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Пламен СЪБЕВ

Някога в края на селото, 
на високото имало два 
вековни бряста. Хората 
отдалеч се ориентирали 
по тях и казвали „селото 
до двата бряста“. Дали 
защото брястовете вече 

БРАКНИЦА – 
МЕЖДУ МИНАЛОТО 
И БЪДЕЩЕТО

са отсечени, или заради 
възрастта си (наймладите 
тук са по на 60 години), 
днес жителите му казват, 
че се ориентират по „двете 
крушки“, както казват тук 
на гробището. Започвам с 
този черен хумор, защото 

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКОПКИТЕ 
НА АНТИЧНАТА КРЕПОСТ

Поради явяване на по
тенциални купувачи за 
не достроената сграда на 
училище „Любен Караве
лов“, намираща се в юго
източната част на гр. По
пово, Общинският съвет 
утвърди актуализираната 
пазарна оценка на обекта 
с прилежащия терен. Тя е 
определена от лицензиран 
оценител и възлиза на 
82 700 лева. Общата площ 

ОТ КЛИ-
МА ТИ-
КА СЕ 
ПЪЛ-
НЕЕ

С решение от последната 
сесия на ОбС се финализира 
процесът на приватизация 
на общинското дружество 
„Хлебопроизводство и 
сладкарство“–Попово. 
Неговият нов собственик 
е ЕТ „ЙОЛИТА – Краси
мир Кръстев“. Той е оп
ределен за спечелил при
ва тизационния конкурс 
с оферта, отговаряща на 
мини малните изисквания 

КУПИХА 
ПОПОВСКИЯ 
ХЛЕБОЗАВОД 

НОВО ПОРТУГАЛСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТъРГОвИщЕ

на стр. 3

ПРОДАВАТ 
НЕДОСТРОЕНОТО 

УЧИЛИЩЕ?!

КОНКУРС 
ЗА УЧЕНИЦИ

на стр. 5

на стр. 2

Вертикалният стан и тъкането на рогозки – екзотика, на която ни 
прави свидетели баба Парашкева.

ПЪТЕ ШЕСТВЕ НИК 
ЗАБЕЛЕ ЖИ-
ТЕ Л НОСТИ 

ОКОЛО ЕЛЕНА

на стр. 8  
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К. СВЕТОСЛАВОВ

Само преди дни стана ясно, че поповското Бюро по 
труда е на трето място в страната и първо в Русенски 
регион (обхващащ областите Търговище, Разград, Си
листра и Русе) по усвояване на средствата за активна 
политика на пазара на труда.

Към края на месец юни безработицата в района, обслуж
ван от поповското Бюро по труда (общините Попово и 
Опака), е 17,29%. Средно за страната този показател е 
между девет и десет на сто, а за област Търговище е 
около 20%. Основната дейност на Бюрото е свързана 
с разкриването на работни места по субсидираната зае
тост. Към края на първото полугодие в програмите за 
заетост участват общо 1073 души. Работи се главно по 
следните три програми:

• От социални помощи към заетост. По тази програма 
са ангажирани поголямата част от регистрираните без
работни.

• Асистенти на хора с увреждания. Към 30 юни т.г. 
общо 106 асистенти – лични и социални, се грижат за 
хора с различна степен на инвалидност.

• Помощ за пенсиониране. По тази програма се дава 
възможност на безработни лица с недостатъчен трудов 
стаж за пенсиониране да работят и си наберат необхо
димите точки за излизане в пенсия. Сега 133 безработни 
са включени в програмата.

По мерките за насърчаване на заетостта, към 30 юни са 
обхванати 61 безработни лица. Това са младежи до 29
годишна възраст, хора с увреждания и продължително 
безработни.

От началото на настоящата година досега са стартирали 
седем курса за придобиване на професионална квали
фикация, в които са участвали общо 113 души. Найпред
почитаните са курсовете за компютърна грамотност, 
счетоводство и за готвачи.

През този месец започна функционирането на прграма 
за ограмотяване и кфалификация на роми. В Попово по 
нея вече се провеждат два курса с общо 24 участници. 
Очаква се в близките дни да стартира още един такъв 
курс в село Априлово, където ще се обучават 15 човека. 
За тези курсове съдействие на Бюрото по труда оказва 
фондация „Темели“.

На 15 и 16 юли се проведе 
традиционният събор Баба 
Конду, на който присъстваха 
повече от 15 000 гости. Това 
стана в свещената за мюсюл
маните местност между 
търговищките села Божурка 
и Братово.

Около вдигнатите в го
рата голям брой шатри 
имаше много люлки и им
провизирани пунктове за 
скарабира. Заколени ба
ха десетки жертвени жи
вотни за курбан, който мю
сюлмани и християни да
ват от незапомнени време
на на това свято място, чие
то име фигурира в древни 
легенди. В съботната ве
чер се проведе дискотека 
на открито, където певица
та Малина весели с изпъл
ненията си младите хора. 

Сутринта на 16 юли има
ше конни кушии, надпява
ния и мазни борби. Офи
циалното откриване на 
събора стана в 12 часа в 
неделния ден и на него 
присъстваха политици и 
много гости от Североиз
точна България. За всич ки 
присъстващи на събора пя 
известната певица Наргиз.

МВ

По инициатива на кмет
ството в поповския квар
тал Сеячи и местния пен 
сионерски клуб бе отбе
лязан денят на християн
ската светица Мари на. По 
този повод бе организи
рано пътуване до местност
та Аязмото в землището 
на русенското село Каран
върбовка, където има хрис
тиянски храм „Св. Мари
на“.

На това свято за христия
ните място бе отслужен во
досвет за здраве и берекет 
и русенският митрополит 
Неофит изнесе в храма 
тържествена литургия.

Част от финансовите сред
ства за транспортни раз
ходи пое поповската фир
ма на Станислав Колев.

МВ

ОТ БЮЛЕТИНИТЕ  
НА ПОЛИЦИЯТА

КРАЖБИ НА ЗЛАТНИ НАКИТИ

• На 7 юли за времето от 7 до 12 часа неизвестен 
извършител чрез взлом на секретен патрон на брава 
е проникнал в частен дом в Търговище и извършил 
кражба на около сто грама златни накити. 

•  На 10 юли в гр. Търговище за времето от 9,30 до 
11,45 часа неизвестен извършител чрез взломяване на 
секретния патрон на бравата на входната врата е про
никнал в частен дом на бул. „М. Андрей“ и извършил 
кражба на около 50 г златни накити.  

• На 14 юли след проведените в РПУ–Търговище 
оперативноиздирвателни мероприятия е заловен 42
годишният И.Р. от с. Драгоево, община Преслав, за 
когото е установено, че е извършител на каржбата. Съ
щият е уличен и като извършител на кражба на златен 
пръстен от дома на жител на гр. Търговище, заведена 
в РПУ–Търговище на 13.07.2006 г.  И.Р. е задържан в 
РПУ–Търговище на основание чл. 63, ал.1. т.1 от За
кона за МВР.

ДРУГИ КРАЖБИ

• На 11 юли около 0,30 часа в с. Дралфа, община 
Търговище, неизвестен извършител проникнал проти
возаконно, през незаключена врата, в жилището на 87
годишна самотноживееща жена от селото.      

• На 14 юли РПУ–Търговище са заловили извър
шителят. Като извършител на деянието е уличен А.Ш. 
(37 г.) от с. Тича, община Котел. 

• За времето от 6,20 часа на 10 юли до 15 часа на 11 
юли в Попово неизвестен извършител проникнал през 
незаключен прозорец в частен дом на улица в юго
източната част на града и извършил кражба на сумата 
от 160 лв. По случая е образувано дознание. 

• На 11 юли за времето от 7,30 до 17,30 часа в Тър
говище неизвестен извършител чрез подбран или под
правен ключ проникнал в паркиран на паркинг пред 
фирма лек автомобил „ВАЗ“ с търговищка регистрация 
и извършил кражба на CD „Елит“ на стойност около 
150 лв. 

• На 12 юли след проведени оперативноиздирва
телни мероприятия в РПУ–Търговище са доведени 
двама непълнолетни младежи – съответно на 17 и на 
15 години, и двамата от с. Голямо Ново, община Тър
говище. Същите са уличени в извършване на кражба 
на четири медни котела и две медни тави от гараж – 
собственост на жител на гр. Търговище. Двамата са 
задържани в РПУ–Търговище на основание чл. 63, ал. 
1, т. 1 от Закона за МВР.

• За времето от 21,30 часа на 14 юли до 12,30 часа 
на 15 юли в с. Гагово, община Попово, неизвестен 
извършитeл проникнал през незатворен прозорец в 
необитаем дом и извършил кражба на ел. дрелка и и 
ъглошлайф. 

• На 18 юли около 2,41 часа в централната част на 
Попово неизвестен извършител проникнал в храни
телeн магазин – собственост на жител на града, и чрез 
взлом на входна врата извършил кражба от складово 
помещение на неустановено количество цигари. Обек
тът се охранява от СОД на РПУ–Попово. 

ПИЯНИ ШОФЬОРИ

• На 7 юли около 21,40 часа в Попово по ул. „Люб
ленска“ правоспособният водач Д.Х. (50 г.) от Попово 
управлявал мотопед „Симсон“ след употреба на алко
хол с концентрация на алкохол в кръвта му 3,37 про
мила, установено по надлежния ред – с техническо 
средство алкотест „Дрегер“. Водачът е отказал кръв
на проба. Същият е задържан в РПУ–Попово на осно
вание чл. 63 от Закона за МВР.

• На 13 юли около 0,30 часа в Търговище по бул. „А. 
Стамболийски“ 46годишният водач С.С. от Търгови
ще управлявал лек автомобил „ВАЗ“ с търговищка ре
гистрация след употреба на алкохол с концентрация 
на алкохол в кръвта му 2,22 промила, установено по 
надлежния ред – с техническо средство алкотест „Дре
гер“.

БюрОтО ПО трудА–ПОПОвО

АКТИВНА ПОЛИТИКА 
НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

МЮСЮЛМАНСКИ 
ПРАЗНИК В 

ТЪРГОВИЩКО

ОТБЕЛЯЗАХА 
ДЕНЯ НА СВЕТА 

МАРИНА

МЛАДИ ВИСШИСТИ В ПУБЛИЧНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

От 17 юли бюрата по 
труда в цялата страна прие
мат документи на безра
ботни младежи с висше 
образование, които же
лаят да започнат работа в 
централните ведомства, 
областните или общински 
администрации. Проце
дурата е по програмата 
„Старт на кариерата“ на 
Министерството на труда 
и социалната политика и 
Агенцията по заетостта. 
Крайният срок за приемане 
на документи на регистри
рани безработни младежи 
е 28 юли 2006 г.

Изискванията към канди
датите са възраст до 29 го
дини, завършено висше об
разование през 2005 или 
2006 г. в държавен или час
тен университет, среден 
успех от следването и дип

ломирането над добър 4,00 
и да притежават специал
ност, която отговаря на из
искването за съответните 
работни места, към които 
са се насочили.

Общо 1100 работни мес
та в публичната админист
рация са заявени по на
стоящата процедура на 
програмата. 579 младежи 
ще получат възможност да 
започнат трудовия си стаж 
в централни ведомства. В 
общинските администра
ции местата са 439, а в об
ластните управи – 82. Най
много от тях са за строи
телни инженери, архитек
ти, юристи, еколози, ико
номисти, специалисти в об
ластта на туризма, архитек
турата и др.

Програмата дава възмож
ност на младите висшисти 

в рамките на девет месеца 
да натрупат трудов стаж и 
опит по своята специалност. 
Програмата им осигурява 
възнаграждение в размер 
на 250 лева, поемат се и 
изплащането на осигуров
ките им за сметка на ра
ботодателите, допълнител
ните възнаграждения по 
Кодекса на труда, годиш
ният платен отпуск и бол
ничните.

Пълният списък на обя
вените работни места по 
процедурата, условията и 
необходимите документи 
за кандидатстване могат 
да се намерят на интернет 
страницата на Агенцията 
по заетостта на адрес www.
az.government.bg, както и 
във всички бюра по труда.

МВ

ПРОДАВАТ НЕДОСТРОЕНОТО 
УЧИЛИЩЕ?!
от стр. 1
на терена е 9250 кв. м, а 
застроената – 2863 кв.м.  

Приватизационната про
цедура ще е публичен търг 

с явно наддаване, стъп
ката е 5000 лева. Той ще 
се проведе в първия рабо
тен ден  след 15я ден от 
обнародването на реше
нието на ОбС в Държавен 
вестник.                         МВ

на заложените показатели.
Едноличният търговец 

Кр. Кръстев купува хлебо
завода за 224 000 лева, 
каквато е и началната кон
курсна цена. Той поема 
и всички задължения на 

общинската фирма в раз
мер на около 240 000 ле
ва. Декларира също, че 
ще направи 170 000 лева 
инвестиции при минимал
ни изисквания 150 000. 
Вместо задължителните 
двайсет работни места той 

гарантира, че ще разкрие 
допълнително още пет. 

Общински съветници 
повдигнаха въпроса за из
дължаването от страна 
на фирмата към гражда
ните, които са предали 
там пшеница и разчитат 
да получават и занапред 

хляб срещу купоните си. 
Задълженията към тези 
ишлямодатели възлизат на 
19 532 лева. Кметът Весе
линов пое ангажимента 
да разговаря с новия соб
ственик тези хора да бъдат 
обезвъзмездени в срок. 

МВ

КУПИХА ПОПОВСКИЯ ХЛЕБОЗАВОД 
от стр. 1

Поради неполагане на 
клетва в законния 30дневен 
срок от решението на Об
щинската избирателна ко
мисия Илияна Добрева Бел
чева от листата на БСП  
губи мястото си в мест
ния парламент. Това реши 
Общинският съвет–Попово 
на последното си редовно 
заседание, прове дено на 13 
юли. Тя трябваше да заеме 
мястото на Атанас Ми
хайлов, който напусна ОбС 
по собствено желание.  

Въпреки че лично е била 
поканена да присъства на 
предишно заседание на 
съвета, Белчева не го е на
правила и не е подписала 
клетвения лист. Не е пред
ставила и документ, че е 
възпрепятствана по уважи
телни причини.   

Следващият в листата 
на социалистическата пар
тия е Найден Николаев. 
По време на заседанието  
Георги Георгиев от БКП 
„Г.Димитров“ обвини ръко
водителя на групата съвет
ници от левицата Доб
ромир Добрев, че е изра
зил становище освободе
ното място да не се заема. 
Гн Добрев нарече твърде
нието нагла лъжа.     МВ

ИЛИЯНА БЕЛЧЕВА 
ЗАГУБИ МАНДАТА 

СИ КАТО ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИК
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През миналата и тази години, в рамките на съвмес
тен проект между Българска стопанска камара и Между
народната организация на труда, бяха създадени шест 
регионални осигурителни каси (РОК), между които и 
тази в нашата област. Този проект стартира през януари 
2005 г. и има за цел да създаде РОК в цялата страна като 
партньори на Националната агенция по приходите.

Мрежата от РОК се създава по модел на белгийските 
социални секретариати на работодателите и има задача да 
подпомага малките и средните предприятия. Предлагат 
се висококачествени услуги на много пониска стойност, 
като за целта е разработен и специален софтуер.

В бъдеще Асоциацията на РОК ще бъде партньор 
на белгийския Съюз на социалните секретариати, на 
испанската асоциация и на организации от други стра
ни–членки на ЕС.

В изпълнение и финализиране на този проект, на 11 и 
12 юли т.г. в КК „Албена“ се проведе работна среща за 
създаване на Българска асоциация на осигурителните 
каси, която ще бъде член на БСК. Срещата, която се ор
ганизира от дирекция „Международни проекти и про
грами“ на БСК, се ръководеше от гн Жан Мари Стан
дарт – представител на МОТ, отговарящ за страните 
от Източна Европа. В срещата участваха и двама наши 
представители – изпълнителният директор на Стопан
ска камара–Търговище Никола Николов и Галин Рай
чев от Регионалната осигурителна каса–Търговище.

В своето изложение Ж. М. Стандарт изказа задовол
ство от инициативността и увлекателния пример на три
те регионални стопански камари първоучредителки – 
Варна, Стара Загора и Търговище. На участниците 
в срещата той предостави своя доклад по проекта, в 
който е отделено място и на опита на Стопанска ка
мара–Търговище и който, като официален доклад на 
МОТ, е предоставен на националните работодателски 
организации на страните–членки но ЕС. 

Беше взето решение Българската асоциация на осигу
рителните каси (БАОК) да бъде учредена в края на м. 
октомври т. г. 

Пресцентър на
Стопанска камара

Светленчанинът Павлин Димитров е доволен от въведената организация по сметосъбиране в селото. 
Най-доброто според него е, че сега боклукът има къде да се хвърля и не се разпилява. Доскоро всички 

битови отпадъци са се събирали по къщите и са се изхвърляли с каруци на селските сметища. 

К. СВЕТОСЛАВОВ

От 20 юни т.г. стартира 
организираното сметосъ
биране в едно от найголе
мите села на общината – 
Светлен. До тази дата са 
доставени 40 нови контей
нера, очаква се да бъдат 
осигурени още седем. Те 
са разположени по възло
вите точки в селото, като 
се предвижда един кон тей
нер да се ползва от десет 
домакинства. Местата им 
са определени от предста
вители на кметството съв
местно с изградения об
ществен съвет в състав от 
14 човека. Истина е обаче, 
че те не са достатъчни за 
нуждите на селото, и затова 
от кметството искат да бъ
дат осигурени още десет 
от тези съоръжения.

По местния радиовъзел 
жителите на селото са ин
структирани как да ползват 
контейнерите. Освен то
ва всяко домакинство е за
познато какви битови отпа
дъци може да изхвърля 
в тях и какви – не. В спе
циално подготвен дневник 
в кметството е записано на 
коя улица е разположено 
всяко едно от съоръжения
та, името на определения 
отговорник за контейнера 
и домакинствата, които го 
ползват.

СМЕТОСЪБИРАНЕТО 
В СВЕТЛЕН „ТРЪГНА“

На всеки две седмици 
контейнерите ще се из
празват от събраната в тях 
битова смет. За целта от 
Попово ще идва специа

лизиран автомобил. Дали 
то зи срок е достатъчен, 
или ще се окаже малък – 
ще покаже времето. През 
идващите месеци кметст
вото има готовност да отс
трани евентуално възник
нали проблеми във връзка 
с организацията по смето
събирането.

С известни дребни из
ключения, засега събира
нето на битовите отпадъци 
се извършва нормално. На 
някои от хората обаче не 
им харесва точното място, 
на което са поставени кон
тейнерите, и понеже те са 
на колела, ги преместват 
поблизо до своя дом – там, 
където им се струва най
удобно. Такива жители на 
селото са предупредени да 
не изместват съоръженията 
занапред.

– В селото ни предстои 
да се въведе и разделно съ
биране на битовите отпа
дъци – казва кметицата 
Радка Кирова. – Обсъдили 
сме със специалисти от 
Община–Попово да започ
нем пробно този вид смето
събиране, като се акцентира 
найнапред на разделното 
събиране на стъклени и 
пластмасови отпадъци. За 
това е нужно да се осигурят 
необходимите съдове.

Светослава РУСЕВА

980 куб.м дърва от об
щинския горски фонд ве
че са доставени за отоп
лителните нужди на учи
лища, детски градини, „Со
циален патронаж“, пен
сионерски клубове и кмет

ОСИГУРЕНА Е 
ДЪРВЕСИНА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Участници в курса

Светослава РУСЕВА

На посещение при кмета 
на община Търговище др 
Красимир Мирев бе Ма
нуел Бастос – собственик 
на заводи за преработка 
на корк и коркови изде лия, 
стар приятел на Търгови
ще, с чиято помощ бяха 
осъществени контактите 
и извършено побратимява
нето с португалския град 
Санта Мария да Фейра.

Мануел Бастос е в града 
във връзка с предстоящото 
строителство на завод за 
коркови изделия и големи 

НОВО 
ПОРТУГАЛСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТъРГОвИщЕ

Стефан Георгиев от Попово, живее в Светлен

Досега съм се занимавал със зайцевъдство като лю-
бител. Имам две зайки и на година отглеждам по 40–
50 заека за лична консумация. Тук научих много нови 
неща – и исторически факти, и изключително полезни 
в практичен аспект знания. Преподавателите ни са 
наистина професионалисти – две учителки от ПГСС 
и двама ветеринарни доктори, които водят курса на 
високо ниво. Вече без лекарска помощ ще знам примерно 
от какво се е разболял заекът ми и как да действам, 
какви лекарства да търся. Ако съм забравил нещо, ще 
погледна записките си. С две думи, много съм доволен, 
че се включих в този курс.

BG 2003/004-937.11.01
„Алтернативна заетост“

Компонент 1
дейности за квалификация и 

преквалификация в областта на 
алтернативните форми на стопанска дейност

П р О Е К т
BG2003/004-937.11.01-1.023

„ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО – 
АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ“

нА ПрОфЕСиОнАлнА ГимнАзия  
ПО СЕлСКО СтОПАнСтвО–ПОПОвО

С финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС 
в Попово се реализира проект, чиято основна зада
ча е да увеличи възможностите за заетост на 15 
дългосрочно безработни лица, регистрирани в дирек
ция „Бюро по труда“–Попово и филиала в гр. Опака. 
За целта те преминават курс по професионално обуче
ние по специалността „зайцевъдство“, воден от квали
фицирани кадри от ПГСС. 

По мнение на самите участници в проекта, теоре
тичната част на квалификационния курс преминава 
на много високо ниво. Преподават им отлични спе
циалисти – зооинженерите Светла Николаева и Стефка 
Николова и ветеринарните лекари др Евгени Георгиев 
и др Димчо Сотиров. Придобиват се знания по анато
мични особености на зайците, породи, хранене, раз
въждане, болести, отглеждане. 

никола николов от с. медовина

Аз съм много доволен от това, което научавам тук. 
Въпреки че отдавна се занимавам със зайцевъдство, 
научих много нови и полезни неща. Това ми дава въз-
можност, ако пожелая, да разширя производството 
си, което досега беше предимно за лични нужди. За мен 
курсът е много полезен.

Станка иванова от ямбол, живее в Попово

Като загубиш работата си, е трудно да намериш 
друга, особено в Попово. Тук съм с перспектива за раз-
виване на зайцевъдството като семеен бизнес. Много 
съм доволна от курса. Преподавателите се стараят 
в краткото време да ни поднесат цялата полезна ин-
формация, сбито и конкретизирано. По-добре едва ли 
може да се направи подобен курс. 

Другите два модула по проекта са „охрана на труда и 
противопожарна охрана“, „професионално насочване и 
ориентиране“. За да се установи каква е ефективността 
от обучението, курсистите се оценяват със зачоти, меж
динни тестове и накрая с изпит. 

Всички се отнасят към обучението много съвестно, 
няма никакви отсъствия от занятията. Мотивирани са да 
учат, защото всичко, което им се преподава, е свързано 
с практиката и найновите тенденции в зайцевъдството. 
В рамките на проекта е предвидена практика, както и 
модул „предприемачество“, за да може любителското 
отглеждане на зайци да се превърне в доходен бизнес.

складови бази в село Васил 
Левски. В ход е процедура 
за преотреждане на прода
дените от Общината те
рени, за съгласуване на 
проекта.

Предвижда се строител
ството на завода да започне 
в началото на 2007 г. и да 
приключи в рамките на 
година.

Мануел Бастос проявава 
и допълнителен интерес 
към инвестиционния кли
мат в Търговище и стой
ността на терените – с ог
лед реализиране на бъде
щи проекти.

АСОЦИАЦИЯ НА 
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ 
КАСИ

ства на наша територия. 
Найголямо количество 
бе осигурено в сферата на 
образованието – 630 куб.
м. Разходите за сеч, тран
спорт и нарязване на дърве
сината са за сметка на Об
щината, които са в размер 
на 16 хиляди и 600 лeва. 
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БРАКНИЦА – МЕЖДУ 
МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

времена – възкликвам си 
на ум като малък преход 
към съвременността, в коя
то неминуемо влизаме със 
сладкодумната ми събе сед
ничка.

– Днес това село сред 
буки и дъбрави, обградено 
с река, бари и сгушено в 
тишината, е забравено 
от съдбата – рецитира 
ми тя. – Някога тук имаше 
хо ра засмени, жадни за 
ра бота, за щастлив жи-
вот... Де мократичното 
вре  ме е трудно за хората в 
селата. Днес тук сме най-
вече стари баби с тояги, 
дя довците оредяха дори. 
Кол ко много селски улички 
об раснаха с бурени и като 
минеш, те обхваща страх. 
Нивите край село не са 
орани, не са засети. Кога 
съм виждала в моя живот 
туй село запустяло, тия 
ниви необработени? Жи-
вях и при капитализма и 
знам какво беше. За една 
изкривена бразда хората 
ще се избият. Ако дойдат 
сега нашите деди и бащи, 
ще ни убият, дето сме 
изоставили ценната земя 
да пустее. 

Ние сме закърмени със 
земята. Гражданин за 
земя не милее. И сега мен 
ме боли, защото знам от 
дете как моите родители 
са ценили земята. Грехота 
и срамота е да изоставиш 
разработена земя да пус-
тее. Към „Разораната 
целина“ отиваме… 

Трябва да намерят начин 
тия наши управници, не 
само със самолети и с лук-
созни коли да фучат, за-
щото от тях не могат да 
се огледат нито наляво, 
нито надясно. Да дойдат 
между хората. Знаете 
ли, вие сте млади, но ние 
като ходихме на училище, 
в читанките от всяко 
четиво трябваше да се из-
влече поука. Имаше и за 
цар, имаше и за овчар...

– В туй село големец от 
кога не е стъпвал? – питам 
я аз.

– Не мога да ти кажа. 
Даже не знам кой ни е на-
роден представител, но 
ни викат „елате да гла су-
вате“. Ще гласува ли на-
родът? Няма да гласу ва…

Лоши станахме. Всич-
кият народ отиде в гра-
довете. И не иска да се 
връща. Дори майките си 
не искат да дойдат да ви-
дят. По не за тях не им 
ли е жал. Тези неща не 
са от въз питанието. Не 
знам какво се обърна в 
нас… – кметът постоянно 
се включва в разговора и 
в един момент тя го обръ
ща към него: – А кмета го 
съжалявам, че той ня ма 

основа, на която да стъ-
пи за каквото и да е. Но 
трябва да ти кажа, че има 
изключителна другарка. 
Старае се жената, мъ-
чи се с него заедно да по-
тръгнат нещата. Ама то-
ва село е забатачено много 
преди те да го поемат. Не 
е въпросът да имаме кмет 
и да кажем, че е добър. 
Даже ако е по-серт, той е 
по-добър за селото. Може 
да е серт за хората, но да 
защитава интересите на 
селото. То е все едно да 
си глава на едно голямо 
семейство – трябва да го 
държиш здраво, за да не се 
разпадне…

Макар че не ми се иска, 
трябва да прекъснем баба 
Парашкева. Не само ние, а 
и тя е зает човек. Доскоро – 
както ни увери, не се давала 
нито на мъжка, нито на 

женска работа. Отделно от 
време на време се развли ча, 
като пи ше сти хове. Ходи и 
на рибо лов. На тръгване ни 
показ ва на вертикалния си 
стан как се плете рогозка, 
но не спира да нарежда: 
Ако сега на младите им се 
на ло жи да оцеляват при 
труд ни условия, няма да 
ус пеят…

Минаваме покрай учили
щето. През 1936 г. го строи
ли габровски майсто ри. 
Стабилно, по план. В цялата 
Поповска община такова 
обо  рудвано училище няма
ло – уверяват ме местните 
хора. Имало баня, в която 
всяка събота учениците се 
къпели, имало кухня, физ
културен салон. Днес учи
лището е в руини. Обявено 
е за продан. Англичанин, 
който строи малки бази са 
селски туризъм, е проявил 

интерес. Тук искрено с е 
надяват да го вземе, 
за да спре раз руша
ването. А и някое 
друго работно място 
ще се открие. Това 
мо же да върне някой 
помлад човек в се
лото. Иначе къ
щи, които се про
дават, в село то 
има много. Ня
кои от тях след 
мал  ки ремонти 
са го тови за жи
вее  не. Но ме
раклии засега 
няма… 

Отива обед, 
но няма как 
кметът да мине 
покрай къщата 
на Дончо и 
Янка Донче ви 
и да не се от
бие у тях. Ес
тествено –
и ние с него. 
И те на по 80 
го дини, но ги 
за варваме да 
ле пят тапе ти 
и да си пра
вят ремонт, за
щото в нача
лото на сеп
тември е сбо
рът, а дотога
ва трябва да 
свър  шат. Та пе
тите са са мо 
началото на ре
монта, те имат 
и други пла нове. 
Преди две години 
от бе лязали 60го
диш нинат а 
на съв
м е с т   н и я 
си живот. Ба ба Янка до ри 
споделя, че видяла в пред  
по следния брой на в.„Тре та 
възраст“ една съ   пружеска 
двой ка със 70годишен съв
местен живот и ни казва: 
Ей тъй и нас тряб ва да ни 
заснемат. Пожела ваме им 
го, благо да рим за вкусното 
ка фе и тръгваме в размисъл 
за лю бовта и дове рие то, за 
кои то, как то се убедих ме, 
60 годи ни не са доста тъч
ни…

Обиколихме цялото се
ло, срещнахме се и с дру
ги хора, раз говаряхме.  
През цялото вре ме кметът 
скром  ни чи, но раз би раме, 
че той и же ната до него са 
спе челили до верието на хо 
рата. Те тук са всич ко. Хо
рата раз читат на тях ис тин
ски. Го шо се шегу ва, като 
допълва характе рис тиката, 
че колата му е като такси: 
Аз вече колко години не 
пом ня да съм пъ тувал към 
По пово сам. Вина ги карам 
някого. 

Не мога да про пусна и още 
един ма лък факт, с който 
тук са спе че лени мно го бла

го 
дар 
н о с 
ти. От 
кметст во
то и чи та ли
щето всеки ме
сец по именно 
п о з д р а  в я в а т 
рож  дени ците 
и имен ни ците. Пом
нят се и съл зи на трог на
ти от вни манието. Гошо 
е разбрал, че на човек по
ня кога му трябва много 
малко. Съв сем малко. И 
кол ко важно не що е внима
нието към хо рата. 

За трите го ди ни на кмету 
ва нето си той преодо ля ва 
лип сата на пари с мно го 
уси лия. Възстановил е чи
та лището, църквата, но с 
едно не може да се пребо
ри – липсата на нормална 
ав тобусна линия към село
то. Днес ако човек няма соб
ствена кола, може да дойде 
само в петък и да се вър  не 
в не де ля. Това от далечава 
хо рата, които искат да си 
дойдат, да преспят и да 
се завърнат в града. Това 
обрича допълнително се
лото на обезлюдяване. Не 
защото, ако дойде в петък и 
трябва да си отиде в неделя, 
няма да го посрещнат гос
топриемните жители на 
Бракница, но в ХХІ век 
да си лишен от транспорт 
пра ви действителността за 
възрастните хора в селото 
още потрудна.

Тръгваме си от Бракни
ца – селото, стоящо днес 
меж ду миналото и бъд е ще
то, между „два та бряста“ и 
„двете круш ки“…

разговарях с хора на 
по 80 години, които ме 
изненадват с дух и добро 
чувство за хумор. 

Днес в село Бракница 
живеят постоянно 88 ду
ши. През лятото и на праз
ник стигат до 120–150 – 
допълва кметът Георги 
Геор гиев, който е нашият 
гид из неговите потайности 
и местата на стара слава. И 
как иначе, щом първият му 
кмет след Освобождението 
е поборникът Йордан Ден
чев – човек с богата био
графия, за когото още се го
вори тук. Имало дори фаб
рика за цървули, гало ши 
и гуменки, открита през 
1945 г. от Петър Колев 
(уп равител) и Стефан Чав
даров (техническо лице). 
Ама в колко села е имало 
фабрика, а? Хора идвали 
от съседните селища да 
ра ботят в нея. Селото 
имало поминък. Хората не 
търсели работа настрана, 
а отвън идвали да работят 
тук. Вървим по селските 
улички и кметът ми сочи 
къде какви занаятчии са 
живели – обущари, шивачи, 
плетачи, бъчвари… Още 
ли чат следите, макар и за
немарени, на работил ни
цата за мебели на Стефан 
и Петър Григорови, на ко
лар ската работилница 
на Недю Чекендов, на ко
вача Петко Савов. Така 
сти гаме до къщата на Па
рашкева Пенева Велева 
на 80 години, където е би
ла някога фабриката за цър
вули. Тя още от вратата 
вли за в темата на нашия 
раз говор и го допълва: 

– Моят моминския скрин, 
ако не беше сега в София, 
щяхте да се почудите на 
изработката му. Работен 
е по журнал… 

Къщата, в която ни въ
вежда, е с история не са мо 
заради фабриката. Строил 
я найбогатият чо век в 
селото Иван Чекен дов око
ло 1910 г. Тя е пър вата в 
се лото, която е строе на от 
майстори от Кюс тендилско 
през 1910–1912 г. и би ла 
за времето си с пораз лич
на архитектура от тога
вашните малки, схлу пени 
къщички. Но строе жът го 
довел до фалит и той за ми
нал за Австралия, като оста
вил тук жена и две де ца. 

Баба Парашкева слушала 
от майка си, че това била 
първата в село с европейски 
керемиди. Дървените º час
ти – нови, с цвят на ке хли
бар, а керемидите – чер
вени. Красота. Затова сел
ски те моми идвали да се 
раз хождат около нея, за да 
се наслаждават каква по
стройка има в селото… О, 

от стр. 1

Янка и Дончо Дончеви – семейството за пример в селото. 
С удоволствие се връщат назад с фотоалбумите, 

но имат и планове за бъдещето.

Баба Парашкева с удоволствие ни чете свои стихове. 
Когато º остане време, тя  ходи и на риболов.

Йерусалимската плащеница, подарена от поборника 
хаджи Йордан Денчев на църквата в селото през 1930 г.

нят се и съл зи на трог на
ти от вни манието. Гошо 
е разбрал, че на човек по
ня кога му трябва много 
малко. Съв сем малко. И 

МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО
интерес. Тук искрено 
надяват да го вземе, 
за да спре раз руша
ването. А и някое 
друго работно място 
ще се открие. Това 
мо же да върне някой 
помлад човек в се
лото. Иначе къ
щи, които се про
дават, в село то 
има много. Ня
кои от тях след 
мал  ки ремонти 
са го тови за жи
вее  не. Но ме
раклии засега 

Отива обед, 
но няма как 
кметът да мине 
покрай къщата 
на Дончо и 
Янка Донче ви 
и да не се от
бие у тях. Ес
тествено –
и ние с него. 
И те на по 80 
го дини, но ги 
за варваме да 
ле пят тапе ти 
и да си пра
вят ремонт, за
щото в нача
лото на сеп
тември е сбо
рът, а дотога
ва трябва да 
свър  шат. Та пе
тите са са мо 
началото на ре
монта, те имат 
и други пла нове. 
Преди две години 
от бе лязали 60го
диш нинат а 

си живот. Ба ба Янка до ри 
споделя, че видяла в пред   кол ко важно не що е внима

интерес. Тук искрено с е 
надяват да го вземе, 
за да спре раз руша
ването. А и някое 
друго работно място 
ще се открие. Това 
мо же да върне някой 
помлад човек в се
лото. Иначе къ
щи, които се про
дават, в село то 
има много. Ня
кои от тях след 
мал  ки ремонти 
са го тови за жи
вее  не. Но ме
раклии засега 

Отива обед, 
но няма как 
кметът да мине 
покрай къщата 
на Дончо и 
Янка Донче ви 
и да не се от
бие у тях. Ес
тествено –
и ние с него. 
И те на по 80 
го дини, но ги 
за варваме да 
ле пят тапе ти 
и да си пра
вят ремонт, за
щото в нача
лото на сеп
тември е сбо
рът, а дотога
ва трябва да 
свър  шат. Та пе
тите са са мо 
началото на ре
монта, те имат 
и други пла нове. 
Преди две години 
от бе лязали 60го
диш нинат а 

си живот. Ба ба Янка до ри 

го 
дар 
н о с 
ти. От 
кметст во
то и чи та ли
щето всеки ме
сец по именно 
п о з д р а  в я в а т 
рож  дени ците 
и имен ни ците. Пом
нят се и съл зи на трог на
ти от вни манието. Гошо 
е разбрал, че на човек по
ня кога му трябва много 
малко. Съв сем малко. И 
кол ко важно не що е внима

Георги Георгиев е 
оптимист за бъдещето 

на селото и не спира 
да прави усилия тук 
нещата да тръгнат
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ПРИ БАТ'ДАНКО
• САЛОН • 

Странен сън 
съ ну вах нощес. 
Бъл га рия и Ру
мъния играе ха ев
ропейска ква ли
фикация за вли
зане в ЕС. Ста
дио нът беше пъ
лен, офи циал ни
те лица бяха зае
ли своите мес  та 
в ложите, а главният съдия Бароуз изведе двете едина
десеторки. На треньорската скамейка на българския 
отбор тримата треньори (да не се бъркат с тримата 
тенори) обсъждаха последните елементи от стратегията и 
тактиката на нашите, а треньорът Станишев със слушалка 
в ухото получаваше отнякъде странни указания. Някои 
казваха, че те идвали от мениджера Първанов, който 
му бил наредил да пусне негови хора, за да може после 
полесно да ги трансферира някъде навън. Обичайните 
слухове. Вторият старши треньор Кобургготски даваше 
интервю за италианската телевизия „Прокуратура 
д’Италиа“, а третият – Доган, правеше сметка в омаз нен 
тефтер какви ще са приходите от мача и накъде тряб ва 
да се насочат, че да прибере и той нещо. Веднага след 
началния съдийски сигнал съдията ни вдигна жълт кар
тон по глава „Правосъдие“, а българската агитка ревна 
обичайното „Съдията ....раст“. Мачът вървеше ос пор
вано в средата на терена, а нашите накъсваха игра та с 
тактически нарушения, които се отразяваха прилежно 
от главния прокурор и се пращаха в архив. Към края на 
редовното време в треньорския щаб настъпиха проти во
речия относно смените. Баш нападателят Борисов загря
ваше на пистата, но от треньорския щаб не бързаха да го 
пускат поради липса на консенсус и съмнения за приеман 
допинг от две фирми. Найдясното крило – Сидеров, 
стоеше на пейката поради лекарска забрана – липса на 
имунитет, а централният защитник Стоянов водеше спор 
с конструктивния халф Костов отляво ли трябва да се 
напада, или отдясно, има ли смисъл да се напада и кого. 
Редовното време завърши и дойдоха про дълженията. В 
началото на първото румънците из вършиха груб фал в 
нашата половина, който бе отра зен в пресата по следния 
начин: „Румъния ни обяви за бандити“. Минаването 
през нашата половина крие ло опасности найвече от не
картотекирани играчи, извърш ващи груби нарушения 
зад гърба на съдията. Резервата Сидеров като един Зидан 
веднага се опита да тресне една глава на нарушителите, 
но се обърка и нацели стар ши треньора Станишев. От 
треньорския щаб на бъл гарите реагираха адекватно, 
като си замълчаха, спаз вайки духа на феърплея. 
Второто грубо нарушение бе извършено през второто 
продължение. „Румънски пи рати грабят по Дунава“. 
Съдията остана безмълвен, ру мънците ни контрираха, че 
това не били пирати, а български митничари, а агитката 
запя любимата песен „Съдията педе...“. Така се стигна до 
лотарията на дузпите. И тук настъпи трагедията. По три 
от т.нар. гла ви нашите стреляха встрани от вратата и... 
тук се съ будих облян в пот. Мама му стара, това световно 
първенство по футбол напълно ни обърка. Ама то така 
става, когато цял месец гледаш само футбол. Обратно 
на всички очаквания, шампион стана Италия. Не им 
попречиха нито скандалите около шампионата, нито 
пред ложенията на прокуратурата да извадят от серия 
„А“ три от грандовете не само на Апенините, ами и в све
товния футбол. Веднага си представих какво щеше да се 
получи, ако това се беше случило у нас. Нищо нямаше 
да се получи, защото всичко щеше да се замаже и покрие 
още в зародиш. Тъй де, нашите шампиони стават, а ний да 
хвърляме петно на родния футбол и да го дискредитираме 
пред световната общественост. По литиците ни щяха да 
се скъсат да се снимат със све товните шампиони с цел 
предстоящите избори, щяха да ги включват в различни 
листи и... Все познати неща. Да, ама италианците нямат 
чак такова богато въображение. Вдигнали са ги на роги 
и не бръснат нито концерна „Фиат“, нито световните 
шампиони. Това ни липсва на нас. И точно заради това 
ще ни показват и жълти кар тони и дузпата ни все няма да 
влиза. За разлика от друго, което ни влиза, че и...

Но стига с тоя футбол и пораждащите се мрачни мис
ли покрай него. Обективно погледнато, през погледа 
на социалния министър Масларова ний европейците 
почти сме ги застигнали, когато стане дума за пенсиите. 
Социалната пенсия достигала 45% от минималната ра
ботна заплата, което почти покривало европейските из
исквания. Колко е средната европейска заплата, тя не 
е споменала – едно, за да не си издава доходите и най
вече, да не дразни психиатъра др Тянев. Важното е да 
има оптимизъм, който постепенно да завладява народ
ните маси. Някой да е видял кахърен идиот? 

Йордан Минчев

Никола РУСЕВ

На 5 юни т. г. Исторически 
музей–Попово започна 
но вия археологически се
зон с продължаване на раз
копките на късноан тичната 
крепост Ковачевско ка ле. 
Те ще продължат до края 
на месец септем ври. Ръ
ко водители на архео ло ги
ческите проучва ния са Ни
кола Русев и Стамен Ста
нев, уредници в музея. 
Член на екипа е и Петко 
Пет ков – бакалавър по ар
хеология. Участват 11 ра
ботници (7 от Попово и 4 
от Ковачевец), включени 
в националната програма 
„От социални помощи към 
осигуряване на заетост“. 
Част от тях са работили 
тук и в предишни години. 
Раз копките се финансират 
от бюджета на Поповска 
об щина. 

Проучванията са съсре
доточени в два основни 
сек тора, съответно кула № 
Х и кула № ХІІ, която е на 
Западната порта (по пла
на на К. Шкорпил). Цел 
на разкопките е пълното 

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКОПКИТЕ 
НА АНТИЧНАТА КРЕПОСТ

раз копаване на кула № Х, 
т. е. достигане на първо
на чалното º подово ниво 

и прецизиране на стра ти
графията на обек та (рес
пек  тивно и на крепостта). 

Работата във втория сек

тор е свързана с разкрива
нето на външното ли це на 
кула № ХІІ и подго тов ка 
на Западната пор та за кон
сервация и реставра ция. 

В началото на месец ав
густ в разкопките ще се 
включат и студенти по ар
хеология от ВТУ „Св.св. 
Кирил и Методий“, водени 
от главния ръководител 
на проучванията доц. др 
Иванка Дончева. Сред
ствата, необходими за тех
ният престой и провеж дане 
на редовната им практика, 
са осигурени също от бю
джета на общината. 

Предвидени са и 20 хи
ляди лева за консер ва
ционнореставрационни 
де йности по вече разкри
тите сектори от фортифи
кационната система на кре
постта. 

От края на миналия век 
досега черните щъркели 
са намалели много. 
Сравнително обикновена 
птица за поголяма част от 
територията на страната 
ни, днес черният щъркел 
гнезди много рядко около 
Белоградчик, в Ло вешко, 
по долината на р.Русенски 
Лом, при с.Реселец до 
Червен бряг, около Панагюрище, в Странджа и др. Най
много са гнездящите двойки при долината на Арда меж
ду язовир „Студен кладенец“ и язовир „Ивай лов град“. 

Черният щъркел е напълно защитен вид без изклю
чение. Поради ликвидирането на поголяма част от 
место обитанията му вследствие изсичането на горите, 
урба низацията на ландшафта и замърсяването на реки
те съществува реална заплаха за изчезването му от бъл
гарската орнитофауна. Поради това в Червената книга на 
НРБ е включен в категорията „застрашени животни“.

МВ

ДВОЙКА ЧЕРНИ 
ЩЪРКЕЛИ ГНЕЗДИ 

ДО БЕРКОВСКИ

Скъпи приятели,
Трудно ли е според 

вас да бъдеш кмет или 
общински съветник? 

Представете си, че ... 
вие управлявате своята об
щина. Какво сте готови да 
на правите – да подписвате 
много документи, да гово
рите по телефона или....

Ето за това искаме да ви 
накараме да помечтаете и 
да помислите!

Ние, Национално сдру
жение на общините в Ре
пуб лика България, орга ни
зираме конкурс за ри сун-
ка и лите ратурно твор-
чество на тема:

„Аз уПрАвлявАм 
мОятА ОБЩинА“.

КОНКУРС ЗА 
УЧЕНИЦИНАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ 

НА ОБщИНИТЕ в 
РЕПУБЛИКА БъЛГАРИЯ

Ще бъдат оценявани про
из ведения в две категории – 
изобразително изкуство и 
литература.

В кои техники и жанрове 
можете да се изявявате? 

зА изОБрАзитЕлнО 
изКуСтвО – 

акварел, пастел, темпера, 
графика, масло.

зА литЕрАтурА – 
кратък разказ, есе или 

стихотворение.

Какви са наградите?
Всички участници ще 

получат много и интересни 
поощрителни предметни 
награди!!!!

А наградите за голе ми
те победители са раз пре
делени така:

За изобразително 
изкуство

Първа награда – 500 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда –200 лева 

За литература
Първа награда – 500 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда – 200 лева

има ли специални усло-
вия за участие?

Ако имате достатъчно же
лание и вдъхновение, мо
жете да участвате и в две
те категории с по едно ав
торско про изведение, спе
циално подготвено за кон
курса. 

Препоръчителен фор-
мат на картините ви – 
35х50 см. 

А за обем на литера тур-
ните творби препоръчва-
ме до 3 страници (до 100 
реда). 

Конкурсните работи 
ще бъдат връщани само 
по из ключение.

Можете да ни изпратите 
и ваши произведения в 
двата жанра, които вече са 
участвали в конкурси във 
вашите общини.

Кога е крайният срок 
за подаване на работите?

20 септември 2006 г. 
(важи пощенското 

клеймо от датата на 
изпращане) на адрес: 

нСОрБ, София 1000, 
ул. „Алабин“ № 16–20 – 
за конкурса „Аз управ-
лявам моята община“. 
Литературните произ

ведения може да изпра
щате и по електронната 
поща на посочените по

долу адреси.

Авто рите, с други думи 
вие, трябва задължително 
да по сочат трите си име
на, година на раждане, ад
рес, учеб но заведение и 
телефон за контакти.
резултатите от конкурса 
ще бъдат обявени през 
октом ври 2006 година 
на Годишната среща 

на българ ските местни 
власти.

След ваканцията ще ви 
на помним отново за кон
кур са и възможността да 
спе челите нашите награ ди! 
Разчитаме на вашите идеи, 
въображение и вдъхно ве
ние!

За повече информация: 
НСОРБ – 

www.namrb.org
телефони: 

(02) 980 03 04, 980 03 13
e-mails: 

m.kumanova@namrb.org; 
k.andreeva@namrb.org
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ОвЕн. Вие все още имате възможност успешно 
да организирате нещо ново в живота си, било то 
бизнес, бъдещето на децата си или всякакви други 

ангажименти, които ще определят вашите занимания, 
работа и условия на живот за следващите две години. 

тЕлЕЦ. Сега повече от всякога се нуждаете от 
топла емоционална атмосфера в семейството и 
онова ниво на лично материално благополучие, 

което ще ви даде чувство на увереност в себе си. Не е 
изключено вашите отношения с някои от децата или 
близките ви приятели през тези дни да претърпят про
мяна.

БлизнАЦи. До края на работната седмица 
вие се занимавате с найпрактически дейности, 

може би финансови. Интензивното ви общуване с 
ръководството и публиката е неотменима част от живота 
ви. Търсят ви, ценят ви, налага ви се да играете ролята 
на Фигаро – да сте едновременно и тук, и там. 

рАК. Найважното нещо сега за тези, които 
празнуват рожден ден през тази седмица, е да 
се представят по найдобрия начин пред тези, 

които могат и искат да помогнат за вашето издигане, 
пред тези, които са влюбени във вас или ви помагат в 
решаването на проблемите, които ви измъчват. 

лЪв. Вашата сила е във взаимодействието ви 
с хората. Не е важно дали това са близки или 
чужди, стига само тези хора да влияят позитивно 

на вашата самооценка и да са готови да ви предложат 
средства или специално внимание. И едното, и другото 
по своята същност представлява онази енергия, която 
сега ви е толкова необходима. 

дЕвА. Служебните ангажименти и грижи са 
ви основна грижа. Нищо ново, напротив, ще се 
наложи да разчиствате изостаналите задачки и да 

сте на разположение на началството. Но до почивните дни 
ще приключите всичко, което е необходимо, спокойно 
ще си починете в събота и неделя, а следващата работна 
седмица няма да бъде толкова напрегната. 

вЕзни. Нужно е да сте поставили акцентите 
в служебните си взаимоотношения. Възможно 
е да се наложи да прехвърлите част от своите 

задължения върху помощниците си или да реорганизирате 
своя служебен график. Във връзка с това отношенията с 
колегите ще са малко напрегнати. 

СКОрПиОн. Вашето честолюбие, което през 
тази година и така е повишено, а сега е още по
високо, движи вашите дългосрочни планове. 

Точно честолюбието тласка някои от вас към овладяване 
на нови нива в образованието и науката, други зове на 
път, а трети стимулира към самореклама във всичките º 
приемливи форми. 

СтрЕлЕЦ. Всички промени са за добро – това 
важи за вас сега. Вие ще го усетите в края на 
седмицата. Висока е отговорността на родените в 

началото на декември. Но всичко е за ваше добро – това 
е отговорността на високото положение и издигането в 
кариерата. В петък очаквайте добри новини, при това 
внезапни

КОзирОГ. През тези дни много близки 
роднини и съседи ви въвличат активно в своя 
живот. Засега всичко е нормално, но си струва 

да се предпазите от една възможна зависимост от тях в 
бъдеще, защото решението на техните проблеми може 
да се удължи до година и повече. Сложете граница, 
намерете желаната мярка и степен на съпричастност. 

 вОдОлЕЙ. Към края на седмицата кариерата 
ви тръгва в прекрасна посока, нормализират се 
служебните ангажименти, набелязва се обрат в 

положителна посока за постигането на желана цел. Това 
внезапно ще промени вашето материално положение 
към подобро. Найперспективни в това отношение са 
родените в началото на февруари. 

риБи. Ако сте се родили през втората 
десетдневка на март, сега целият свят ви гледа. 
Някои ще се окажат буквално в лъчите на про

жекторите, други – в преносен смисъл. Постарайте се да 
изглеждате достойно, чака ви награда: ако не в близките 
почивни дни, то през следващата седмица. 

Понякога ни се иска да се поглезим 
с нещо за ядене, което със сигурност 
знаем, че не е полезно за организма. 
Трябва ли да потискаме желанията 
си, за да се предпазим от възможните 
здравословни проблеми?!

Отговорът е – не. Защото, желаейки 
да опита един или друг продукт, орга-
низмът се саморегулира, което е залог 
за добро настроение и здраве.

АКО вИ СЕ ЯДЕ 
МЕСО...

Особено ако ви 
влече към суровите 
пушени колбаси, това 
означава, че не ви 
достига холестерол и 
мазнини за активната 
работа на мозъка и за 
поддържането на нор
малното хормо нално 
ниво. В пушеното месо 
има много наситени 
маст ни киселини и хо
лесте рол. 

Пушените продукти 
стимулират и поло вото 
влечение. Дието лозите 
съветват да си купувате 
пуше ни продукти два пъти седмично, 
но не почесто, защо то по правило пуше
ното при тежава канцеро ген ни свойства.

Чудесен източник на наситени мастни 
кисе лини е и кравето масло (30 г днев
но).

Влечението към пушеното месо при 
хората, които спазват диета, говори за 
това, че е време в храната да се увеличи 
коли чеството мазнини за сметка на пло
довете, ядките и растителното масло.

АКО вИ СЕ ИСКА СОЛЕНО – МАСЛИНИ, 
КИСЕЛИ КРАСТАвИчКИ, СОЛЕНА 

РИБА...

Влечение към готварската сол се на

блюдава при ускорена обмяна на вещест
вата, повишена активност на щитовидната 
жлеза, при интензивна физическа ра
бота или бременност. Това говори за 
желанието на организма да събира сили 
и да трупа повече енергия. Така че – хап
нете си спокойно днес нещо солено, но 
не забравяйте утре да увеличите коли
чеството вода (2 чаши преди всяко ядене), 
защото голямото ко ли чество сол задър
жа течностите в орга низма и повиша ва 

кръвното налягане.

АКО вИ СЕ ЯДЕ 
НЕщО КИСЕЛО – 

ЛИМОН, ТУРШИЯ

Вие се намирате в 
преддепресивно съ
стояние или просто 
много работите и се 
нуждаете от голямо 
количество енергия. 
Въз можно е да е на ма
лена и киселин ността 
на стомашния сок. В 
киселите пло дове и 
зеленчуци се съ държа 
много вита мин С. За
почнете за кус  ка та с 
пор токал, а в все ки
невната си храна вклю

чете червени чушки и ли мони.

АКО вИ СЕ ИСКА чЕСъН, ЛУК, 
ГОРчИЦА, ЛЮТИв чЕРвЕН ПИПЕР...

Вие сте на прага на простудата. Орга
низмът не успява да се пребори с мик
робите и вирусите и имунната ви система 
има нужда от фитонциди – натурални 
дезинфекциращи вещества. Сдъвчете ска
лидка чесън и тя ще унищожи микробите 
поне в устната кухина. Добавяйте във 
всяко ядене повече лук, чесън и лютиви 
под правки.

www.zdrave.bg 

СЛЕДВАЙТЕ ВКУСА СИ  
• Чрез желанието да се яде едно или друго организмът 

подава сигнали от какво се нуждае Банкнотите и монетите 
не са толкова опасни и 
едва ли можем да пипнем 
от тях някой опасен вирус. 
До този извод е стигнал 
доктор Френк Врайскуп 
в своя доклад, огласен на 
ежегодната конференция 
на Австралийския инсти
тут за хранителни техно
ло гии.

Ученият е изучил ко ли
чеството на микроорга 
низмите, които се съдър
жат върху повърх ността 
на банкнотите и монетите. 
Врайскуп е установил, че 
монетите са побезопасни 
от книжните пари. Средно 
на квадратен сантиметър 
той е открил не повече 
от еднадве бактерии, а 
някои монети са били на
пълно стерилни. Врай
скуп е предположил, че 
металите никел, алу ми
ний и бронз, от които се 
из работват металните па
ри, са токсични за бакте
риите.

При банкнотите поло
жението е било малко по
различно. Количеството 
на микробите на квадра тен 
сантиметър е достигало 
до десет. Ученият е от
крил такива бактерии 
като стафилококи, салмо
нела и много други, кои то 
са устойчиви към анти био
тици. Врайскуп смята да 
продължи своите изслед
вания и да установи да
ли повърхността на па рич
ните знаци оказ ва влия
ние върху микроорга низ
мите.

www.actualno.com

БАНКНОТИТЕ 
И МОНЕТИТЕ 
НЕ СЪДЪРЖАТ 
ЧАК ТОЛ КОВА 
МНОГО 
МИ-
КРОБИ

ОТ КЛИМАТИКА СЕ ПЪЛНЕЕ  

Група американски из
следователи твърдят, че 
при  чините за дебелеене не 
са само големите порции не 
здравословни храни и засед
налият начин на живот, но 
и излагането на вредни хи
микали в околната среда и 
животът с климатик, пре
даде Ройтерс.

Др Дейвид Алисън от 
университета на Алабама 

твърди, че когато охлажда 
тялото, климатикът му 
пре чи да изгаря калории, 
за да си регулира темпе
ратурата. Освен това, кога
то е горещо и влажно, 
човек обикновено яде по
мал ко. Човек дебелее и от 
хронично лишаване от сън, 
защото то стимулира апе
тита и яденето.

Телесните мазнини се 

уве личават и в резултат на 
ендо кринни разстройства, 
при чинени от излагането 
на индустриални хими
кали в околната среда. 
Пре яждането и злоупотре
бата със захар и липсата 
на физически упражнения 
остават главните причини 
за  затлъстяване. Др Алисън 
и колегите му изброяват 
десетте потенциални фак 
тора, които водят до на
пълняване. Сред тях са 
поголемият брой срав
нително възрастни май
ки, чиито деца са по
склон ни към наднормено 

пълнеене. Употребата на 
някои лекарства, като анти
депресанти, също нама ля
ването броя на пуша чите: 
спирането на тютюнопу
шенето често води до на
пъл няване, а липсата на ни
котин отваря апетит.

Разбира се, никой не 
предлага хората да спрат 
лекарствата си, да продъл
жат да пушат или да се пър
жат в лет ните жеги, изтъква 
Али сън. То ва, което е от 
значе ние в крайна сметка, 
е броят на поеманите и из
разход ва ните калории. 

www.duma.bg 
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БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

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

• 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.   5-5

• 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. 2-5

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

• 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.         2-5

ПРОДАВА
РАЗНИ

• Младо семейст во тър -
си  самостоя тел  на квар-
ти ра. 0897.810.745  2-5

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.      5-5

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.  3-5

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 15

ПРОДАвАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо-
ва масичка (50 лв.). 
Тел.060� � �5�1.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       3-5• Продавам гумена лод

ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 25

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 25

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 55

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 3-5

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

• 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. 35

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     4-5

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 55

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 55

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 35

• Продава се етаж от 
къща на бул.„България“ 
№ 116. За справки тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 15

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0899.254.722. 25

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               35

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 15

• Продавам старинен 
диван, произведен 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ • Продавам 4 тапици ра ни 
стола, 9 маси за бар че (ръч на 
изработка), дет ско кре ватче 
с дюшек, дет ско ко лело 
„ВМХ“ и ма га решка ка руч
ка. Справки: 9380/399. 25

• КуПу-
вАм селски 
къ щи и празни 
двор  ни места в регу лация 
без посредник. Справки: 
0897.840.400, email: 
svetlomir6@mail.bg. 13-16

• Продавам едноетаж
на къща върху мази, с ло
кално парно, подобрения 
и гараж на ул.„Хр. Бо тев“ 
№ 22. Справки на тел. 2 56 
86, Попово и  0885.888.113 
и 0899.980.946. 45

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

�� юли
Валентин Русчев – 
управител на „Тандем В“

�7 юли
Хюсеин Сюлейманов – 
кмет на с. Г. Градище

ИМЕННИЦИТЕ

�� юли
Магда, Магдалена

�5 юли
Анна, Яна, Енко

�6 юли
Параскев, Параскева, 
Парашкев, Парашкева

�7 юли
Пантелей, Добра, 
Добрин, Добрина

• Продавам едностаен 
апар тамент 40 кв. м с мазе 
6,30 кв.м в Попово, кв. 
„Мла дост“ № 13, вх. „Б“, 
ет.II. За справки: Неда Ива
нова, от 12 до 15 ч. 55

В началото на м. юли т. г. 
в МВР стартира кампания 
за популяризиране на въз
можностите за подаване 
на сигнали за корупция. На 
зрителите от област Търго
вище вече вероятно е познат 
ви деоклипът на кампания
та, който се излъчва в ефи
ра на трите национални те
ле ви  зии у нас – БНТ, бТВ 
и Нова телевизия. Излъчва
нето му е резултат от склю
чено Споразумение за парт
ньорство в борбата сре щу 
корупцията, подпи сано от 
министъра на вът решни 
те работи Румен Пет ков 
в качеството му и на пред
се дател на прави тел ст  ве
на та комисия за про ти  во
действие и превенция на 
корупцията, Уляна Пръ мо
ва – генерален директор 
на БНТ, Вики Политова – 
из пъл нителен директор 
на бТВ, и Силва Зурлева – 
пред  седател на Съвета на 
ди  ректорите на Нова теле
ви зия. На проведената на 
8 юли в София Меж дуна
род на кръгла маса на тема: 
Европейските стан дарти в 
комуникацията ме дии–ин 
ституции. Опитът на стра 
ните, членки на ЕС, и доб
рите практики на Бъл га
рия директорът на ди рек

ОБщИНА–ПОПОвО
СъОБщЕНИЕ 

На основание чл.126 от Закона за опазване на околната среда е открит обществен 
достъп до проект на комплексно разрешително на „чугунена арматура Бъл-
гария“ АД–Попово. Документацията е на разположение на интересуващите се 
всеки работен ден в периода от 14 юли до 18 август 2006 г. в:

1. Сградата на Община–Попово, гр.Попово, пл. „Александър Стамболийски“ №1 
от 9 до 12 часа и от 12,30 до 17,30 часа.

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна 
среда (ИАОС), гр.София, бул.„Цар Борис ІІІ“ № 136, 14 етаж, от 9 до 12 часа и от 13 
до 17,30 часа.

За контакти и становища:
Станислав Стайнов – отдел „Разрешителни по КПКЗ“, ИАОС, тел.0�/940-64-71;

йонка Тунчева – дирекция „ТСУ“, Община–Попово, тел. 060�/40�0�

ПАНТЕЛЕЙ
Св. Панталеймон, 

Св. Седмочисленици
27 юли

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, ИМ–Попово 

Пантелей е малък черко
вен празник, който у народа 
се свързва с различни вяр
вания. Смята се, че на то 
зи ден лястовиците и щър
келите отлитат (или се гот
вят да отлетят) за топ лите 
страни. Денят се смята 
под ходящ за пътуване и за
това се нарича Пантеле́й 
пътник. Известен е още и 
с прозвището Воден Пан -
теле́й и се чества за пред
пазване от порои и на вод
нения. Празникът Пантелей се почита още от врач ките, 
които гледат на карти.

В някои райони колят курбан в чест на свети Пантелей 
и правят общоселски сбор. Извършват се и молебени. 
Другаде тържествено отбелязват края на жътвата или 
вършитбата, като колят петел.

С края на жътвата е свързан и обичаят плетене на брада. 
Брадата се прави от млада жетварка с живи родители или 
от найсръчната. За изплитането º се изби рат найхубави
те класове в нивата, близо един до друг, кои то се оставят 
неожъ на
ти. Мяс
тото око
ло бра
дата се по
чист  ва от 
плевели  
те и се 
раз  ко па
ва. Класо
ве те се 
раз де лят 
на три 
и при плетенето на брадата, която е във вид на плитка, 
вплитат червен конец и полски цветя, а на места закачат 
скилидка чеснов лук и сребърна пара. Сърповете и 
паламарките на жътварите нареждат около сплетените 
класове. Брадата се полива с вода и всички се измиват 
над нея, за да вали дъжд и житото да израсне високо, с 
едри класове и догодина. В Кардам под класовете оставят 
комат хляб с бучка сирене отгоре, за да роди нивата и 
на следващата година. Обикновено брадата се отрязва 
от същата жътварка, която я плете, но понякога това 
прави и дете. Тя се реже с един сърп и порядко с всички 
сърпове едновременно (Бракница). Отженатата брада се 
отнася и връчва на стопанина на нивата, който плаща 
откуп (бакшиш) за нея. Брадата се окачва в къщата до 
домашната икона. Някъде я закачат в хамбара. Вярва се, 
че притежава магическа сила да го напълни отново със 
зърно. Пак за берекет брадата се пази до сеитба, когато 
зърното от нея се оронва в чувалите със семето.

ОБлАСтнА дирЕКЦия „ПОлиЦия“–тЪрГОвиЩЕ

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

ция „Пресцентър и връзки 
с обществеността“ Явор 
Си мов оповести, че от стар
та на излъчването на видео
клипа на обявените теле
фони и чрез Интернет са 
постъпили над 300 сиг нала 
за корупционно по ведение. 

Припомняме на гражда
ните на област Търговище, 
че телефонът, на който те 

могат да подават своите 
сигнали за корупция, е 02/ 
982 22 22. Сигнали могат 
да бъдат подавани и чрез 
сайт: http://nocorr.mvr.bg.

Във връзка с повиша ва
нето на обществената ос
ведоменост в областта на 
борбата с корупцията и с 
популяризирането на въз
мож ностите за подаване 

на сигнали и в областна 
ди рекция „Пожарна безо
пасност и защита на насе
лението“–Търговище за
почва да работи горещ 
телефон. Гражданите могат 
да подават сигналите си на 
тел. 60 220 в работно време 
всеки делничен ден. 

Пресинфо
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• ПъТЕШЕСТвЕНИК •�
МАРЯНСКИ МАНАСТИР  

„СвЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ“

Легендите говорят, че 
манастир на това място 
е имало още през VІІІ–
ІХ век. За това свиде
телстват шест броя капи
тели от теодосиеви коло
ни, от които четири се на
мират в Националния ис
торически музей–София, 
а две са съхранени в ма
настира. Сегашната църк
ва е построена през 1835 
година. По време на из
копните работи са наме
рени основи на стар хрис
тиянски православен храм, 
а в олтара на този храм – 
мраморен саркофаг, в кой
то са открити останки от 
скелет с Евангелие в ръ
цете и корона до главата – 

т.е. духовната и светската 
власт, събрани на едно 
място. Когато открили то
зи гроб, живеещите в се
лището, по кондики и пре
дания и оставени преписки 
в църковни книги, решили, 
че това найвероятно е 
гробът на цар БорисМи
хаил Покръстител. Заради 
непрекъснатия страх от 
турските власти почти 
веднага всичко отново е 
било скрито под земята и 
само части от мраморния 
саркофаг могат да се видят 
сега запазени в стените на 
настоящата църква. Друга 
легенда говори, че царица 
Мара – сестра на цар Иван 
Шишман, заминавайки за 
Константинопол, за да ста
не жена на султан Мурад, 
е останала в манастира и 
след смъртта на султана 
отново се е върнала по тези 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
ОКОЛО ЕЛЕНА

1876 г. Според легендата 
манастирът е основан на 
мястото, където търнов
ският патриарх Йоанкий II 
посреща тържествено цар 
Иван Асен II след победата 
му при Клокотница, ста
нала в деня на празника 
на св. 40 мъченици Севас
тийски. Манастирът е обя
вен за паметник на култу
рата.

АРхЕОЛОГИчЕСКИ 
РЕЗЕРвАТ „НИКОПОЛИС 

АД ИСТРУМ“ 

се намира на 18 км северно 

от Велико Търново, по 
главен път Е85, на 3 км 
югоизточно от село Никюп 
и на 56 км от град Елена. 
Никополис ад Иструм (в 
превод от латински – Град 
на победата към Дунав) 
е древен римски град, 
основан в началото на II 
век от император Траян в 
чест на победата му над 
дакийците. Никополис е 
застроен на чисто поле край 
р.Росица, на място, където 
земите са плодородни и се 
пресичат важни пътища. 
Градът съществува до на
чалото на VІІ век, когато 
е разрушен от аварите. Ка
то новооснован град, при 
строителството на Нико
полис ад Иструм е при
ложена Хиподамовата сис
тема – настланите с големи 
плочи улици имат посока 
север–юг и изток–запад. 

места. Може би и затова 
селото се казва Марян, но
сейки името на царицата. 
Сегашният манастир е дей
стващ от 1992 година. В 
храма, който е един от най
големите и красиви в Елен
ска духовна околия, мо
гат да се видят икони, ри
сувани от старите май сто
ри на Тревненската школа. 

КАПИНОвСКИЯТ 
МАНАСТИР „Св.

НИКОЛАй чУДОТвОРЕЦ“

е разположен в полите на 
Стара планина на 24 км се
верозападно от град Елена 
до река Веселина. Той е 
един от големите български 
манастири. Според надпис 
върху източната фасада 
манастирът е основан през 
1272 г. по времето на цар 

Константин Тих (1257–
1277). При падането на 
Търновското царство под 
османско владичество е 
бил опожарен и изоставен. 
Едва в началото на ХVІІІ в. 
старата обител е възстано
вена. От този период са за
пазени местна манастир
ска история – поменник, ол
тарни двери с резбен фриз 
и резбованият владиш
ки трон.

През 1835 г. е построена 
днешната манастирска 
църква. Наймащабното 
строи  телство в манастира 
започва през 1856 г. и про
дължава осем години. Тога
ва са изградени днешните 

двуетажни жилищни по
стройки, като външната 
им стена е висока 8 метра 
и дебела 1,5 м. Това при
дава внушителен вид на 
манастира и той прилича 
на средновековна крепост. 
През 1864 г. към източната 
му част е построен па
раклисът „Въведение Бого
родично“. В двора има 
малък параклис с изрису
вани стени. В епохата на 
българското Възраждане 
Капиновският манастир е 
едно от просветните и ре
волюционни огнища.

ПЛАКОвСКИЯТ 
МАНАСТИР  

„Св. ПРОРОК ИЛИЯ“ 

се намира близо до село 
Плаково, на 18 км южно 
от Велико Търново, в се

верното подножие на Елен
ските височини, на около 
2 км северозападно от Ка
пиновския манастир – 
заедно те биват наричани 
„манастирите  близнаци“. 
Манастирът, който се из
дига като средновековен 
замък, е основан по време 
на Втората българска дър
жава, а при падането на 
България под турско робст
во е разрушен. Възобновен 
е през ХV век, след което е 
неколкократно опожаряван 
и разграбван. През 1835 го
дина в манастира се орга
низира Велчовата завера, 
един от водачите на която 
е отец Сергий – бивш игу

мен на манастира. След 
потушаването на заверата 
манастирът е разрушен. 
Манастирската църква, 
построена през 1845 го
дина, е рядко явление на 
българската култова архи
тектура – тя е от „атонски 
тип“, характерен за архи
тектурата на Втората бъл
гарска държава. В църк
вата се пази ценна икона, 
дело на Захари Зограф – 
„Христос Велик архиерей 
с 12те апостоли“ (1845 го
дина). Интерес представ
лява и величествената кам
банария, висока 25,90 мет
ра, построена от майсто
ра Колю Фичето (1856 го
дина). В манастира се па
зят стари икони от Захари 
Зограф и други майстори, 
както и стари ръкописи 

и старопечатни книги. 
Понастоящем манастирът 
е обявен за паметник на 
националната култура.

МЕРДАНСКИЯТ 
МАНАСТИР  

„Св. 40 МъчЕНИЦИ“ 

се намира на около 14 км 
югоизточно от град Велико 
Търново и на 20 км от 
Елена, в западния край на 
село Мерданя. Манастирът 
е построен още през ХІІІ 
век по времето на Втората 
българска държава, а е въз
обновен през ХІХ век. Се
га е действащ девически 
манастир. Манастирът 
представлява комплекс от 
черква, жилищни и стопан
ски сгради. Църквата е ед
нокорабна, едноапсидна 
сграда с две конхи, с при
твор и купол върху висок 
барабан. Построена е през 

Под тях минават канали 
за отпадъчни води. В цен
тралната част се намира 
градският площад, украсен 
със статуи на божества, им
ператори, заслужили граж
дани. Около него са раз
положени градският съвет, 
гражданска базилика, ма
лък театър, магазини и дру
ги обществени и частни 
сгради. За градските ба
ни и жилищата е била 
осигурена свежа вода 
чрез три водопровода, ка
то главният е с дължина 
27 км. Никополис ад 

Иструм е бил удостоен с 
правото да сече монети. 
Известни са над 900 типа 
монети с неговото име. 
Върху тях са представени 
божества, характерни сгра
ди, градски порти.

ЯЗОвИР „йОвКОвЦИ“ 

се намира в Североизточна 
България на около 5 км 
от град Елена. Построен 
е преди около 20 години 
на река Веселина. Разпо
ложен почти изцяло на 
територията на община 
Елена, той водоснабдява 
градовете Велико Търново, 
Горна Оряховица, Ляско
вец, Стражица, Златарица, 
Елена, Габрово и Дря
ново. Във водите му плу
ват шаран, толстолоб, бя
ла риба и други, което дава 
възможности за развитие 
на риболовен туризъм. Мяс
тото е подходящо за вакан
ционни почивки близо до 
природата и практикуване 
на водни моторни спортове. 
Има и конна база на 3 км 
южно от с. Никюп.

Плаковски манастир

Мариянски манастир Мариянски манастир

Плаковски манастир

Капиновски манастир

Плаковски манастир

Капиновски манастир Капиновски манастир

Стенопис в Капиновския манастир


