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Диана СЪБЕВА

По стара традиция Денят 
на св.св. Константин и Еле 
на е празник в се ло Иван ча. 
На този ден се сла га курбан 

На 1 юни по обед вице
премиерът и министър на 
образованието и науката 
Даниел Вълчев пристигна в 
с. Захари Стояново, община 
Попово, където облече чет
ническа униформа и се 
при съедини към 21вия на
цио нален поход „По стъп
ките на четата на Таньо 
Вой вода“. Посрещнаха го 
кметът на селото Исмет 
Кюллю, началникът на 
Регионалния инспекторат 
по образованието Марко 

Голяма част от земеделските култури в 
селата Панайот Хитово, Долна Хубавка 
и Камбурово в Търговищка област са на
пъл но унищожени от проливния дъжд и 
градушката, паднали вечерта на 4 юни в 
района. Екипи на „Гражданска за щита“, 
представители на земеделските коо пе

рации и кметствата извършват оглед на 
щетите.

Без електрозахранване са останали два
десет населени места, аварийни групи 
веднага са реагирали и до сутринта на 
следващия ден повредите са отстранени. 

Агенция „Фокус“

грАдушКА униЩожи 
земеделсКи Култури

10 юни – 

ПрАзниК нА ПоПоВо
ПрогрАмА зА 

тържестВеното ЧестВАне

Добрият курбан става с добри майстори. 
На преден план – Койчо, Радка Цанева и Корнелия Евстатиева.

за здра ве, благопо лучие и 
плодо ро дие. Ста рите хора 
разказват, че в За  клетата 
кория, където е гро  бът на 
местния пророк, от неза
помнени времена се носи 

жерт вено агне и се ко ли за 
здраве и берекет на се ло то.

И тази година празникът 
(по стар стил) събра хората 
от цялото село, дарители и 
представители на Общи на–

на стр. 3

В иВАнЧА ПоЧетоХА 
местен ПророК 

министър – ЧетниК 
зА един ден

Министър Даниел Вълчев (вляво) и водачът на похода д-р Анатоли Кънев (вдясно)  
с деца от с. Захари Стояново

• Президентът Геор ги 
Пър    ванов и седем чуж  ди 
де легации на тър  жест ве-
ната сесия на ОбС–По по во

• Максим Минчев – гене-
рален директор на БТА, 
Венелина Гочева – гл. ре-
дактор на „24 часа”, и ар-
хи тект Михаил Ми хай-
лов – почетни граж дани

• Петя Буюклиева и Гра  -
фа – на празничния концерт
стАнете ЧАст от ПрАзниКА!

123 ГодИНИ 
попоВо Е ГРАд

123 ГодИНИ 
попоВо Е ГРАд
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до изпълнителния директор на „Родина холдинг“ АД–
Попово др инж. Петър Събев е изпратено от Областната 
сто панска камара. То е във връзка с откриването на 
ново построеното предприятие за производство на 
замразени плодове и зеленчуци към дъщерната фирма 
„РодинаАгро“ ЕООД. В поздравлението се казва, 
че  „Родина хол динг“ АД е показало едно модерно и 
всеотдайно управление и че въпреки трудните условия 
на прехода една българска стопанска структура може 
да се развива повече от успешно, съчетавайки различни 
видове дей ности.

блАгодАрност
на всички дарители, които подпомогнаха 
организирането и провеждането на V на 

ционален фестивал за операторско май
сторство „Златното око“:

ПОК „Доверие“–София – генерален 
спон сор, ЗПД „Булстрад“–София, ТБ 
„Ин вест“–София, КК „Албена“ АД, ОББ 
АД–Попово, ЗД „Витоша“ АД, „Фреш-
текс“, „Кристера“ АД, „Газоснаб дява-
не“–Попово, ЕТ „Геострой“–Попово, 
Илия Гатев – Попово, ДЗИ АД–Попово, 
ЕТ „Трансферпринт техноложи“, Банка 
ДСК–Попово, Фонд „Култура“.

Общо финансовите средства, изразходвани за награден 
фонд, хонорари на членове на журито и артисти, пътни 
и други разходи на гости и участници в конкурсната про
грама от страната и чужбина, са в размер на 24 800 ле
ва.

Значителна е и нефинансовата подкрепа, която дома
кините получиха от „Тандем“ В и „Тандем–Попо
во“ ООД, осигурили храната за участниците във фести
вала, както и безплатни нощувки в хотел „Антола“. Без
платни нощувки предоставиха също хотел „Марини“ и 
комплекс „Белите брези“, „Малашевци“–София осигури 
безплатен транспорт от столицата и обратно. Разходите 
за рекламни и другите канцеларски материали поеха 
„Родина холдинг“ и кафе „Рио“–Попово.  

На всички тях, подкрепили едно голямо стойностно 
кул турно събитие с реален принос в развитието на 
българската национална култура, организаторите от 
Об щина–Попово са дълбоко признателни. 

„Ин вест“–София, КК „Албена“ АД, ОББ 
АД–Попово, ЗД „Витоша“ АД, „Фреш-

Илия Гатев – Попово, ДЗИ АД–Попово, 
ЕТ „Трансферпринт техноложи“, Банка 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД №870

гр. Попово 06.06. 2006 г.
На основание решение № 255 по протокол 

№ 33/31.05.2006 г. чл. 14, т. 7 от ЗОС,  чл. 12, ал. 1 
и глава десета от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.

НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура за провеждане на 

неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок 
от три години на следния обект – публична общинска 

собственост:
Общински терен – ПИ с кад. № 5068 в кв. 105 по 

плана на гр. Попово с площ 200 кв. м за разполагане на 
сезонен преместваем обект за извършване на търговска 
дейност с начална месечна цена 432 лв. без ДДС.

Условия за провеждане на конкурса:
1. Заплащане на определена цена, не пониска от 

началната.
2. Запазване предназначението на обекта.
3. Извършване на инвестиции по благоустрояването 

на обекта.
4. Създаване на работни места.
5. Опазване на района от замърсяване.
6. Забрана за пренаемане на обекта.
7. Брой месеци годишно за експлоатация на обекта.
Конкурсна документация с указания за участие в 

конкурса се закупува от Центъра за административно 
обслужване на граждани при Община–Попово за су
мата 15 лв.

Депозит в размер на началния месечен наем се вна ся в 
касата на общината, стая 215, до 17 часа на 26.06.06 г.

Оферти за посочените обекти се приемат в стая 217 
до 17 часа на 26.06.2006 г.

До участие в конкурса не се допускат участници, 
които:

 имат задължения по минали и настоящи договорни 
отношения с Община–Попово; 

 не са представили всички необходими документи, 
посочени в конкурсната документация;

 са спечелили търг или конкурс и са отказали да 
сключат договор с Община–Попово.

Конкурсът да се проведе на 27.06.2006 г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

оБЯВА
Във връзка със стартиране на програма „Старт 

на кариерата“ („Заетост на младежи с висше обра-
зование в публичната администрация“) Община–
Попово набира младежи до 29 години, регистрирани 
като безработни лица в дирекциите „Бюро по тру-
да“, без трудов стаж по специалността, които са 
завършили висше образование (дипломирани) 
през предходната или текущата година. Желаещите 
следва да се регистрират в Община–Попoво, стая 
206, в срок до 15 юни. 

Телефон за информация – �0 226.  

оБЯВА
Поповски районен съд обявява свободна щат на 

бройка за длъжността държавен съдебен изпълни-
тел при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 и т. 3 от Кодекса 
на труда. Кандидатите да отговарят на изискванията 
на чл. 126, ал.1 от ЗСВ. Към молбите кандидатите да 
представят автобиография, свидетелство за съ ди-
мост, медицинско свидетелство, документ за тру дов, 
осигурителен/служебен стаж, декларации по чл. 
12 и чл. 126, ал. 1 от ЗСВ и нотариално заверени ко  -
пия от диплом и удостоверение за придобита пра во -
способност. Документи се приемат в стая №3 на сгра-
дата на съда в седемдневен срок от публика ция та.

Вече по пътищата на 
страната няма да се допус
ка дви жение на МПС със 
ста ри регистрационни та
бели. През месец юни при 
констатиране на управ 
ле ние на МПС със ста 
ри регистрационни та бе
ли служителите на „Път
на полиция“ ще пре дуп
реждават съответ ния во
дач за необходимост та 
от подмяната им, като то
ва се отбелязва върху сви
детелството за ре гистра
ция и се предприе   мат при
нудителни ад ми  нист ра

В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

В  сроК смениХА 
номерАтА нА 9620 мПс

тивни мер ки за спиране 
на МПС от движение. При 
констатиране управление 
на вече спряно от дви же
ние МПС на водача ще му 
бъде съставен акт за ад ми
нистративно наруше ние 
по чл. 177, ал. 4 от Закона 
за движение по пътищата, 
който предвижда глоба в 
размер от 100 до 300 лв. 
След 1.06.2006 г. при по
иск ване от собственици
те на МПС ще им се изда
ва разрешение за времен но 
движение с цел придвиж 
ване на МПС до пункто
вете на „Пътна полиция–
КАТ“ за подмяна на регист
рационните табели. 

От 1 октомври 2006 г. ще 
се извършва слу жеб но пре
кратяване регистрация  та 
на всички превозни средст
ва с регистрационни та  бе
ли, неотговарящи на БДС.

Проект
BG2003/004-937.11.01-1.023

„Зайцевъдството – 
алтернатива за заетост“

на Професионална гимназия по селско 
стопанство–Попово 

Този проект се реализира с финансовата 
подкрепа на програма ФАР на ЕС

BG 2003/004-937.11.01 
„Алтернативна заетост“

Компонент 1
Дейности за квалификация 

и преквалификация в областта 
на алтернативните форми 

на стопанска дейност

На 6 май в Попово се 
състоя публично пред ста
вяне на проекта „Зай це
въдството – алтернатива 
за заетост“. Р. Миланов, 
ди ректор на ПГ по селско 
стопанство и ръководител 
на проекта, презентира це
лите и основните му за
дачи пред представители 
на местните медии и  на 
Бюрото по труда–По
пово в присъствието на 
еки па професионалисти 
от ПГСС и Центъра за 
професионално обуче ние 
към сдружение „Алтер
натива Попово–21 век“, 
реализиращи проекта. 

Общата стойност на 
проекта, стартирал на 1 
юни,  е 21 345 евро. 90% 
от тях се осигуряват от Ми
нистерството на труда и 
социалната политика.  Про
дължителността му е се
дем месеца. 

Основната цел е да се 
осигури професионално 
обучение на 15 безработни 
лица от Попово и Опака, 
регистрирани в Бюрото по 
труда, които впоследствие 
да се интегрират към 
пазара на труда като зе
меделски производители. 
Те ще получат качествена  
теоретична и практическа 
подготовка за отглеждане 
на зайци по модерни 

съвременни методи. За та зи 
цел съществуващата база на 
ПГ по селско стопанство се 
модернизира, специално се 

доставят найпродуктивни 
породи зайци. Проектът 
пред вижда и обучение по 
предприемачество, като 

петима от всички вклю
чени в курса, които се 
пред ставят найдобре, ще 
получат подкрепа за съз
да ване на собствени зай
цеферми.  

С този проект се це
ли още да се повиши ин
тересът въобще към 
зай цевъдство то като 
ал тернативна фор ма 
на заетост в регион ка
то нашия, който е с ви
сок процент на без ра
ботица. П
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39 нерегламентирани и локални незаконни сметища са 
били почистени и закрити през месец май на територията 
на РИОСВ–Шумен.

Сметищата са били разположени в общините Смядово 
(с.Янково, гр.Смядово, с.Веселиново, с.Риш, с.Бял бряг), 
Шуменград, Каспичан (гр.Каспичан и с.Каспичан), 

зАКриВАт сметиЩА
Антоновоград, Търговищеград, Опака (град и с.Голямо 
Градище), Община Върбица (с.Бяла река, с.Тушовица, 
с.Нова бяла река, с.Маломир).

Сметищата са заемали обща площ от 99,5 дка. Общата 
сума, изразходвана за закриването им, е 17322 лв., като 
фи нансирането е предоставено от общините.         МВ
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УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

От десет години живеем в село Баба 
Тонка. Преди това бяхме в Горна Оряховица. Отдавна 
искаме да ви напишем, че кмет като Стефан Томанов 
нашето село не е имало. 

Където да се обърнем, се вижда това, което той 
направи за 2–3 години: оправи улиците, като асфал-

тира централната, направи канавки покрай тях, въз-
станови здравната служба, има вече улично осветление, 
садят се дървета, грижи се за двора на църквата и за 
гробището, оправи градинката в центъра на селото 
и постави там два паметника – на Баба Тонка и на 
загиналите наши съселяни във войните. 

Забравихме вече какво е това да си без вода. Преди 
като станеше авария, с месеци чешмите оставаха 

сухи. Осигури нощна охрана на селото.
Ако успее да намери и арендатор на нивите на 

селото, около 8 хиляди декара, цена няма да има. 
Искаме да го уверим, че ние, неговите съселяни, 

стоим до него и ще го подкрепяме.
С уважение:

Христо Недев Недялков и
Василка Савова Недялкова



Нашата страна ще получи 2,3 милиарда 
евро за развитие на селските райони от 
Европейския съюз за периода от 2007 до 
2013 г.

След приемането на България за пълно
правен член на голямото европейско се
мейство развитието на селата ще се ба
зира на три основни фактора, чиято 
главна цел е подобряване качеството на 
живота. Това са:

– развитие на конкурентно селско и 
горско стопанство;

– опазване на природните ресурси;
– насърчаване на разностранните въз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Ще стимулирА селсКите рАЙони
можности за заетост – местни занаяти, 
тър говия и други, които ще спрат обезлю
дяването на селищата.

Евросъюзът ще субсидира проекти за 
по добряване на икономическите и социал
ните условия в селските райони.

Мерките на националната стратегия 
са насочени към повишаване пазарната 
ефек тивност на производството и на жиз
нения стандарт. По години средствата за 
регионалното селско развитие са 5,5 пъти 
повече, отколкото парите, отпускани по 
САПАРД.

МВ

Кирил ЖЕЧЕВ

Поповският бизнесмен Иван Неделчев, 
който се занимава основно със земеделие, 
отглежда от известно време във фермата 
си в с.Звезда биволи. Засега животните са 
само три, но гн Неделчев има намерение 
в бъдеще да увеличи техния брой.

Първата биволица била купена през 
2002 г. В сравнение с кравите млекона
доят на биволиците е понисък – по 12–
15 литра мляко дневно от едно животно. 
Но продуктът пък е с много висока мас
леност – над 7% (при кравето мляко този 
показател е средно около 3–3,2%).

– По отношение на храната биволите не 
са претенциозни – казва гн Неделчев. – 
Даваме им концентриран фураж, но ядат 
почти всичко. През този сезон всеки ден 
се водят на паша. За отбелязване е, че 
не са много дружелюбни 
към хората. Нещо повече – 
проявяват агресивност и 
затова ги дър жим вързани 
на поле то. Биволът е ка то 
диво жи вот но, не допус
ка непознати до себе си. 
Понеже се доят на ръка, са
мо гледачът, ко го то позна
ват, може да ги из дои.

Според гн Иван Недел
чев отглежда нето на биво
ли е перспективна дейност. 
През последните години се 
наблюдава тенденция към 

отглеждАт биВоли В с.зВездА
нарастване броя на този вид животни в 
страната. Той също има намерение да 
увеличи стадото си, но ус ловията за това 
сега не са много добри. Институтът по 
биволовъдство в Шумен още съществува, 
но не разполага с елитни животни. Това 
на практика означава, че желаещите да се 
занимават с отглеждане на биволи няма 
откъде да си ги доставят. Цената на една 
биволица сега е средно около 2000 лева – 
зависи от възрастта º, от състоянието, в 
което се намира.

Наред с това гн Неделчев се занимава 
и с овцевъдство. Засега овцете му са око
ло 50, но в следващите месеци гн Не
делчев смята да увеличи стадото си до 
150 глави. Отглеждането на биволи и 
овцевъдството са сред дейностите, които 
ще се развиват приоритетно занапред в 
страните от Европейския съюз.

Магдалена РАДЕВА

В края на месец май в община Опака 
екипът от сдружение „Алтернатива Попо
во–21 век“ проведе втори семинар с пред
ставители на местната общност по проект 
на програма „Активни услуги на пазара на 
труда“, компонент „Планиране на местно 
икономическо развитие“, чиято цел е из
граждане на местен капитал в общини с 
висока безработица и включени в Карта 
за бедност. 

 На семинара бяха разгледани следните 
теми:

1. Концепция на „варела“
2. Принципи на местно икономическо 

развитие.
3. Анализ на принципите за иконо

ми ческо обновление на общината.
В семинара участваха 15 предста

вители на местната общност и пред
ставители на дирекция „Бюро по 
труда“–Попово.

В началото всички групи докладваха 

семинАр 
В оПАКА

за събраната допълнителна информация 
след провеждането на първия семинар. 
Представена бе изработената между се
минарите матрица „Анализ на факто
рите“.

Екипът на проекта представи концеп
цията на „варела“ от гледна точка на об
щината. В резюме бяха изложени четирите 
принципа на местно икономическо раз
витие.

1. Запушете изтичанията.
2. Подкрепете съществуващите фирми;

3. Стимулирайте нови предприя тия;
4. Привлечете съвместими нови пред

приятия.
Участниците се разделиха на групи за 

извършване на анализ на принципите за 
икономическо обновление на общината 
от гледна точка на община Опака, който бе 
докладван след приключване на работата. 
Представители на всяка от групите резю
мираха възникналите въпроси по време 
на работата и набелязаните стъпки за 
работа между втория и третия семинар.

Част от жителите на селото, уважили празника

Настоящият кмет на селото Красимир Николов с най-възрастния жител на селото 
Слави Никифоров Цанев на 87 г., който е и бивш кмет на Иванча.

В иВАнЧА ПоЧетоХА местен ПророК 
По пово. Макар местните 
жи  тели, с живеещите там 
през лятото, да са само три
десетина, водени от кмета 
си Красимир Николов, те 
сериозно се бяха подгот
вили за празника – въз ста
новена е църквата „Св. 

про рок Илия“, почистен 
и подреден е църковният 
двор и е сложена богата 
трапеза за всички в малката 
сграда на читалището.

Ненадминатия по вкус 
курбан, сготвен от Радка 
Цанева, Койчо – майстор 
на новата дървена порта на 

църковния двор, и селски 
история от близкото и да
лечно минало станаха по
вод за раздумка на събра
лите си. 

За доброто настроение 
на всички сърце, душа и 
талант отдадоха Маринела 
и Станимир Таушанови. 

от стр. 1
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СЪоБЩЕНИЕ
по случай празника на 
град попово на 10 юни 
във волейболна зала 

„Тодор Янев“ 
ще се проведе 

МЕЖдУоБЛАСТЕН 
ТУРНИР по ВоЛЕЙБоЛ. 

Ще участват следните 
отбори: 

ВК „попово“,
 ВК „Велико Търново“, 
гимназия „хр. Ботев“–

попово (випуск 2006 г.) 
и сборен отбор на 

градовете
 Исперих и Разград. 

Начало на 
състезанието – 10 часа. 
Среща за ІІІ–ІV място – 

1�,00 часа. 
Среща за І–ІІ място – 

15,30 часа.

130 години безсмъртие

По стъПКите нА ВоЙВодАтА

Кирил ЖЕЧЕВ

През тази година, когато 
се навършват 130 години 
от Априлското въстание, 
тради ционният поход „По 
стъпките на четата на Та
ньо войвода“ се проведе за 
21ви пореден път. Повече 
от 10 хиляди души от 28 

населени места посрещна
ха колоната, състояща се 
от 150 души, водени от 
главния организатор др 
Анатоли Кънев.

На територията на об
щина Попово следовници
те на войводата Таньо 
преминаха през селата 
Садина, Ломци и Кардам. 
Преди обяд на 2 юни в 
местността Припе ка край 
с.Светлен бе възпроиз
ведено сражението, воде
но от четниците с преслед
ващите ги турски потери 
на 27 май 1876 г. Много
бройните зрители на „въоръ
жения сблъсък“ станаха 
свидетели на ожесточена 

„стрелба“, на схватки меж
ду четниците и турски пе
ши и конни части, на „уби
ти“ и „ранени“ и от двете 
страни.

В местността Керчана, 
където четата води послед
ното си сражение преди 
130 години, походната ко
лона бе посрещната от 
много хора, дошли тук от 
Попово, с. Априлово и 
околните селища специал
но да се преклонят пред 
подвига на героите и да 
почетат паметта им. Меж
ду тях имаше ученици 
от различни училища 
в града, скаути от клуб 
„Антола“, туристи от ТД 

„Черноломец“, младежи 
и възрастни хора. Пред 
паметника на Таньо 
войвода походниците бяха 
посрещнати от официал
ните лица – кметът на об

щината др Людмил Весе
линов, заместниккметът 
Владимир Иванов, секре
тарят на общината Тихо
мир Трифонов, председа
телят на културнопро
светно дружество „Родно 
Лудогорие“ и първи орга
низатор на похода Борис 
Илиев, директорът на Исто
рическия музей в Тутракан 
Петър Бойчев, кметът на с. 
Априлово Ангел Асенов.

В словото си пред при
състващите заместниккме
тът Вл.Иванов припомни 
накратко подвига на чет
ниците на Таньо войво
да, проследи пътя на ге

роите от стъпването им 
на дунавския бряг до мест
ността Керчана. Тези на
родни синове избират са
можертвата, избират да ос
танат навеки в найслав
ните страници на българ
ската история и чрез мъ
ченичеството си да се обез
смъртят в съзнанието на 
бъдните поколения.

Др Анатоли Кънев от
чете резултатите от викто

рината конкурс за рисунка, 
есе и стихотворение на 
тема „Четата на Таньо вой
вода – път към саможерт
ва и свобода“, организи
рана тази година от Минис

терството на образованието 
и науката съвместно с КПД 
„Родно Лудогорие“, в която 
участваха над 800 ученици 
от цялата страна.

Пред паметника на Таньо 
войвода бяха положени 
много венци и свежи цветя 
от признателните потомци. 
Походът бе закрит с музи
кална програма, изнесена 
от самодейни състави от 
Попово.

министър – ЧетниК зА един ден
от стр. 1

дАНИЕЛ ВЪЛчЕВ, МИНИСТЪР НА оБРАзоВАНИЕТо

Напълно готов съм да съдействам на д-р Кънев, ръководителя на похода „По 
стъпките на Таньо Войвода“, и на всички други колеги при организацията на 
подобни инициативи – заяви просветният министър пред журналисти. Защото 
това са едни много хубави народни работи и с най-голямо удоволствие подкрепям 
всяка такава проява. В Министерството на образованието мислим много сериозно 
как допълнително да се ритуализира животът в училище, животът на нашите 
деца. Идеята за възстановяване на манифестациите на 24 май беше посрещната 
с учудване, но както се видя в София, Пловдив, Бургас, Търговище и на други места, 
празникът се получи и хората останаха доволни. Мислим за 15 септември да 
въведем един общ ритуал – във всички български училища да се вдига националното 
знаме и да звучи националният химн. (Б.р. Това вече е традиция в училищата в 
община Попово.) А за 1 ноември, Деня на народните будители, смятаме да въведем 
факелните шествия, с които да се отбелязва този празник. 

Образованието и възпитанието винаги са вървели ръка за ръка. Поход като 
този има отношение към възпитанието на нашите деца. Децата не само трябва 
да знаят, те трябва да различават добро и зло, да помнят рода си, да знаят 
ценностите, на които се опираме. 

Марков, много жители на 
селото, журналисти.

След краткото тържество 
пред паметника на за
гиналите във войните от 
селото и чудесната про
грама, изнесена от децата 
от детската градина, ми
нистър Вълчев тръгна пе
ша заедно с участниците 
в похода за с. Садина. И 
там всички бяха сърдечно 

посрещнати от кмета и 
местните хора с хляб и 
сол, истинско черешово 
топче гръмна в тяхна чест. 
Патриотични слова, песни 
и стихове прозвучаха през 
този следобед и в другите 
две села, през които 
минаха походниците – 
Ломци и Кардам.

Вечерта министър Въл
чев присъства на Първия 
областен преглед на мар
шовата и строева песен, 
проведен на централния 

площад на гр. Попово под 
патронажа на областния 
управител Петър Кара
георгиев. От трибуната 
той поздрави участниците 
в прегледа, към които се 
беше присъединила и по
ходната колона. Той увери 
всички присъстващи на 
тържеството, че правител
ството е предприело сериоз
ни промени в средното 
образование, за да стане то 
такова, каквото нашите де
ца заслужават да бъде. 

Никола Недков, І клас

Беше много хубаво. 
Упражнявахме се много 
и затова спечелихме. Бях-
ме със сини ризи, защото 
синьото означава сво-
бода, червените ни ленти 
са символ на кръвта на 
българските герои, за-
гинали за свободата, а 
лъвчето на шапките е 
символ на силата на бъл-
гарската държава.

Васил Цонев, VІІІ клас

За мен и моите съуче-

ници подготовката и учас-
тието в Прегледа бе ше 
вълнуващо преживяване, 
което ми е трудно да опи-
ша с думи. Чувствах се 
горд, че съм българин. При-
ветствам инициативата за 
този преглед и се надявам  
да стане традиция.

***
Ръководството на основ

но училище „Любен Кара
велов“–Попово поздравя
ва  учениците – участници 
в Първия областен прег
лед на маршовата и строе

ва песен и изказва своята 
благодарност на тези, които 
го превърнаха в празник за 
децата – родителите, които 
преживяха заедно с тях въл
ненията на подготовката и 
участието, и спонсорите, 
които съдействаха за за
купуване на плат и уши
ване на униформите: 
„Агротехремонт–61“ АД, 
ЕТ „Ерко“, „Родина–Хол
динг“ АД, ЕТ „Пламко“, 
ЕТ „Разярения лъв“, „Де
сислава“ ЕООД–Попово 
и учители от ПГТЛП–По
пово.

 Първият областен преглед на маршовата и строева песен 
през погледа на учениците от ОУ „Любен Каравелов“



Странни неща стават у нас. Седнал оня ден съ-
седът да ми се жалва, че синът му дал за жилище 
в София, ако двустайна панелка в „Люлин“ може 
да се брои за жилище, цели 70 хил. лева. Да му се 
чудиш на акъла. Че к’во толкова е платил!? Нищо! 
Данъчната оценка на Парламента е 1,5 млн. лева. За 
сградата само става въпрос, те хората вътре цена 
нямат. Палат на пъпа на София, де има една дума, 
за някакъв си милион и половина, колкото струва 
една баровска къща в Бояна. И тоя тръгнал да ми 
се жалва за някакви си кирливи 70 бона! Казват, че 
оценката била нарочно занижена, заради такса-
смет. Вярно, че то вътре боклук в изобилие, ама 
струва ли си да лъжеш държавата, която те храни 
и пуска гювеча, заради една нищо и никаква такса- 
смет. Крайно време е боклукът да се изрине от тази 
сграда, пък ако трябва, да съберем пари помежду си. 
Чета оня ден във вестника: „Проверяват министри 
за срещи с мафията“. Да не си помислите, че съм 
се зарадвал. Знам аз как завършват тия проверки – 
нагледахме се и се наслушахме. Според моето скром-
но мнение на редова електорална единица, всяко за-
седание на правителството е фактически заседа-
ние на представителите на отделните фамилии, 
а заседанията на коалиционния съвет е нещо като 

заседание на кръстниците. Capo di tuti capi! Ама 
кой съм аз, че ще давам оценки и квалификации. Той 
главният прокурор мълчи като държавен чиновник 
на изпит, аз съм тръгнал да се ерча. Вий к`во си 
мислите, че държавните чиновници не ги изпитват 
ли? Подвирчил ги е Никито Василев и лично ги изпитва 
докъде са стигнали с компютърната грамотност. 
След като първата година се научиха да ги пускат и 
изключват, а на втората – copy и paste, на третата 
година вече почнаха да дърпат на поразия филми и 
музика от Интернет. За игрите с карти няма да 
говорим, там могат да участват с успех и на све-
товно първенство. Явно курсовете са им от пол-
за, притеснява ме само, че таман ще изучат ком-
пютрите, и ще ги пенсионират. Някъде бях чел, че 
заглавие във вестника „Куче ухапа пенсионер“ не било 
нито новина, нито сензация. Виж, ако прочетеш: 
„Пенсионер ухапа куче“, това вече е друга работа, 
макар в последно време и това да не впечатлява. 
Вчера например прочетох: „Лекар ухапа полицай“. 
И то не ветеринарен, ами рентгенолог! Както и да 
го обърнеш, все Gross yokel’s behaviour (груба селска 
проява – за тия, които не знаят европейски). Целият 
екшън се разиграл във Велико Търново, когато ре-
шили да вдигнат с паяк неправилно паркиралия 
автомобил на доктора. Той пък се стиснал да си 
плати глобата и гризнал полицая. И всичко това – 
пред погледите на невъзмутими граждани. Е..х го 
в обществото, както се е изразил пред студенти в 
Шумен журналистът (по-известен през последните 
дни като доносника Алберт) Коритаров. Обиден 
бил, че му броели  тия пет години като певец в ДС, 
а подминавали другите години на усилен творчески 
труд в резултат на песенното му творчество. Той 
какво иска – да го канонизираме ли!? Колкото до 
обществото – прав е. Е..х го в обществото, което 
позволява на хора като него да дават квалификации 
и да формират обществено мнение. Казват, че мъд-
рите били доволни, когато откриели истината. Глу-
павите – когато открият лъжата. Чудя се ний какви 
сме, след като разбрахме, че такива като него ни 
лъжат. А мъдростта няма да ни осени по причина, 
че истината се крие или използва по предназначение. 
И как да не кажеш: Е..х го в обществото!

Йордан Минчев
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При бАт'дАнКо

На 1 юни децата от Попо
во се събраха на стадиона 
в градската градина и от
празнуваха своя ден – 1 
юни. Организатор на праз
ненството бе Общинският 
детски комплекс. В изне
сената художествена про
грама взеха участие из
пълнители от ОДК и Дома 
за отглеждане и възпитание 
на деца, лишени от ро
дителски грижи.

С много и разнообразни 
игри и настроение беше 
наситен този ден. Имаше 
и надпревара с „колички“, 
и надбягване с чували, 
и пукане на балон с пре
гръдка, атрактивен футбол и 

1 юни – междунАроден ден нА детето

изпълнения на дузпи и др.
Малките художници ри

суваха на стена под наслов 
„Здравей, ваканция!“. С 
цветни тебешири те пред
ставиха нагледно своите 
мечти и очаквания за ид
ващото лято.  Предметни 
награди бяха връчени на 
16 деца за нарисуваните 
от тях картини. Всички 
участници в детския праз
ник получиха почерпка – 
плодов сок и вафла.

Освен инициаторите от 
ОДК, за добрата органи
зация на празника заслуга 
имат и всички директори 
на училища и учители от 
града.                        МВ

нАгрАди от ПърВия Преглед 
нА мАршоВАтА Песен

деЦАтА белязАХА 
деня с игри и 
нАстроение

Донка ДОНЧЕВА – 
директор на ОУ–Гагово

Един от приоритетите на 
Министерството на обра
зованието и науката днес 
е образователната интегра
ция на децата и учени

ците от ромски произход. 
Практиката показва, че не 
е възможна успешна ин
теграция и социализация 
на тези деца в българското 
общество без максималния 
им обхват в училище. 

ПрАзниК В гАгоВо
Голям принос в това от

ношение в гаговското ос
новно училище има рабо
тата в СИП „Фолклор на 
етносите“, който същест
вува от три години. Учи
лищното ръководство  от
рази цялостната дейност 

на СИП – издирвателска и 
събирателска, в албум. Той 
бе представен за участие 
в конкурса „Даровете на 
фолклора – нови истории по 
старите пътища“ в ЦМЕДТ 
„Амалипе“–В. Търново.

По традиция и през таз
годишния месец май в с. 
Гагово се проведе вечер на 
етносите, която премина 
под наслов „България – 
нашият общ дом“. Децата 
представиха пред своите 
родители и дошлите на 

празника гости литератур
номузикалната компози
ция „Да протегнем на ня
кого ръце“ и обичаите „Ла
заруване“ и „Ромска сват
ба“. С тях те напомниха 
още веднъж, че всеки етнос 

има свой дял в българската 
култура.

Във фоайето на читали
щето бе подредена изложба 
на народното творчество, 
в която бяха представени 
автентични носии, пред
мети и кулинарни изде

лия на различните етно
си в Гагово. В края на тър
жеството всички участ
ници в програмата издиг
наха на фона на разветия 
български трикольор над
пис „Ние сме България“.

За участниците в 
похода „По стъпките 
на Таньо Войвода“

І място – четата на 
Таньо Войвода

ІІ място – походни
ците от Тутракан

ІІІ място – походни
ците от училище „Ю. 
Гагарин“–Силистра

За началния курс  
от училищата

І място – ОУ „Л. Караве

лов“–Попово
ІІ място – ОУ–с. Априлово
ІІІ място –  ОУ–с. Ломци   

За прогимназиа
лния и гимна
зиалния курс

І място – ОУ „Л.Ка
равелов“–Попово

ІІ място – ОУ–с. 
Ломци

ІІІ място – ОУ„Н.
Вапцаров“–Попово
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ОВЕН.  Всеки от вас се чувства лидер, стреми 
се да ръководи ситуацията и хората. Това не 
винаги се получава, но през тази седмица шан

совете да заемете командното място нараства. Ще 
преуспее онзи, който е достатъчно дисциплиниран 
и търпелив. Постарайте се да контролирате своите 
пориви и постъпки: не натискайте едновременно газ
та и спирачката. 

ТЕЛЕЦ. Сега вашата външност и маниери, 
начинът, по който се представяте пред хората, 
влияе много силно за постигането на успех 

в живота. Така че, отделете си повече внимание, не 
икономисвайте от представителни разходи. Успешен 
ден за вас е събота.  

БЛИЗНАЦИ. До вечерта в неделя ще станат 
очевидни всички възможности, които ви дава 
съдбата в близко време, не ги изпускайте, 

но и не се разпилявайте. За онези, които през тази 
седмица празнуват рожден ден, цялата година ще 
стане преломна, ще донесе нещо абсолютно ново, 
променящо в голяма степен съдбата ви. Гответе се за 
изненади.  

РАК. Голяма покупка, направена във втор
ник, дълго време ще ви е от полза. Същото 
се отнася и до всеки договор, контракт. За 

онези, които обичат риска, явяват се на изпит или 
се занимават с бизнес, найдобрият ден през тази 
седмица е петък.  

ЛЪВ. Контролирайте се. Появява се реална 
възможност да се преодолее депресията и не
разположението, което се е натрупало у ро

дените на границата между юли и август. Сложни и 
конфликтни дни са четвъртък и петък. Успешен ден 
е събота.  

ДЕВА. При вас шансовете да преуспеете 
в кариерата растат. В близко време вие ще 
можете да повишите своя професионализъм 

и социално положение, особено ако работите в об
ластта на комуникациите и информацията. През тази 
седмица ще има изненади, да се надяваме – приятни. 

ВЕЗНИ. През последните няколко месеца 
изграждането на отношенията в деловото 
сътрудничество или в брака според вашите ус

ловия е било особено важно за вас. В близките дни се 
наблюдава сериозно разминаване на интересите. Това 
ще се прояви с конфликт във финансовите интереси 
или взаимна ревност. 

СКОРПИОН. Периодът е удачен за онези, 
които се явяват на изпити, потеглят на почивка 
в чужбина или се тревожат за бъдещето на 

порасналото си дете. Това „дете“ може да стане и 
собственият им бизнес. В петък проявете повишено 
внимание към съпруга/та и любимия човек.

СТРЕЛЕЦ. Усложняват се юридическите 
дела или роднини ви прехвърлят проблеми. 
Търсете подкрепа, стройте позитивни отно

шения. В петък в дома ви става нещо не съвсем оби
чайно, което представлява символ на бъдещите про
мени.  

КОЗИРОГ. Вашата работоспособност и 
ефек  тивност зависят от обстоятелствата: само 
те могат да ви мобилизират или да ви лишат от 

ра ботоспособност примерно за две седмици. Следете 
здра вето си: не са изключени травми, натъртвания. 
Не нарушавайте закона, незабавно ще последва глоба, 
нака зание. 

 ВОДОЛЕЙ. Вашето растящо желание да 
бъдете чути и забелязани е от полза за ва шия 
имидж и самочувствие, но влияе върху фи нан

совото ви положение. Предприемачите риску ват да 
претърпят загуби, поддавайки се на увлечението си 
по нереален проект. От петък до неделя в семейството 
ви като никога всичко е благополучно.  

РИБИ. През тази седмица нервите ви не са 
в ред. Причината – дребни или поголеми се
мейни проблеми, избор как да се живее, къде 

да се живее. През тази седмица вие лошо управлявате 
свое то състояние и това се отразява на домашните ви. 

  Чувстваме тъга, защото любимият ни човек не 
е до нас, изпитваме празнота, независимо че сме 
обградени от верни приятели, писнало ни е да ни 
пренебрегват на поредния фирмен купон. Ако внезапно 
ни връхлети усещането, че сме сам-самички на този 
свят, значи се нуждаем спешно от помощ.

Усещането, че сте изолирана – при това не в чужда 
държава, сред непознати, а вкъщи, сред близките 
хора или в офиса сред колегите, е твърде опасно. 
Това чувство може да ви извади от равновесие, да 
ви хвърли в отчаяние и дори в депресия. Има начин 
коренно да промените своето състояние. Надяваме 
се, че следващите редове ще ви подействат като 
болкоуспокояващо.

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ 
САМОТАТА

гато пристигнете, поздра
вявате домакините учтиво, 
след което се свивате в 
найблизкия ъгъл. До като 
приятелката ви се за бав
лява, вие имате не прият
ното чувство, че тя ви е 
изоставила. Нямате же ла
ние да общувате с когото и 
да било от присъстващите 
и искате час поскоро да си 
тръгнете.

Но точно тук грешите. 
Ако постъпите като прия
тел ката си, впускайки се 
в луди танци, или пък се 
опитате да създадете но
ви приятелски връзки, 
ня ма да се чув ствате ка
то натрапница. Дайте си 
сметка – да не би пък гор
деливостта, комплек сите ви 
или някакви притеснения 
да са причина за вашето 
емоционално състояние? 
Въз можно е също да сте 
отегчена и изморена, което 
обяс нява защо търсите уе
динение дори когато сте в 

поГЛЕдНЕТЕ НЕ НЕЩАТА 
ФИЛоСоФСКИ

Мислите си, че сте един
ствената, която изпитва 
самота. Но повярвайте, все
ки човек е имал това усе
щане в определен момент 
от живота си независимо 
дали е семеен или не, да
ли е богат или беден, млад 
или стар. Самотата може 
да е предизвикана от нас 
самите, от физическо из
тощение или от тежка за
губа. За това си изградете 
житейска философия, коя то 
да ви послужи като макси
ма против отчаянието. 
Ето найразпространените 
философски правила, на 

които да се уповавате, ко
гато ви е мъчно:

„И това ще отмине.“
„Което не ме убива, ме 

прави посилна.“
„Във всяко лошо събитие 

има и нещо положително.“

НАУчЕТЕ СЕ дА 
РАзГРАНИчАВАТЕ 

ЕМоЦИИТЕ СИ

Вашата приятелка ви 
кани на купон в дома на 
нейни познати. Вие оти
вате там за първи път. По 
пътя започвате да си мис
лите: „Как така ще се поя
вя без лична покана? Ня
ма ли да е неудобно? Ни
кого не познавам…“. Ко

шумна и весела компания. 
Но това, че сте сама, съвсем 
не означава, че някой ви е 
изоставил.

ТЪРСЕТЕ 
РАзНооБРАзИЕТо

В никакъв случай не 
се затваряйте у дома си, 
защото ще ви налегнат 
тежки мисли и ще вло
шите състоянието си. Сре
щайте се с приятни хора, 
намерете си хоби, пъ ту
вайте. И помнете, че само
тата има и своите добри 
стра ни. В днешното за бър
зано ежедневие да оста  не
те сама понякога е лукс. 
Са мотата ви дава шанс за 
лично развитие и израст 
ване и възможности да 
преоткриете хубавите си 
страни. Можете да по ста
ви те началото на нещо 
ново – както в личен, така 
и в професионален план.

magi.triada.bg 

ВисоКите тоКоВе 
сА елегАнтни, 
но и оПАсни 

Ходенето на много високи обувки осакатява жените. 
Днес на мода са високите дами – ако не им достигат 
же ланите сантиметри, при бавят си ги с токове и 
платформи. Както пре ди няколко години „ко килите“ 
масово се леп наха по женските хо дила, а ортопедите 
на дадоха жален писък.

Освен безобидните из кълчвания и навяхвания на 
глезените високите обув ки причиняват мно го по
опасни бъдещи травми, които понякога за вършват в 
операционната.

Жената, наближила 50те, забелязва изхвръкналото 
„кокалче“ върху първата фаланга на палеца на крака, 
но отива на лекар не от естетически съображения, 
а защото то започва да º причинява нетърпима бол
ка. Изходът е изрязване на образуванието или раз
рушаването му с лазер, но е известно, че опера цията 
носи само временно облекчение.

Причината за деформацията на ходилото е не въз
растта, а обувката – колкото е повисока, толкова по
зле. Ако е и тясна, разместването на естествената 
„ос“, поддържаща свързани пръстите и ставите с ос
нов ните кости, е в кърпа вързано.

Високият ток прехвърля натоварването при ходене 
върху първите два пръста. Ако той е 2 см, пръстите 
„но сят“ 20 на сто повече, ако е 5 см – 57 на сто.

Осем сантимет ро вият ток увелича ва натоварването 
им със 76 на сто.

С тази „балетна стъп
ка“ не можете да из
минете кой знае какво 
разстояние, за щото на 
по ловин ки лометър все
ки крак, съответно – и 
пръс тите му, поемат на
то варване от около 6 
тона!

Затова много вни ма
вайте с височината на 
обувките си!!!

www.rozali.com  

Международен екип учени откри на Южния полюс 
вероятната причина за найголемия катаклизъм на зе
мята, който преди 250 млн. години е унищожил между 
70 и 90% от животинските и растителните видове.

Учените са открили под земята в Антарктика следи 
от гигантска комета, която е направила кратер два пъти 
поголям от територията на Швейцария. Найвероятно 
именно тази комета е станала причина от Земята да из
чезнат около 90% от морските животни и 70% от су хо
земните. 

Данните са предоставени от университет в Охайо. 
www.actualno.com  

KометА е униЩожилA 
оКоло 90% от 
жиВотинсКите 
ВидоВе Преди 
250 милионА години
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КАлендАр и трАдиЦии

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

• 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.   1-5

• 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. 3-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 1-5

• 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      5-5

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.           3-5

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� 2 3531.

• Младо семейст во тър 
си  самостоя тел  на квар
ти ра. 0897.810.745  1-5

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.      1-5

търся

• 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.  1-5

• 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.       4-5

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 35

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 35

• Младо семейство тър
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 35

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 35

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          1-5

КуПуВАм

• Продавам фуражо
мел ка – 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. 45

Футбол

русАлсКА неделя
Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник в ИМ–Попово

Времето след Петдесетница и Свети дух от понеделник 
до събота се нарича Русалска седмица.

Основното за празничния цикъл е вярването, че през 
Руса́лската неделя, Руса́ля идват русали́и, руса́лци, ру-
са́ли, откъдето е названието на седмицата. Представата 
за тях е доста неясна. Найчесто те се персонифицират, в 
редки случаи се отъждествяват с орисници и самодиви, 
а понякога се мислят за животни (например малки бели 
или сиви пеперуди). Найобщата представа за тях е, че 
са нечисти, вредоносни сили. Същевременно, макар и 
порядко, им се приписва силата да лекуват. 

През цялата седмица се спазват извънредно строго 
след ните забрани – жените не мажат, не предат, не тъ
кат, не перат с изключение на дрехите на малките деца; 

всички избягват да се 
мият; не се спи през деня 
и особено на открито в 
полето; не се ходи без път 
през нивите и полето, за да 
не стъпят върху трапезата 
на русалиите; не се работи 
на нива; в лозе не се влиза, 
за да не му се „изреси́“, 
т.е., опада цветът. Вкъщи 
разхвърлят, а със се бе си 
носят орехова шума, пелин, 
лепка, на които се при писва 
отгонващо значение. Ако 
някой легне да спи сам през 
деня, трябва непременно 
да сложи поне едно от тези 

растения под главата си. Найопасни от цялата сед мица 
се смятат русалската сряда и русалският пе тък. 

Ако въпреки тези предпазващи средства и забрани 
някой се разболее през неделята, за него казват, че „ру
салиите го сбъхтали, нагазили, убили“. Има дълбоко 
убеждение, че такъв човек не може да оздравее (което 
е порядко), че много трудно може да оздравее. Сред 
капанците са известни три начина за лекуване на заболял 
през Русалската неделя. Те имат главно ирационален 
характер. Единият е чрез баене. Вторият се заключава в 
произвеждане на шум (чрез тракане на звънци, тенекии, 
конски букаи, свирки, песни и пр.), с който да изплашат 
и прогонят русалиите. Третият начин е чрез описаното 
(в брой 21 на „Местен вестник“) „ходене на росен“, 
изпълнявано срещу Спасовден. 

В Попово по време на русалската седмица се провеж
да традиционен пролетен Русалски панаир. Неговото 
на чало се поставя през 1908 г., когато в града бил осве
тен извор, смятан за лечебен (аязмо). Покъсно до 
него бил построен параклис (в Градската градина). 
За освещаването на извора се стекли хора от цялата 
околия, а и от съседните. Не пропуснали възможността 
да предложат стоката си и амбулантните търговци. Така 
спонтанно възникналият панаир станал традиционен. За 
провеждането му били определени последните три дена 
на русалската седмица. Ежегодният Поповски панаир се 
провежда вече близо столетие почти без прекъсване. 

10,00 ч. Откриване на детска площадка 
 с лапидариум – 
 пред градския Исторически музей
11,00 ч. Тържествена света литургия и водосвет 
 за добруването на град Попово
 Храм „Успение Пресв. Богородица“
11,30 ч.  Турнир по стрелба между отбори на  
 Община–Попово, областна дирекция 
 „Полиция“, журналисти от региона
 Стрелбищен комплекс на РПУ–Попово, 
 зад КАТ
15,00 ч. Презентация на книга за бялото градче 
 на Лиляна Димитрова – 
 „Местните имена в Попово“
 Екозалата в Общинска 
 администрация, приземен етаж
16,00 ч. Дефиле  на гостуващи художествени 
 колективи от  градове, 
 побратимени с Попово  
                     пл. „Александър Стамболийски“
16,00– Посрещане на консулите на Русия и
16,30 ч. Украйна и  посланика на Беларус 
 в България.
 Паркинг зад Община–Попово
17,00 ч. Сесия на Общински съвет–Попово   
 Заседателната зала в Общинска
 администрация, етаж ІІ
 Футболна среща между ветераните 
 на „Черноломец“–Попово и 
 „Левски–1914“–София   
                     Градския стадион
17,00 ч. Посрещане на президента на Република 
 България господин Георги Първанов
17,30 ч. Откриване на завод за замразени 
 плодове и зеленчуци на 
 „Родина–Холдинг“ АД
18,00 ч. Откриване на фотоизложба с колажи 
 от колекцията на вк „24 часа“
                     Градски историческия музей
18,30 ч. Тържествена сесия на 
 Общински съвет–Попово
                       Дом на културата
20,00 ч.          Празничен концерт
                       Площад „Александър Стамболийски“

10 юни – 
ПрАзниК нА 

грАд ПоПоВо
ПрогрАмА зА 

тържестВеното ЧестВАне

КРАЙНо КЛАСИРАНЕ

  M П Р З Г Р Т
1. „Доростол 2003“ (Силистра) 30 24 4 2 84 :16 76
2. „Черноморец“ (Балчик) 30 22 6 2 71 :15 72
3. „Бенковски“ (Бяла, обл. Русе) 30 20 3 7 74 :28 63
4. „Левски’96“ (Главиница) 30 18 3 9 66 :47 57
5. „Аксаково“ (Аксаково) 30 16 7 7 56 :22 55
6. „Спортист“ (Генерал Тошево) 30 14 4 12 43 :38 46
7. „Черноморец“ (Бяла, обл. Варна) 30 14 3 13 51 :39 45
8. „Черноморец“ (Чернево) 30 13 5 12 40 :37 44
9. „Орловец“ (Победа) 30 13 3 14 51 :58 42
10.„Албена’97“ (Оброчище) 30 10 5 15 43 :54 35
11.„Шабла“ (Шабла) 30 9 8 13 39 :48 35
12.„Черноломец’04“ (Попово) 30 9 5 16 47 :62 32
13.„Суворово“ (Суворово) 30 7 3 20 37 :75 24
14. „Трансмариска“ (Тутракан) 30 6 3 21 29 :96 21
15. „Юнак“ (Смядово)  6 3 21 29 :79 
16. „Лудогорец 2003“ (Разград)  5 3 22 22 :68 

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     5-5

дА ПоЧерПят 
РоЖдЕНИЦИТЕ

12 юни
Джевдат Феимов – 
кмет на с. Крепча

13 юни
Явор Томов  – 
съдия в Районен съд–
Попово

Николай Николаев  – 
кмет на с. Ковачевец

1� юни
Соня Йорданова – 
съветник в ОбС–Попово

Георги ДЕНЕВ   

На 4 юни „Черноломец“–
Попово изигра послед
ния си мач от футбол но
то първенство в Севе ро
източна „В“ аматьорска 
група, сезон 2005–2006. 
По повските футболисти 
гостуваха на „Черноморец“ 
от гр. Бяла.

При хубаво време и 
пред около сто души пуб
лика срещата започна рав
ностойно, с атаки и към 
двете врати. И домакините, 
и гостите на няколко пъти 
стигаха до вратите на про
тивниковия отбор, но не 
успяха да създадат чисто 
голово положение. Общо 
взето през това полувреме 
поповските футболисти 
бя ха поактивни, повече 
се движеха по терена и се 
бореха за първа топка. Гол 
обаче не беше отбелязан и 
полувремето завърши при 
резултат 0:0.

Вторите 45 минути очак
вано започнаха с натиск на 
домакините. Те бяха пона
стойчиви в търсенето на 
гола, атаките им бяха по
чести и поостри. Госту
ващият отбор се бранеше 
хладнокръвно и разчиташе 
на контраатаки. При ед
на от тях, двадесетина ми
нути преди края на ма ча, 
Тихомир Кънев пое топ

ката, успя да финтира 
три ма бранители на „Чер
номорец“ и останал сам 
срещу вратаря, откри 
резултата – 1:0 за гостите. 
Само пет минути покъсно, 
при идентично положе
ние – останал очи в очи 
с вратаря на домакините, 
Стефан Радославов стреля 
силно, но топката мина 
покрай десния стълб на 
вратата.

В 83ата минута съдията 
отсъди съмнителна дузпа 
в полза на домакините, 
която те превърнаха в из
равнителен гол. Малко 
след това нападател на „Чер
номорец“ удари без топка 
вратаря на гостуващия 
отбор Дилян Димов и за
служено му беше по казан 
червен картон. Въпреки 
това може да се каже, че 
като цяло срещата пре
мина в коректен тон, без 
гру бости от страна на фут
болистите от двата отбора.

Състав на „Черноло-
мец“: Дилян Димов – вра-
тар (к), Ивайло Иванов, 
Атанас Мариянов, Дими-
тър Стефанов, Са шо Ива-
нов, Пламен Краси миров, 
Свилен Колев, Серхан Ха-
санов (80 мин. – Галин Ев-
гениев), Тихомир Кънев, 
Стефан Радославов, Стан-
чо Илиянов (75 мин. – Гьо-
кан Сакаллъ).

зАВърши ПърВенстВото 
ВъВ „В“ груПА



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
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• пЪТЕшЕСТВЕНИК •�

В този балкански град 
са съхранени 147 па

метника на културата, седем 
от които са с национално 
значение: родната къща на 
Иларион Макариополски, 
Часовниковата кула, Дас

калоливницата, църквите 
„Свети Никола“ и „Успение 
на Пресвета Богородица“ 
с камбанарията, петте 
Разсуканови къщи и Поп

николовата къща. Въз
рожденска Елена е остави
ла значителна диря в исто
рията на българското об
разование и в борбата за 
църковна независимост. 
Църквата „Свети Никола“ 
е найстарата в града. По
строена е в началото на 
ХVІ в. и е вкопана в земята, 
защото е изграждана тай
но. По предание се знае, 
че в нея са били съхра
нявани множество стари 
книги, писани на перга
мент. Църквата „Успение 
на Пресвета Богородица“ 
е разположена непосред
ствено до нея. Църквата 
„Рождество Богородично“ 
се намира в централната 
част на града. В Музея на 
Възраждането се съхра
няват сбирки от икони и 
много ценни творения на 
българското църковно из
образително изкуство. В 
околностите на Елена се на
мират Капиновският, Пла
ковският, Килифаревският, 
Марянският, Мерданският 
и други манастири. Елена 
притежава над 6000 ет

нографски предмета, 780 
творби на възрожденското 
и съвременното изкуство, 
много старопечатни кни
ги. През епохата на бъл
гарското Възраждане елен
ските балканджии, закър

мени с пословично трудо
любие, непреклонни пред 
трудностите, научени да 
коленичат само пред чис
тия планински извор, ста
ват истински творци на 
своята съдба.

От всички запазени ста
ри къщи в Елена най
интересна е къщата му
зей „Иларион Макарио
полски“, която се намира 
на улица „Дойно Граматик“ 
№ 2. Тя е паметник на кул
турата с национално зна
чение. В нея са се родили 
борецът за църковна неза
висимост Иларион Мака
риополски, брат му Ни
кола Михайловски – ви
ден книжовен и просве
тен възрожденски деец, и 
неговият син – поетът са
тирик Стоян Михайловски. 
Тази къща има и висока 
архитектурна стойност. 
Тя е от типа на богатите 
еленски талпени жилища. 
Строена е около 1710–
1715 година от камък и 
дърво. В източната част 
от двора на тази къща се 
намира Хаджихристовата 
чешма, строена през 1754 
година от Кара Йоан от Ар
банаси, прачичо на Мака
риополски. 

Даскалоливницата е пър

вата българска граждан
ска постройка в град Еле
на. Строена е през 1844 
година за нуждите на пър
вото българско класно учи
лище, основано от Иван 
Николов Момчилов през 

1843 и наречено „даскало
ливница“ от Петко Рачев 
Славейков – възпитаник 
на училището. Класното 
училище е било снабдено 
с всички съвременни учеб
ни помагала, с нова учеб
на програма и нови педа
гогически похвати. Учеб
ният процес се издига 
на високо ниво и подгот
вя учители, духовни, ре
волюционни и полити
чески дейци, взели актив
но участие за възстановя
ването и издигането на Бъл

гарската държава. Елен
ската даскалоливница из
праща като учители свои 
възпитаници в 61 града 
и 31 села в страната и из
вън границите º. В при
земния етаж е уредена 
експозиция „Параклис Ар
хангел Михаил“, където 
са изложени пренесени 
икони, църковна утвар и 
стенописи от едноименната 
църква в село Шилковци.

Часовниковата кула е за
бележителен и оригина
лен паметник на културата 
в Елена с национално зна
чение. Мястото º е спо
лучливо избрано, за да се 
вижда и чува от всяка част 
на града. Часовниковата 
кула, куполът на църк
вата „Успение на Пре
света Богородица“ и кам
банарията представляват 
тройна вертикална доми
нанта, която маркира об
щественорелигиозния 

център на града. Изграде
на е през 1812 година от 
неизвестен еленски май
стор. Самият часовников 
механизъм и камбаната 
са купени от Фейзи ага, 
търновски аянин, „за 
хаир“. Камбаната е излива
на в Габрово, за което сви
детелства надписът върху 
нея. 

Попниколовата къща е 
една от найхарактерните 
в Елена. Строена е през 
първата половина на XIX 
век – около 1830 година. 
Сградата е триетажна с 

приземие и два етажа. В 
приземието са изградени 
два дюкяна с каменни сте
ни, а горните етажи са 
жилищни. Къщата е па
метник на културата с на
ционално значение. След 
пълната и реставрация 
Попниколовата къща е 
предоставена на СУ „Кли
мент Охридски“ за из
ползване като научна и 
учебна база. В момента 
в къщата се помещава 
Музей по палеонтология 
към университета.

Църква „Свети Никола“ 
е найстарата в града. 
От една преписка върху 
псалтир, подарен през 
1518 година на църквата, 

научаваме, че тя вече е съ
ществувала в началото на 
XVI век. По предания се 
знае, че църквата е при
тежавала много стари 
ръкописни книги, писани 
на пергамент. Дори е имало 
специален свещеник, кой
то е пазел книгите и ги е 
раздавал за ползване. На 
23 април 1800 година, Гер
гьовден, когато Елена е 
нападната от кърджалиите, 
църквата „Свети Никола“ 
била опожарена, а заедно 
с нея са изгорели и голяма 
част от книгите. Обновена 

ВъВ ВъзрожденсКА еленА

е в сегашния си вид през 
1804 година със средства 
на позаможни граждани 
и с труда на населението. 
Построена е тайно, без 
позволението на турските 
власти за 40 денонощия. 
Външно нейната архитек
тура е скромна и непре
тенциозна, почти незабе
лежима, за да не се драз
ни поробителят. Вътреш
ността е богато украсе
на в пълно съгласие с ор
тодоксалните схващания 
за храма като огледало на 
човешката душа. Църква
та „Свети Никола“ е изо
графисана от известните 
през онова време еленски 
зографи Давид и Яков, 

родом от махала Долни 
Болерци. Стенописите 
имат изключителна стой
ност и са обявени за памет
ници на културата от на
ционално значение. 

Църквата „Успение на 
Пресвета Богородица“ е 
една от безспорните за
бележителности на Еле
на – уникален паметник 
на архитектурата и изкуст
вото от епохата на Възраж
дането. Намира се в един и 
същ двор с църквата „Свети 
Никола“. Построена е на 
мястото на стар параклис 
по инициатива на богати 
еленчани. Строежът º е за
почнат през 1836 година, а 
е завършен през 1838. Из
градена е изцяло от камък, 
като е използван материал 
от разрушеното кале. С 
внушителните си размери 
(33 метра дължина, 21 
метра ширина, 25 метра 
височина) и смелото си и 
сполучливо архитектурно 
решение храмът е един 
от найзначителните пред
ставители на църковното 
строителство през Въз
раждането. Той е найго

лемият в цяла Северна 
България до Освобожде
нието и един от найголе
мите в страната до наши 
дни.


