пр.Хр. са знаели 70 
различни рецепти за при
гот вяне на напитка от 
ечемик. Във Вавилон дей
ствал закон на царя Ху
рапи, пазещ качеството 
на пивото. Смъртно на
казание заплашвало все
ки пивовар, който разреж
дал пивото с вода – топели 
го в бъчва с хмелна смес 
собствено производство. 

•••
...че първи се заели да 

отглеждат хмел бавар
ците. Оттогава и започ ва 
великата слава на бавар
ското пиво. А до IX век в 
пивото слагали всякакви 
глупости: калуна, листа от 
лаврово дърво, ракитник, 
пелин и бръшлян. 

•••
...че приказният крал 

Гамбринус, който според 
немската легенда е изоб
ретил пивото, имал реа
лен прототип. Това бил 
херцог Ян Примус, страс
тен любител на пивото.

•••
...че съставът на 

„правилната“ рецепта 
за пиво бил установен 
със Закона за чистотата 
на пивото, приет през 
1516 година от баварския 
херцог Уилям.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ... 

ОВен. В средата на седмицата найна края 
проблемите в личните отношения се раз сейват, 
стихват семейните битки, тушират се проя

вите на ревност. На тяхно място идват грижи, свър
зани с финансови въпроси, плавно преминаващи в скъ
перничество или реални парични затруднения. 

 телеЦ. Настъпило е времето, когато вие ще 
трябва да отделите особено внимание на своя 
външен вид, маниери, поведение и здраве. То

ва ще стане залог за работоспособност и привличане 
на доброжелателно внимание на околните към вас. Из
полз вайки своето обаяние и такт, вие винаги постигате 
много. 

БлиЗнаЦи. Сега наймного ви допада де
визът „Искам да знам всичко“. Да знаете не 
това, което лежи на повърхността, а онова, 

което е скрито. Това може да доведе до научно откритие 
или увлекателна интрига, която ще ви позволи да 
изпреварите партньорите и съперниците си. 

раК. В края на седмицата приключва периодът 
на лична активност, която е определяла вашето 
състояние и поведение през последните месец 

и половина. Каквото сте успели да направите през това 
време, сега ще започнете да го обмисляте. В ущърб 
на физическата и всяка друга активност доминират 
интелектуалната и комуникационната. 

лъВ. Вие преживявате нелеки времена, и 
то не само през тази седмица. Проблемите пак 
се изострят; така ще бъде почти през цялото 

лято, но резултатът би трябвало да е – победа. Няма да 
изброявам какви точно трудности ще ви се наложи да 
преодолеете, всеки ще има своите трудности.

ДеВа. Назрява остър завой в кариерата ви или 
в други житейски обстоятелства. Всичко това 
ще бъде предшествано от сложна обстановка 

у дома или в службата. В края на седмицата трябва да 
бъдете готови за всякакви, достатъчно нервни обрати в 
събитията.   

ВеЗни. Вие сте потопени в света на силните 
чувства. У вас възниква чувство за опасност, 
може да изпитате страх от загуба. Всичко това 

е предизвикано не само от любовни, но и от финансови 
причини. Вашата стиснатост или реалните ви финансови 
трудности ще зададат тон на събитията през тази 
седмица. 

сКОрПиОн.  Амбициите ви растат и об
стоя телствата сега подлагат на изпитание ва
шата издръжливост и способности. Не бива да 

разчитате на слепия случай. Издигането във властта 
или постигането на някаква друга цел изискват самоот
верженост и големи усилия. Възможни са унижения, 
има вероятност от разочарования. 

 стрелеЦ. През тази седмица родените 
през втората половина на декември ще бъдат 
загрижени от трудната тема за партньорските 

отношения. Сега имате голямо желание да манипулирате 
някого и да контролирате ситуацията по всякакъв начин. 
Възможна е интересна интрига, но е възможно и всичко 
да се ограничи до дребно злословие и критика. 

КОЗирОг. В последно време ви заобикалят 
динамични, емоционално несдържани хора, ли
шавайки ви от спокойствие дори в собствения 

ви дом. Повероятно е това да е някой от домочадието, 
който против вашата воля ви тласка към нещо или чиито 
проблеми ви се налага да решавате и уравновесявате. 

ВОДОлеЙ. По пътя към целта, към която вие 
така активно се стремите през тази година, въз
никват обективни препятствия, може би до есен

та. Те могат да бъдат преодолени само постепенно, опи
райки се на предано обкръжение, с помощта на ста ри, 
надеждни партньори.

риБи. Интриги и разговори, злословие и 
критика – всичко това ще влияе върху живота 
ви през тази седмица. По природа вие сте доста 

добър манипулатор с прекрасна интуиция, затова всички 
тези игри няма да ви навредят. Следва да имате предвид, 
че наближава моментът на съществени промени в оби
чайния семеен ред. 
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

• Продавам урегу ли ран 
парцел 591 кв.м в Раз  град, със 
застроена сгра да с магазин, 
150 кв. м РЗП.  Справки на 
тел. 0888.538.165             15

• търся да гледам 
въз    раст ни хора. Тел. 
0897.627.968, Слав ка.   33

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 15

• 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.   25

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Сла вя
ново, тел. 934  303.       55

• 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. 45

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

• 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      15

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           45

ПРОДАВА

РАЗНИ

прОДАВАМ 
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.)
• ниска 
холова масичка (50 лв.)
• шкаф-библиотека 
(30 лв.)
• двойно бюро (60 лв.)
• диван (50 лв.). 

тел.060� � 3531.

• Младо семейст во тър -
си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  25

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.      45

ТЪРСЯ

МЕСтЕн 
ВЕСтнИк

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

• Продавам или давам 
под наем хранителен ма
газин 24 кв. м до блок 5 
в кв. „Запад“ на град По
пово. За информация – 
тел. 0898.715.507.  25

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 55

холова масичка (50 лв.)

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       25

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 55

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 45

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 45

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 55

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          25

КУПУВАМ

• ПрОДаВаМ фуражо
мелка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 55

Катерина РУСЕВА

Завърши ученическото 
първенство за момичета 
V–VII клас. Финалният 
тур нир бе проведен в Ка
зан лък от 18 до 21 май, 
а представител на Попо
во бе съставът на ОУ 
„Н.Й.Вапцаров“. Участва 

ха общо десет отбора, раз
делени в две групи. Жре
бият прати поповските мо
мичета в група „А“ заедно 
с волейболистките от Ви
дин, Етрополе, Шумен и 
Средец. В другата група 
„Б“ бяха съставите на Ка
занлък, Кирково, Девин, 
Павликени и София.

В двете групи мачовете 
се играха по системата все
ки срещу всеки. След из
играването им отборите 
водиха спор за местата в 
крайното класиране спо
ред позицията, която зае
мат в групите. Първите 
два отбора от двете групи 
играха на кръст, за да 
излъчат съперниците за I, 
II и III, IV място, третите – 
за V и VI, четвъртите – за 
VII и VIII, а последните 
в групата водиха спор да 
деветото място.

След изиграването на 
всич ки срещи представи
телките на Попово заеха 
петото място. 

Ето и крайното класира
не на тазгодишното уче
ни ческо първенство по во
лейбол за момичета V–VII 
клас: 1. Етрополе  2. Видин  
3. Казанлък  4. Кирково  
5. ПОПОВО  6. Девин  
7. Шу мен  8. Павликени  
9. Средец  10. София.

Много похвали заслу жа
ват поповските момичета 
за старанието и сърцатата 
игра, която демонстрираха 
в цялото първенство, и за 
престижното място, което 
извоюваха в спора със 
силни и добре подготвени 
съпреници. 

ВОЛЕЙБОЛ

ДОБРО 
ПРЕДСТА
ВЯ НЕ НА 
МО МИ 
ЧЕТА ТА

Националната агенция 
за приходите стартира кам
пания „Как законно да си 
намаля данъците?“. По
сланието на инициативата 
е „Да играем честно – не 
трикове, а ценна инфор
мация!“. По темата в Тър
говищка област се раз про
страняват над 5000 бро
шури. В тях е дадена ценна 
информация за различни 
данъчни облекчения, които 
физическите лица могат да 
ползват. Има разработени 
казуси за семейното по
доходно облагане, за на
маляване на данъците с 
допъл нителното пенсион
но или здравно осигуря
ване, даренията, животоза
стра ховането.

През юни ще стартира 
съвместен проект на НАП 
с културни институции – 
„Дарение за културата“, 
в който се предоставя ин
формация какви са  да
нъчните облекчения при 
дарение за културата. 

Още 5000 брошури 
на НАП „ЗА“ здравните 
вноски“ обясняват пол за
та от здравното осигуря
ване. Те дават отговор 
на въпросите кой трябва 
да плаща здравни внос
ки, къде, как се изчис
ляват, кога се плаща за ме
дицинска помощ, как се 
възстановяват здравни пра
ва, трябва ли да се плащат 
вноски при престой в 
чужбина. 

Други 800 листовки „Как 
да си платим данъците и 
осигуровките по интер
нет?“ вече месец се разпро
страняват в цялата област. 

Възстановка на обичая Пеперуда и Герман от самодейци към 
читалището в с.Люблен

Оплакване на Герман

ОБИЧАИ ЗА ДЪЖД 
гЕрМАн

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, ИМ–Попово

В някои села, разположени предимно северно от По
пово, се извършва малко популярният в Поповския 
край обичай за дъжд – Ге́рман. Спомени за него има 
в селищата Сáдина, Люблен, Паламарца, Горско Абла

ново  и  Опака́ (тук обичаят е наричан още Германдже). 
В тях още на същия ден, в който се прави обичаят Пе
перуда, се приготвя малка гола човешка фигура от 
кал, наречена Герман. Фигурата е с размери до 50 см 
и символизира мъртвец (със скръстени ръце), и то мъж 
(с несъразмерно голям фалос – символизиращ плодо
родие). Така приготвеният Герман се поставя върху тар
га или между две керемиди, накичват го с цветя ка то 
покойник и момите, участнички в Пеперудата, го по
насят към реката – да го погребват. В с. Горско Абла
ново по време на процесията младите жени носят като 
бай раци забити на пръти метли. През целия път до ре
ката се разиграва същинско траурно шествие с всички 
важни моменти от погребалните обичаи – оплакване, 
поминална трапеза и (порядко) следпогребални обреди. 
Сред обредните лица особено важна роля изпълняват 
оплаквачките. Оплакването на Герман по структура по
вта ря оплакването на покойник: „Ба, Герге, ба, майка, 
защо умря? Кой шъ ти гледа дребните дича? Кой шъ ти 
гледа биулите?  Кой шъ ти оре нивите?...“ (Оплакване 
в с. Садина).

След това пускат Ге́рман в специално издълбан трап 
или в найдълбокото място на реката (вира), символ на 
надеждите и очакванията за голям дъжд. После сядат 

на обща трапеза под някое близко дърво. Храната е в 
зависимост от наличните продукти, но обикновено 
включва специално омесен хляб „за Германова душа“ и 
варено жито. Така приключва обичаят, който се схваща 
като молба за дъжд.

В Опака старите хора свързват обичая с вярването, че 
наблизо живее ламя, която всяка година взема по една 
мома. За да я омилостивят, правят момче от кал, което 
принасят в жертва на ламята.

  

НАП СЪВЕТВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ КАК 
ДА ПОЛЗВАТ ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Всички брошури на 
НАП могат да бъдат на
мерени в офиса на аген
цията в новата сграда 
(зад Общинския съвет) 
или на интернет сайта 

www.nap.bg. Приходната 
администрация предлага 
и услуга „Електронна бро
шура“, при заявка на prd@
nra.bg клиентът получава 
брошурите по имейл.

ДАНЪК И ЗА КОЛИ
 НА ТРУПЧЕТА

В близко време и за строшените коли, паркирани 
по улиците, ще трябва да се плаща данък. това 
пред виждат промени в Закона за местните данъци 
и такси, одобрени от кабинета на 25 май т.г. 

Досега шофьорите можеха да не бракуват автомо
билите си, а само да ги спрат от движение. В този 
случай налог не се дължеше. С новите промени оба
че данък няма да се плаща само ако в края на пред
ходната година собственикът е върнал талона в КАТ и 
е представил удостоверение, че колата е разфасована 
в специален пункт.

Данъкът ще стимулира собствениците на стари 
превозни средства да ги спрат от движение. Очаква 
се тази мярка да влезе в сила от началото на 2007 
година.

Предварителните разчети на финансистите сочат, 
че този данък ще донесе допълнително 3,7 млн. лева 
в общинските каси.

МВ



• фЕСтИВАл •�

тОМЕк ВИрБИнСкИ –  
ЕДИн От 

ОргАнИзАтОрИтЕ  
нА пОлСкИЯ фЕСтИВАл 

зА ОпЕрАтОрСкО 
МАйСтОрСтВО:

Много се радвам, че съм 
тук, и много ми хареса 
фестивалът. Можах да 
гледам сериозно българско 
кино, което не е много 
известно по света. Ние 
направихме на последния 
наш фестивал преглед 
на българското кино. Но 
там работех и не можех 
да гледам, а тук мога 
да гледам. Виждам, че 
поради липсата на пари 
малко филми се снимат 
на 35милиметрова лен
та. А вече на повечето 
фестивали се иска такъв 
формат. Нашият е по
голям, но няма толкова 
приятна атмосфера, по
неже тук има малко хора 
и всичките могат да се 
срещат и да разговарят 
професионално. Тук са 
поблизки участниците 
и това много ми харесва. 
Това е добре за малките 
градове, не е минус. На 
бъ дещите трябва да има 
повече студенти, които 
са бъдещето на киното. 

АнДрЕАС фИшЕр-
ХАнСЕн, прЕДСЕДАтЕл 

нА АСОЦИАЦИЯтА  
нА ЕВрОпЕйСкИтЕ 
ОпЕрАтОрИ IMAGO:

Главната ми препоръка 
е да продължавате с то
зи фестивал. Добра е ини
циативата. Има много 
фестивали по света, но 
няма чак толкова много 
операторски. Аз съжаля
вам, че много от филми
те нямаха субтитри и не 
можах да разбера всичко. 
Хареса ми това, които 
видях. За мен е много ин
тересно, защото не съм 
гледал много български 
филми и това е една доб
ра възможност за мен. 
Има една сериозност в те
матиката на филмите. 
„Откраднати очи“ и „Ми
ла от Марс“ са с една се
риозна тематика, което 
мисля, че е важно. Стилис
тично българското кино е 
с източноевропейска сти
листика и това ми хареса. 
Усеща се известна аура, 
стил и традиция, различна 
от американските фил
ми. Много се радвам, че 
съм поканен тук от Асо
циацията на българските 
оператори и от Община–
Попово.

издание, е найдоброто 
нещо, което може да се 
каже за организаторите 
на този фестивал. 

Що се отнася до про
блемите, те не са само 
на Попово. Те са и на 
Съюза на българските 
филмови дейци, и на гил
дията на операторите. За
дължително трябва да 
има селекция на филми
те, които ще се допуснат 
до фестивалната програ
ма. От една страна, са
мите оператори трябва 
да представят много по
вече филми, а те имат 
такива, и тогава от този 
достатъчно голям пакет 
да се подбере найдоб
рото за участие във фес
тивала, което да се съ
измерва и състезава. Но 
това е проблем на бъл
гарските филмови дейци, 
а не на Попово.

Българската нацио
нална телевизия тази го
дина се отказа от съор
ганизаторството на то
зи фестивал. А две тре
ти от филмите у нас са 
или произведени в теле
визията, или са копро
дукции с БНТ. Телевизия
та е мястото, в което на
шето кино наймного се 

от всички кинопрофесии 
у нас операторите продъл
жават да са найдобрите. 
Режисьорите преживяват 
различни сривове по едни 
или други причини, дра
матурзите – още повече. 
Но операторите успяват 
да се задържат на едно 
много високо ниво, кое

СЪИЗМЕРИМИ СМЕ 
С ЕВРОПЕЙСКОТО 

И СВЕТОВНОТО НИВО 

показва. Затова в бъдеще 
тя отново трябва да е един 
от съорганизаторите на то
ва събитие. 

Въпреки това в петото 
издание на фестивала бя
ха представени много 
интересни филми по от
ношение на операторското 
майсторство. Според мен 

то е съизмеримо с евро
пейското и световното 
ниво. И фестивалът в 
Попово отново го дока
за. В голямата си част по
казаните филми бяха до
стойни образци за опе
раторска работа на мно
го високо равнище. Ка
то член на журито мис
ля, че наградите са спра
ведливи, че найдобрите 
неща си намериха място 
в наградите. 

Несъмнено и Бате Ди
мо Коларов има своя при
нос работата на българ
ските оператори да е на 
такова високо ниво и 
този фестивал да е това, 
което е. Няма човек, до
коснал се до него про
фесионално, който да го 
е забравил, който да не 
разказва за него на сту
дентите, на младите хора. 
Той е невероятен талант 
и уникална личност. И 
може би неговият дух 
помага да се напипва 
верният път. Затова нека 
на поповския фестивал 
да има още повече мла
ди хора, още повече 
техни филми да бъдат 
включвани, защото те са 
бъдещето на българското 
кино. 

от стр. 1


