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Продължават ремонт ни‑
те работи в централната 
град ска част на Попово. 
След като миналото лято бе 
обновена градинката пред 
хотел „Антола“, в началото 
на този месец започна обно‑
вяването и на втората част 
на крайречния парк – от 
хо тела до кооперативния 
пазар. 

120 хиляди лева собст‑
вени средства е отдели ла 
Общината за този ре монт. 
Проектът е на архи тект 
Ангелов от гр.Русе, който 
проектира и парка пред 

И В ПОПОВО ИНИЦИАТИВЕН 
КОМИТЕТ ЗА ПОДКРЕПА НА 
ГЕОРГИ 
ПЪРВА-
НОВ

ОСЪВРЕМЕНЯВАТ 
КРАЙРЕЧНИЯ ПАРК

хотела. Започва се с из‑
граждане на комуника ции‑
те – ВиК и елзахранване. 
Правят се бордюри, плоч‑
ници, цветарници, стъпала. 
В средата ще има три гра‑
динки, предвиждат се пей‑
ки и осветителни тела. 

Изпълнител на проекта е 
фирма „Геострой“. Както 
ни увери техническият ръ‑
ководител на обекта Ата‑
нас Атанасов, ще се на‑
прави всичко възможно че‑
ти римесечният срок за из‑
пълнение да бъде спазен. 
Засега с ремонтните дей‑
ности са ангажирани десе‑
тина работници, но ако се 
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ОБЩИНА–ОПАКА,ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
На основание Заповед № РД 09-231 „УС“/08.08.2006 г. 

на кмета на община Опака
ОБЯВЯВА 

публичен търг на 30.08.2006 г. от 15 часа в сградата на 
Община–Опака с явно наддаване, продажба и отдаване 

под наем на общинско имущество, както следва:
ПРОДАЖБА

1. ЦДГ–Опака, кв.10, парцел VІІІ. Площ на парцела – 
3835 кв.м и площ на сградата – 450 кв.м. Първоначална 
цена – 97 000 лв.

2. Празно общинско място в гр. Опака, кв.77, парцел Х, 
площ – 1000 кв.м. Първоначална цена – 840 лв.

3. Лек автомобил ВАЗ 32109 с рег. № Т 08-34 ЛК. Пър-
воначална цена – 300 лв.

4. Зъболекарски стол в с.Люблен. Първоначална це-
на – 350 лв.

5. Празно общинско място в гр. Опака, кв. 44А, парцел 
ХІІ от 225 кв.м. Първоначална цена – 495 лв.

ПОД НАЕМ
1. Общинско помещение в с.Люблен за търговски цели, 

20 кв.м. Първоначална цена – 80 лв. месечен наем.
2. Общинско помещение в с.Люблен за търговски цели, 

25 кв.м. Първоначална цена – 100 лв. месечен наем.
 3. Необработваема земеделска земя 1,5 дка в земли-

щето на гр. Опака, местността Кукушиник. Първоначал-
на цена – 6 лв. годишен наем.

 4. Общинско помещение в гр. Опака, 10 кв.м за офис 
(бараката). Първоначална цена – 30 лв. месечен наем.

  5. Общинско помещение за услуги в с.Крепча – 34 кв.м, 
с.Гърчиново – 60 кв.м, с.Люблен – 32 кв.м, с.Горско Абланово – 
35 кв.м. Първоначална цена – 3 лв./кв.м месечен наем.

Срок за внасяне на депозит – до 29.08.2006 г. включи-
телно. Условия за участие в търга:

1.  Лицата да нямат задължения към общината и държавата.
2. Юридическите лица представят пред комисията до-

кумент за актуалното състояние на фирмата към момен-
та.

Допълнителна информация – етаж ІІ, стая № �10, 
тел. �9-3� на Общинска администрация.
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ
Моля помогнете на една майка, 

която се грижи сама за дъщеря 
си, да и помогне да излезе от 
света  на тишината.

Велмира – на 14 години – е с 
увреден слух. Планувана е опера-
ция в Италия за месец декември 
2006 г. и за целта са необходими 
финансови средства в размер на 

35 хил. лева.
Обръщам се с гореща молба към всички мои съу-

ченици, приятели, близки, познати и непознати биз-
несмени и състрадателни хора.

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ МИ КОЙ 
С КОЛКОТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТ. 

БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА

ДЗИ банк АД, клон Търговище, SWIFT (BIC): 
REXIBGSF IBAN: BG35REXI93201000541835

ИЛИ С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС НА АДРЕС

гр.Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 7, 
вх. Д, ет.2, ап.20, Румяна Димитрова Митева

Три са кандидатурите за директор на здравната каса, стана ясно 
след изтичането на крайния срок за подаването на документите. 
За мястото ще се борят досегашният изпълняващ длъжността д‑р 
Румяна Тодорова, Христина Танушева – директор на дирекция 
„Бюджет и финанси“ до 2003 г., и бившият дирек тор на касата д‑р 
Димитър Петров.

С най‑големи шансове за успех е д‑р Румяна Тодорова. 
Останалите две кандидатури не са силна конкуренция, категорични 
са източници от здравната каса.

ЕКСДЕПУТАТЪТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ 
Е КАНДИДАТ ЗА ШЕФ НА НЗОК

д-р Димитър Петров

Светослава РуСева

Ученичката Жасмина 
Петкова от І СОУ „Св.
Седмочисленици“ в Търго‑
вище е единственият пред‑
ставител от България, по‑
канен да участва в Пе‑
тото обучение на между‑
народната младежка мре‑
жа Y‑PEER, създадена в 
рамките на фонда на ООН 
за население. Обучението 
ще бъде проведено от 28 ав‑
густ до 5 септември 2006 г. в 
Баку, Азърбайджан. То е ос‑
новано на подхода „Връст‑
ници обучават връстници“. 
Целта му е да развие уме‑
ния сред участниците при 
разработването и прилага‑
нето на здравнообразова‑
телни програми за младите 
хора. Тридесет и пет души 
от Източна Европа, Цен‑
трална Азия и арабските 
страни ще бъдат включени 
в обучението. Те са избра‑
ни от Фонда на ООН за на‑
селение. 

Жасмина е активен 
участник в пилотния 
проект, който Община–
Търговище реализира съв‑
местно с Инспектората по 
образование и РИОКОЗ за 
„подобряване на сексуал‑
ното и репродуктивно здра‑
ве на младите хора в Бъл‑
гария“.

ФОНДЪТ 
НА ООН 
ЗА НАСЕ-
ЛЕНИЕ 
ОЦЕНИ 
ТЪРГО-
ВИЩКО 
МОМИЧЕ

Мила КЮЛЮМОва 

Център за дешифриране и изчертаване на физическите 
блокове в Североизточна България е открит от началото 
на миналата седмица в Разград. Службата е създадена 
по нареждане на министъра на земеделието и горите 
Нихат Кабил, а в нея работят общо двайсет експерти от 
областите Русе, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Тър‑
говище и Разград. 

Центърът е открит във връзка с действията на разпла‑
щателната агенция, създадена със Закона за земеделските 
производители, и в изпълнение на програма „Система 
за идентификация на земеделските парцели“. Службата 
е с временен срок на действие – до приключване на ра‑
ботата, което се очаква да стане до 1 октомври. 

Идеята е върху карти да бъдат отбелязани трайните 
топографски знаци – гори, сгради, пътища и други. 
След като това бъде направено, върху плановете ще 
бъдат изчертани ползваните от земеделските стопани 
фермерски блокове. Вече в завършен вид картите ще 
бъдат разпратени до всички областни агродирекции 
от Североизточна България, а те ще ги спуснат до об‑
щинските земеделски служби. 

„екип 7“

20 ЕКСПЕРТИ 
ЗАРАБОТИХА 
В СПЕЦИАЛЕН 

ЦЕНТЪР В РАЗГРАД

на защитената територия „Бейлика” до кв.Невски на 
гр.Попово е започнала РИОСВ–Шумен. Това се е нало‑
жило поради компрометиране обекта на защита. Под за‑
щита е била обявена естествено заблатена площ с типич‑
на блатна растителност и непостоянно присъствие на 
блатни и водоплаващи птици. В миналото са изградени 
дренажни канали, които са довели до колебания и спад 
на водното ниво и изчезване на птиците.

Мв

ПРОЦЕДУРА 
ПО ЗАЛИЧАВАНЕ

Пламен Събев

С богата трапеза, песни, хора и с дружески закачки 
ловните дружинки от поповското Сдружение на ловците 
и риболовците откриха новия ловен сезон.

В Иванча, където присъства представител на вестни‑
ка, ловците почнаха веселбите с рибена чорба и завър‑
шиха с печено агне, гарнирани със спиращи дъха ловни 
истории, които ще разкажем в някои от броевете на вест‑
ника. 

Иначе за ценители и дегустатори се представиха до‑
машни питиета и погачи, тайните на приготвянето на 
които знаят само малцина. Веселбата продължи до къс‑
на доба в топлата августовска вечер. 

На другия ден, както разбрахме впоследствие, някои 
от тях са убили само деня, други са окичили коланите си 
с по една‑две птици. На ловът едва сега започва...

ПТИЧИ ЛОВ

11 август. Ловната дружинка в с.Иванча

И В ПОПОВО ИНИЦИАТИВЕН 
КОМИТЕТ ЗА ПОДКРЕПА 
НА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

Пламен Събев

На 14 август в Попово 
се учреди Инициативен ко‑
митет за издигане канди‑

датурата на Георги Първа‑
нов за втори президентски 
мандат. Десет човека от По‑
пово и един от Антоново, 
заявявайки категоричното 

си одобрение на политиката 
на президента през пър‑
вия му мандат, изявиха го‑
товност да работят за пре‑
избирането му. В коми‑
тета са поканени и пред‑
ставители на община Опа‑
ка, които се очаква на след‑
ващото заседание да се при‑
съединят към работата му. 

След кратки разисквания 
за структурата му, за пред‑
седател беше избран д‑р 
Людмил Веселинов – 
кмет на община Попово. 
Като цяло управителното 
тяло на комитета ще има 
и трима заместник‑пред‑
седатели, секретар и два‑
ма технически секретари. 
Окончателното конструи‑
ране на ръководството на 
Инициативния комитет 
предстои да бъде уточне‑
но. Заявена беше пози ция‑
та Инициативният комитет 
впоследствие да се превър‑
не в предизборен щаб на 
Георги Първанов на терито‑
рията на трите общини. 

От Попово в Комитета 
влизат още о.з. полковник 
Трифон Трифонов, Тихо‑
мир Трифонов, Венета Ко‑
лева, Венета Мисирджиева, 
Иван Неделчев, Марина 
Димитрова, Цветан Деков, 
Пламен Павлов и Найден 
Иванов. Предстои съдеб‑
ната му регистрация. Сдру‑
жението е отворено за нови 
членове.
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от стр. 1

I кръг, 13 август (неделя), 18 часа

„Албена 97“ (Оброчище)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Левски 96“ (Главиница)–„Разград 2000“ (Разград)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Септември“ (Тервел)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Шабла“ (Шабла)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Черноморец“ (Балчик)–„Суворово“ (Суворово)
„Орловец“ (Победа)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Девня 2005“ (Девня)
„Доростол 2003“ (Силистра) – почива 

II кръг, �0 август (неделя), 18 часа

„Девня 2005“ (Девня)–„Орловец“ (Победа)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Черноморец“ (Балчик)
„Суворово“ (Суворово)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„П. Хитов“ 2006 (Тутракан)
„Шабла“ (Шабла)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Септември“ (Тервел)–„Левски 96“ (Главиница)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Доростол 2003“ (Силистра)
„Аристон“ (Русе) – почива

III кръг, �7 август (неделя), 18 часа

„Доростол 2003“ (Силистра)–„Разград 2000“ (Разград)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Септември“ (Тервел)
„Левски 96“ (Главиница)–„Шабла“ (Шабла)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Суворово“ (Суворово)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Черноморец“ (Балчик)–„Девня 2005“ (Девня)
„Орловец“ (Победа)–„Аристон“ (Русе)
„Спортист“ (Генерал Тошево) – почива 

IV кръг, 3 септември (неделя), 17 часа

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Черноморец“ (Балчик)
„Девня 2005“ (Девня)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„П. Хитов 2006“ (Тутракан)
„Суворово“ (Суворово)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Левски 96“ (Главиница)
„Шабла“ (Шабла)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Септември“ (Тервел)–„Доростол 2003“ (Силистра)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Орловец“ (Победа) – почива

V кръг, 10 септември (неделя), 17 часа

„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Септември“ (Тервел)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Шабла“ (Шабла)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Левски 96“ (Главиница)–„Суворово“ (Суворово)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Девня 2005“ (Девня)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Аристон“ (Русе)
„Черноморец“ (Балчик)–„Орловец“ (Победа)
„Разград 2000“ (Разград) – почива 

VI кръг, 17 септември (неделя), 17 часа

„Орловец“ (Победа)–„Аксаково“ (Аксаково)
в Русе, Градски стадион

„Аристон“ (Русе)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)
„Девня 2005“ (Девня)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Левски 96“ (Главиница)
„Суворово“ (Суворово)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Доростол 2003“ (Силистра)

„Шабла“ (Шабла)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Септември“ (Тервел)–„Разград 2000“ (Разград)
„Черноморец“ (Балчик) – почива

VII кръг, �0 септември (сряда), 17 часа

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Шабла“ (Шабла)
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Суворово“ (Суворово)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Левски 96“ (Главиница)–„Девня 2005“ (Девня)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Аристон“ (Русе)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Орловец“ (Победа)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Черноморец“ (Балчик)
„Септември“ (Тервел) – почива 

VIII кръг, �4 септември (неделя), 16 часа

„Черноморец“ (Балчик)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)
„Орловец“ (Победа)–„Черноломец 04“ (Попово)

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Левски 96“ (Главиница)
„Девня 2005“ (Девня)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Доростол 2003“ (Силистра)
„Суворово“ (Суворово)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Разград 2000“ (Разград)
„Шабла“ (Шабла)–„Септември“ (Тервел)
„Аксаково“ (Аксаково) – почива

IX кръг, 1 октомври (неделя), 16 часа

„Септември“ (Тервел)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
в Разград, стадион „Балканфарма“

„Разград 2000“ (Разград)–„Суворово“ (Суворово)
„Спортист“ (Ген. Тошево)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Девня 2005“ (Девня)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Аристон“ (Русе)
„Левски 96“ (Главиница)–„Орловец“ (Победа)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Черноморец“ (Балчик)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Шабла“ (Шабла) – почива 

X кръг, 8 октомври (неделя), 16 часа

„Аксаково“ (Аксаково)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Черноморец“ (Балчик)–„Левски 96“ (Главиница)
„Орловец“ (Победа)–„Албена 97“ (Оброчище)

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Доростол 2003“ (Силистра)
„Девня 2005“ (Девня)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Разград 2000“ (Разград)
„Суворово“ (Суворово)–„Септември“ (Тервел)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Шабла“ (Шабла)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан) – почива

XI кръг, 15 октомври (неделя), 16 часа

„Шабла“ (Шабла)–„Суворово“ (Суворово)
„Септември“ (Тервел)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Девня 2005“ (Девня)
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Аристон“ (Русе)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Орловец“ (Победа)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Черноморец“ (Балчик)
„Левски 96“ (Главиница)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) – почива 

XII кръг, �0 октомври (петък), 14 часа

„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Левски 96“ (Главиница)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Черноморец“ (Балчик)–„Доростол 2003“ (Силистра)

„Орловец“ (Победа)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
в Русе, Градски стадион

„Аристон“ (Русе)–„Разград 2000“ (Разград)
„Девня 2005“ (Девня)–„Септември“ (Тервел)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Шабла“ (Шабла)
„Суворово“ (Суворово)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Черноломец 04“ (Попово) – почива

XIII кръг, �9 октомври (неделя), 14 часа

„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Шабла“ (Шабла)–„Девня 2005“ (Девня)
„Септември“ (Тервел)–„Аристон“ (Русе)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Орловец“ (Победа)
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Черноморец“ (Балчик)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)
„Левски 96“ (Главиница)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Суворово“ (Суворово) – почива 

XIV кръг, 5 ноември (неделя), 14 часа

„Черноломец 04“ (Попово)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Доростол 2003“ (Силистра)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Черноморец“ (Балчик)–„Разград 2000“ (Разград)
„Орловец“ (Победа)–„Септември“ (Тервел)

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Шабла“ (Шабла)
„Девня 2005“ (Девня)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Суворово“ (Суворово)
„Левски 96“ (Главиница) – почива

XV кръг, 1� ноември (неделя), 14 часа

„Суворово“ (Суворово)–„Девня 2005“ (Девня)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Аристон“ (Русе)
„Шабла“ (Шабла)–„Орловец“ (Победа)
„Септември“ (Тервел)–„Черноморец“ (Балчик)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Спортист“ (Ген.Тошево)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Албена 97“ (Оброчище)–„Левски 96“ (Главиница)
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) – почива 

XVI кръг, 19 ноември (неделя), 14 часа

„Левски 96“ (Главиница)–„Доростол 2003“ (Силистра)
„Черноломец 04“ (Попово)–„Спортист“ (Генерал Тошево)
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Разград 2000“ (Разград)
„Аксаково“ (Аксаково)–„Септември“ (Тервел)
„Черноморец“ (Балчик)–„Шабла“ (Шабла)
„Орловец“ (Победа)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)

в Русе, Градски стадион
„Аристон“ (Русе)–„Суворово“ (Суворово)
„Девня 2005“ (Девня)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)
„Албена 97“ (Оброчище) – почива

XVII кръг, �6 ноември (неделя), 14 часа

„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–„Аристон“ (Русе)
„Суворово“ (Суворово)–„Орловец“ (Победа)
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–„Черноморец“ (Балчик)
„Шабла“ (Шабла)–„Аксаково“ (Аксаково)
„Септември“ (Тервел)–„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)

в Разград, стадион „Балканфарма“
„Разград 2000“ (Разград)–„Черноломец 04“ (Попово)
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Левски 96“ (Главиница)
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Албена 97“ (Оброчище)
„Девня 2005“ (Девня) – почива 

ПРОГРАМА ЗА ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН
Североизточна „в“ аматьорска футболна група – сезон 2006–2007

На проведеният трети от поредицата семинари по 
проекта по програма „Активни услуги на пазара на 
труда“ за планиране на местно икономическо развитие в 
община Опака бяха определени следните теми за диску‑
сия:

1. Желано бъдеще на общината (визия)
2. Генериране на идеи за проекти
3. Приоритизиране на идеи за проекти.
В резюме бе представено извършеното между семи‑

нарите и изготвената интегрирана матрица от семинари 
„А“ и „Б“.

Представителите на екипа разясниха значението на 
разработката на визия, т. е. предпочитано бъдеще за об‑

щината и как да определим основните цели за постига‑
нето º. 

След приключване на работата групите докладваха за 
формулираните от тях визии: 

Община Опака – административен, културен 
и образователен център с развити отрасли 

наложи, ще се включат и 
други техни колеги. 

Обновяването на пар‑

ОСЪВРЕМЕНЯВАТ КРАЙРЕЧНИЯ ПАРК
ка пред ресторант „Чети‑
рите сезона“ остава за 
следващото лято. За там 

е изготвен проект, с кой‑
то да се кандидатства по 
програма „Красива Бълга‑

рия“. Ако той бъде одоб‑

рен, Общината ще получи 
безвъзмездно 50% от фи‑
нансирането, другите тряб‑
ва да осигури отново от 
собствените приходи.

БлагОдарнОст с адрес

ЕДИН ДОБЪР ЧОВЕК МИ ПОМОГНА
Аз съм една много болна жена на 65 години. Имам 

диабет, вследствие на който от две години не виждам 
и не мога да излизам от дома си без придружител. 
Преди няколко месеца ми изтече срокът на дебитната 
карта, а с нея получавам парите си като инвалид. Беше 
ми много трудно да стигна до ОББ, за да º удължа 
срока, и казах това на банковия служител. Оказа се, 
че това е Евгени Господинов, който ме познава. Той 
сам ми предложи да дойде у дома, за да се подпиша и 
да оправи картата ми.

През обедната си почивка това добро и отзивчиво 
момче дойде вкъщи с личния си автомобил. Подписах се 
и само половин час след това той ми донесе картата. 
Помогна ми точно тогава, когато имах най-голяма 
нужда. Не знам от вълнение как съм му благодарила. 
Затова искам чрез вестника всички да разберат, 
че има и такива добри хора като него, и отново да 
му кажа, че съм му изключително признателна за 
проявената човещина. Правя това с известно закъсне-
ние, защото едва сега намерих телефона ви. 
Човек като не вижда, трудно се оправя с всичко.

Още веднъж от сърце благодаря на Евгени и му же-
лая той и колегите му да са все така отзивчиви към 
проблемите на клиентите си.

Геновева Илиева Малева, кв. Младост, гр. Попово 

на промишлеността и селското стопанство, 
осигуряващ сигурност, чиста околна среда и висок 

жизнен стандарт на своите граждани 
и

Община Опака – активен, културен район с 
работеща икономика и чиста околна среда, място, 

където искам да живея – аз и моите деца. 
 
Те определиха и основните ценности за постигане на 

визиите, а именно:

1. Развитие на ефективен аграрен сектор
2. Стабилизирана икономика – инвестиционна при

влекателност и конкурентоспособност
3. укрепване на човешкия капитал и подобряване 

на качеството на живот
4. Развитие и модернизация на техническата ин

фраструк тура и подобряване на качествата на окол
ната среда.

ПРОЕКТ „ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ МАЛЪК БИЗНЕС В ОБЩИНА ОПАКА“
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ПОПОВО ЗА МЕН

Роден съм през 1968 г. в Кюстендил. Баща ми 
е от там, но е бил в Попово по разпределение като 
млад доктор. Работил е в града и околията – Водица, 
Ковачевец, Цар Асен. (Б.р. Д‑ р Драганов и до днес 
се помни като добър професионалист, изключително 
отзивчив и човечен.) Майка ми тогава е била директор 
на детска градина. Запознават се тук и се женят. 
После се местят в Кюстендил, където и аз съм дошъл 
на бял свят. Но най‑хубавите ми детски спомени са от 
Попово. Най‑хубавите ми дни са минали тук! Идвал 
съм си през всяка ваканция като малък. По‑късно и 
като студент обичах да се връщам…

В момента ми е много носталгично и много съм 
развълнуван, защото не съм идвал след смъртта на 
дядо ми почти десет години. Слава Богу, че дядовата 
ми къща е пълна, вуйчо ми се върна тук. Това е 
къщата, която никога няма да продам и никой няма 
да ми отнеме. 

Стана ми много тъжно, като видях печатницата. 
Всъщност печатница няма, останала е само сградата. 
Може да се каже, че аз съм израснал в нея… Много 
обичам Попово, градът ми е много скъп. С всичките 
му неща, които съм вършил и преживял – с футбола, 
с баскетбола, с първите любови... 

Надявам се, това е една мечта – тук да остарея. В 
най‑красивия смисъл на това. Човек където и да ходи 
по света, колкото и пари да изкарва, в един момент се 
връща към корените си, към детството си. А Попово – 
това е моето детство! 

КАК СТАНАХ РЕЖИСЬОР

По семейна традиция кандидатствах и след 
казармата започнах да уча медицина. Скоро разбрах, 
че това не е моята професия. Бил съм и музикант, 
свирех на китара. Но любовта ми бе киното – обичах 
да гледам филми и винаги съм мечтал да правя и аз 
нещо такова. И в един момент си казах – ще уча кино. 
Просто животът ме обърна. 

Наричат ме „доктора“, но не станах доктор. Записах 
филмова и телевизионна режисура в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“–Благоевград. Бяхме първият випуск от тази 
специалност, завърших през 1996 г. Студентските 
ми години минаха много бързо по няколко причини. 
Първо, учиш това, което обичаш. Не ти е трудно, не се 
притесняваш от изпити, не бягаш от лекции, защото 
отиваш там с удоволствие. 

КИНОТО ЗА МЕН

То е илюзия за реалния живот. И колкото по‑близко 
е тая илюзия до зрителя, толкова повече ти се струва, 
че това е истинското, че това се случва. Но то е 
измислено, написано е от някого. Ти го визуализираш, 

т.е. пречупваш тази история през себе си и караш 
хората да я чувстват близка. Да кажат: „Да, това съм 
аз! Този човек съм аз!“. Това е магията на киното… 

Самата професия е предизвикателство най‑вече към 
самия теб. Това е наркотик, който те зарежда, който 
те държи жив. Който е влязъл в киното, независимо 
по какъв начин – като режисьор, оператор, сценарист, 
композитор, актьор или дори като статист в масовката, 
то го завладява за цял живот. Той чака мига за 
следващия филм. 

КАК ЗАПОЧНАХ

Никога не съм бил никъде на щат. Започнах с два 
документални филма за БНТ. След това бях асистент‑
режисьор на филм на ББС–Лондон. Известно време 
бях безработен и търсех място под слънцето. Тогава 
моят учител Михаил Мелтев ме покани да му бъда 
асистент в „Търси се екстрасенс“. Подаде ми ръка 
– трябва някой да ти подаде ръка. Аз затова сега се 
опитвам да помагам на по‑младите от мен. Примерно 
фотографката на последния ми филм е ІХ клас 
ученичка. Избрах я, защото видях в нея талант, хъс за 
работа.. Исках да й дам шанс да се докаже, както на 
мен ми се случи. Не завиждам на чуждия успех, а се 
радвам, когато видя, че нещо добро се е получило. 

ПЪРВИЯТ МИ ИГРАЛЕН ФИЛМ

 За мен голямото предизвикателство беше, когато 
спечелих държавна субсидия за „Новата кола на 
татко“, да поканя за оператор моя учител Теодор 
Янев. Той във филма стана дясната ми ръка. Защото 
операторът и режисьорът трябва да бъдат в една 
страхотна симбиоза. Операторът трябва да се опита 
да визуализира до най‑голям процент това, което 
режисьорът си представя, че трябва да се получи като 
кадър. И ако се постигне 25–30 процента покриване, 
вече е успех! В това е чарът на тази професия. 

Актьорите Николай Урумов и Стефка Янорова, 
които са в главните роли, подбрах с пробни снимки. 
Никола Рударов, Кръстьо Лафазанов, Вальо Танев, 
Иван Григоров познавах добре и ги поканих без 
колебания. Колебаех се обаче за музиката, но смятам, 
че направих правилния избор – Румен Бояджиев се 
справи по най‑добрия начин! Този филм е гротеска, 

той е сатира срещу системата. За тази стилистика, 
за посланието, което исках да внуша на зрителя, той 
написа страхотна музика. Сценарият, операторската 
работа и музиката са трите компонента, които според 
мен правят един филм.

Някой беше казал, че иска да покаже проблемите си 
в своя филм. Не, аз искам да показвам проблемите на 
обществото в моите филми! Проблемите на системата, 
защото режисьорът по някакъв начин създава един 
нов свят и той малко или много се намесва в него. 
Затова ти не можеш да бъдеш комплексар и да се 
занимаваш с твоите проблеми. Тези проблеми трябва 
да оставиш зад вратата на апартамента. Трябва да 
показваш проблемите на обществото. Тъжно ми е, 
като видя моята учителка по литература, която бърка 
в кофите за боклук. Аз не мога да остана равнодушен 
към това. Аз съм човекът бунтар, но аз съм бунтар чрез 
филма си, в киното си. Аз няма да отида да вдигам 
революции, аз не мога да стрелям, мога да направя 
нещо чрез филмите си. Да покажа, да накарам хората 
да се замислят и да променят нещата.

КАКВО Е НУЖНО ЗА ЕДИН ДОБЪР ФИЛМ?

 Това са три неща – добра идея, добра идея и пак добра 
идея. Не съм толкова мъдър, че да го прозра първи – 
казал го е друг преди мен. Но съм 100% съгласен с 
него. Всичко останало зависи от професионализма на 
тези, които реализират тази идея. Нямаш ли идеята, 
какъвто и актьор да ангажираш, от световна величина 
да е, каквато и камера да имаш, нямаш ли историята, 
простичкия, чист разказ, посланието, нищо не се 
получава. Ти искаш да кажеш нещо поверително. Но 
не да го кажеш на твоето семейство, а да се стремиш 
да те разберат повече хора. Няма ли добре разказана 
история – човешка, близка, няма добър филм …

ЗА БЪЛГАРСКОТО КИНО

За да има поне два добри български филма на 
година, трябва да се произвеждат 20. Тогава ще има 
конкуренция и тази конкуренция ще вдига нивото, тя 
ще те провокира да правиш нещата по‑добре. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО

Премиерата на „Новата кола на татко“ беше на 6 
септември 2005 г. по Канал 1 на БНТ. Същата вечер го 
показаха на празниците на изкуствата „Аполония“ в 
Созопол. След това го завъртя сателитният канал „ТВ 
България“. На пловдивския фестивал за телевизионни 
филми получих „Златната ракла“ за дебют. Не крия, че 
това ме зарадва. Но за мен най‑голямото признание е, 
че публиката разбра и прие филма ми. И в Попово му 
ръкопляскаха. Това е истинската ми награда! Всичко 
останало е суета. 

Маруся Милушева

КИНОТО 
КАТО НАЧИН 

НА ЖИВОТ
Сред гостите на тазгодишния поповски фестивал за 

операторско майсторство „Златното око“, проведен 
в края на месец май, беше младият режисьор Ивайло 
Драганов. Неговият филм „Новата кола на татко“ 
бе един от най-добрите, представени на фестивала. 
Творбата му се хареса на публиката, която изпрати 
филма с аплодисменти. Проф. Вера Найденова, при-
стигнала в Попово веднага след фестивала в Кан, го 
отличи сред всички други като успешен. 

Но нашето специално внимание към Ивайло е про-
диктувано от един друг факт – от това, че във вените 
му тече поповска кръв. Потомък е на извест ната 
фамилия Калчеви, внук е на един от соб ст вениците на 
прочутата някога печатница „Про света“ – Захари 
Калчев. Майка му Мария Калче ва го водела тук всяко 
лято, а после сам се връщал, за щото му е било хубаво 
в дядовата къща…

Въпреки че се срещаме за първи път, разговаряме 
като стари приятели. Градът, печатницата, в коя-
то някога буква по буква се набираше поповският 
вестник, общите познати ни правят близки. Той, 
като повечето хора на изкуството, е емоционален, 
достатъчно искрен и открит, за да говори за всичко, 
което ни интересува. 

Запознайте се с него.

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ �� 5 77
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Времето захладня и на пейката под ореха, за раз-
лика от Парламента, кворумът е пълен. До прези-
дентските избори има два месеца и половина, но тук 
обсъжданията вървят с пълна сила. То не че има ня-
каква файда, ама всеки се чувства национално отго-
ворен да изкаже свое то мнение по въпроса. Най-акти-
вен е бай Власи, който смята, че кандидатурата 
на неговият набор, бай Неделчо Беронов, не търпи 
комен тар: „Точно такъз чиляк ни тряба на нас. Ем 
опитен, ем да стегне дизгините на тия по-младите, 
че ептен са я ударили през просото. Аз като помня 
едно време...“ – и тук тирадата му в защита на бай 
Беронов се отнесе в посока, как едно време, ка то бил 
на гурбет в Унгария... Ако и кандидат-прези дентът 
е на неговия акъл, по-добре е да дойде при нас на 
пейката. Нищо чудно че си е поискал за вицепрезидент 
доктор – нещо, което аз, за разлика от жалките 
писачи по вестниците, под държам напълно. Тъй де, 
хем докторът ще му е ви наги под ръка, като по този 
начин ще се пресекат още в зародиш спекулациите 
със здравния статус на президента, хем ще върши 
някаква полезна работа, за щото като погледнеш 
задълженията на вицето, на право можеш да го 
включиш в програмата „От социални помощи към 
заетост“. След бай Неделчо дойде ред и на Г. Марков. 
Смяната на темата бе продиктувана от заглавието 
в печата “Кандидат-президент си търси красавица 
на 40 г.“. Мамата са си тракали журналята, в на-
чалото го помислихме като обява от карето за за-
познанства. Чак като се зачетохме, стана ясно, че си 
търсел подобна да ма за вицепрезидент. Само дето не 
е упоменал кога ще е кастингът и през колко тура ще 
премине. Спо ред експертите от махалата кандидат-
ките за ви цепрезидент не трябвало да дефилират по 
бански, защото нямало да им се наложи да се появя-
ват в такъв вид по време на изпълнение на задъл-
женията си, ама ако е в интерес на работата и за 

бла гото на България, знаеш ли? Може и да се наложи. 
Пък и каквото да стане, у нас думата импийчмънт 
е непозната, а една такава процедура – немислима. 
Едно от посланията към бъдещите избиратели на г-н 
Марков било „Край на хайдутлука“. Хубаво послание, 
някак възрожденски звучи. Пък и лошо няма, щом е 
решил да бори хайдутлука. Само че защо не я вършеше 
тая ра бота като конституционен съдия. Сигурно 
тогава е навлизал в генезиса на понятието, за да може 
да го бори по-лесно като президент. Да, ама като 
знаем какви са правомощията на президента, малко 
ме съм  нява. Пък и хайдутлука е с традиции по нашите 
зе ми. Турският султан навремето да не би да го е пре-
борил. Според експертите от махалата това е само 
на чалото. На какви работи има да се наслушаме до 
из борите още... Спасението единствено го виждам в 
изобретението на г-н Ханс-Хилгер Роперс, директор 
на института „Макс Панк“ по молекулярна генетика 
в Германия, който измислил хапче против глупост. 
Струва си да се помисли и да се задели една сума от 
държавния бюджет. Като гледам колко пациенти има 
само. Притеснявам се само от факта, че го е пробвал 
върху мишки, а мишката макар и вредител, все пак е 
благородно животно. Никога не яде повече от необхо-
димото, не къта за поколения и гризе каквото намери. 
Бай Сава, врял и кипял в живота човек, ме поправи, че 
тия хапчета не трябвало да се дават на политиците 
ни. „Ний трябва да ги пием – промърмори той, – 
защото ако не сме ний, тия мишоци няма да щъкат 
безнаказано по върховете.“ Сигурно е прав.

Йордан Минчев

Пламен Събев

На 14 август в търговищ‑
кия храм „Успение на пре‑
света Богородица“ нетра‑
дицион но, но по запомнящ 
се начин отец Димитър и 
ав торът Йорданка Петкова 
пред ставиха една ценна 
кни га. Като плод на много 
се рио зен авторски и изда‑
телски труд и като из точ‑
ник за историята на Тър‑
говище, още в началото 
тряб ва да се подчертае, че 
тази книга трябва да вле‑
зе в библиотеките на ста  ‑
рите джумалии, на исто‑
ри ци, филолози и ро до из‑
следователи. Доку мент с та‑

„ЕСКИДЖУМАЙСКАТА ЦЪРКОВНА 
КОНДИКА 1818–1882“

къв характер, в цялост ния 
му вид се изда ва за пръв 
път като се запълва една 
празнота в историческото 
познание за района. 

Издаването на Ескиджу‑
майската църковна конди ка, 
водена от 1818 до 1882  г., 
на прави достъпен за всеки‑
го един от най‑големите из‑
точници на информация 
за историята на града в 
този период. Кондиката е 
изпълнена с информация 
за стопанския живот и де‑
мографските процеси в гра‑
да в средата на ХІХ век. 
Научно издържаният пред‑
говор от две части – ед‑
ната е исторически об зор 
на града в периода ХVІ–
ХІХ, а втората – коментар 
върху кондиката като исто‑
рически извор показват, че 
в ръцете ни е по редното 
сериозно издание, с което 
историците от Тър го ви ще 
доближават мест на та исто‑
рия до днеш ните хо ра. 

Трябва да се отбележи, 
че кондиката е труден за 
разчитане документ, пи‑
сан в продължение на  64 

го  дини от различни хора. 
Затова удачно е избра но 
представянето º като фо‑
то типно издание. Сре щу 
всяка страница от ори‑
гинала са разчетените текс ‑
тове. Това позволява на 
чи тателя успоредно да до‑
бие представа за ориги на‑
ла и да се запознае с тексто‑

вете. И да се докосне до 
духа на епохата. Текстът, 
кой то е изпълнен с чуж‑
дици, диалектни и остаре‑
ли думи, турцизми и про‑
чие, лесно се чете с при‑
ложения в края на книгата 
речник. Освен него има и 
други приложения, които 
са удобство за всеки човек, 
кой то посегне към тази 
книга. От цялостния текст 
са из влечени списъци на 

све щеници, епитропи, цър‑
ков ни настоятели, хаджии, 
учители, както и опи си на 
фамилни имена, издаващи 
принадлежност към от дел‑
ни занаяти или сели ща, от 
които са се пресе лили тех‑
ните носители. 

На представянето освен 
автора, колеги историци, 

прия тели и граждани при‑
съства и инж.Мария Пав‑
лова, с чиято финансова 
подкрепа се реализира тази 
книга. Ще припомним, 
че тя е човекът, с чиято 
щед рост преди години се 
построи храмът в село Гор‑
ско Абланово. 

С „Многая лета“ отец Ди ‑
митър благослови изда ние‑
то, автора му  и хрис тия ни‑
те, уважили това съби тие.

Отец Димитър и Йорданка Петкова 
в момент от представянето на книгата

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Тази книга трябва да влезе 
във всеки дом на нашия град, 
защото тя е част както 
от историята, така и от 
нашето съвремие. Защото, 
ако познаеш в тази книга 
своя пра- или прапрадядо, 
ти ще можеш да я дадеш в 
ръцете на своето дете, на 
своето внуче и то ще знае 
своите родови корени. Но не 
само това, трябва да знаеш 
историята на своя град, за 
да го обичаш.

Църковният празник Ус‑
пение (заспиване) на пре‑
света Богородица, който се 

ХРАМОВ ПРАЗНИК
отбеляза на 15 август, един 
от 12‑те големи християн‑
ски празника, е и патронен 
праз ник на два храма – 
един в Търговище и един в 
Попово.  

Според народната тради‑
ция празникът се нарича 
Голяма Богородица и след 
тържествена литургия в 
църквата се освещават 
обредни хлябове, които 
жените след това раздават 
за здраве и за починалите 
близки. Вярващите търсят 
покровителството на света 
Богородица в житейските 
проблеми. 

В Търговище

В Попово

Михаела ПеТРОва

От 18 до 28 август в гр. За‑
копане, Полша, ще се про‑
веде Международен фес‑
тивал за автентичен фол‑
клор, в който България ще 
бъде представена от капан‑
ска група от с.Сади на.

Във фестивала ще вземат 
участие 18 държави.

Групата „Капанци“ се 
състои от танцьори, певи‑
ци и музиканти, свире щи 
на гайда и гъдулка, на въз‑
раст от 18 до 55 годи ни. 
Костюмите на изпъл ни‑
те лите са автентич ни, от‑
пре ди 80–100 годи ни. В 
тях са втъкани и избро ди‑
рани мотиви, отразяващи 
митологичните вярвания 
на капанците. Групата е 
участвала във фестивали 
в страната и зад граница – 
Ру сия, Румъния, Сърбия,  
Черна гора и други.

По време на изпълне ния‑
та си капанци предста вят 
традиционните Гергьов‑
денска сватба, Великден и  

КАПАНЦИ ПРЕДСТАВЯТ 
БЪЛГАРИЯ В ЗАКОПАНЕ

Коледа, които са много ин‑
тересни  и уникални.

На фестивала в Закопане  
съставът ще представи ав‑
тентичен  коледен обичай, 
включващ песни, танци и 
ритуали, изпълнявани на 
25 декември преди обяд. 
На този ден всички се съ‑
бират в центъра на се ло‑
то. Жените започват да 
пеят традиционни коледни 
песни и да играят хора за 
благополучие и дълъг жи‑
вот. След това идва група 
от млади мъже коледари с 
традиционни песни, изпъл‑
нявани през нощта в къщи‑
те от селото за здраве и  доб‑
ра реколта през следваща‑
та година. 

Някои експерти твърдят, 
че капанците по произход 
са чистокръвни потомци 
на прабългарите, заселили 
се в българските територии 
преди славянските племе‑
на. Жителите на Садина все 
още съхраняват техният ав‑
тентичен фолклор и тра‑
диции. 

Съставът от с.Садина
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ОВен. През тази седмица е особено подходящо 
време за уреждане на някаква професионална 
документация. Опитайте се тази седмица всичко 

да поставяте в педантичен ред, защото това ще ви 
помогне да внесете повече стабилност и увереност в 
начина, по който постигате целите си. 

телеЦ. През тази седмица ще притежавате в 
огромно количество чувство за ред, което ще ви 
даде възможност да степенувате ангажиментите 

си на работното място, като успеете да ги осъществите 
навреме. Възможностите ви в тази посока ще зависят 
изцяло от желанието ви да напътствате живота си в 
правилната посока. 

БлИЗнаЦИ. През тази седмица ще имате 
възможност да натрупате богатства, които ще 
ви позволят да си позволите жадувана от вас 

крупна покупка. Опитайте се именно сега да заделите 
и за трудни дни. В любовта не се опитвайте да налагате 
мнението си над интимната си половинка. Пестеливо 
отношение, за да се справите с текущите плащания, 
които не търпят отлагане във времето. 

раК. В края на седмицата не си затваряйте 
очите от очевидното и не си създавайте напразни 
илюзии. Това твърдение с пълна сила важи  за 

вашия професионален и личен живот. Ще страдате от 
изморителни задължения или обсебваща преданост към 
семейство или близки. Развивайте сами чувството си за 
лична инициатива. През почивните дни не е изключено 
мнозина от вас да се отправят на път по делови 
ангажименти.

лЪВ. През тази седмица правилно струк ту‑
рирайте програмата си, за да имате доста тъч‑
но време и за отдих. Концентрацията ви ще е 

задължителна, за да избегнете съществените затруд‑
нения. Опитайте се да не задушавате любимия с прека‑
лената си взискателност или загриженост. Дайте простор 
на обичания от вас човек, за да се радвате на взаимност 
в чувствата.

деВа. През тази седмица нищо няма да е в 
състояние да ви отдалечи от предварителните 
ви цели в делови и личен план. Единствено 

може някоя кавга с любимия до вас човек да помрачи 
за известно време настроението ви, но едва ли това ще 
изиграе кой знае каква голяма роля върху психическото 
ви състояние.

ВеЗнИ. През тази седмица ще сте изпълнени 
с предизвикателства, които по‑голяма част от 
вас ще посрещат безпроблемно. От една страна, 

това ще се дължи на знанията и професионалните ви 
умения, а от друга, на факта, че за разлика от друг път 
сега ще сте изключително спокойни. Ще се нуждаете от 
рационално мислене и във финансовата сфера.

сКОрПИОн. Независимо с какви придо бив‑
ки ще се сдобиете, то е задължително да сте 
максимално гъвкави с цел по‑успешно да пла‑

ни рате настоящето и бъдещето си. Известна грижа за 
вас могат да бъдат малките и възрастни членове от се‑
мейст вото ви. Около средата на седмицата лесно ще 
установявате контакт със заобикалящия ви свят.

стрелеЦ. В края на седмицата е необходимо 
да лансирате тези свои идеи, чието осъществяване 
сте подготвяли в продължение на дълго време. 

Стремете се към установяване на стабилност на работ ното 
си място и в отношенията с интимната си половин ка.

КОЗИрОг. През почивните дни желанието 
ви за открити взаимоотношения с партньора в 
любовта ще ви помогне да се справите с редица 

съществени проблеми от личен, професионален и би‑
тов характер. Стремежът ви за постигане на по‑до‑
бър стандарт на живот ще е вашия стимул сами да си 
помогнете в трудностите, причинени ви от делови парт‑
ньори и недоброжелатели в професионалната област. 

ВОдОлеЙ. Особено внимание отделете при 
управлението на материалните и финансовите 
си въпроси. Избягвайте рисковите пътувания до‑

ри на близки разстояния. Разрешете конкретен битов 
про блем. Наложително е да давате личен пример на 
околните с отношението си към съществуващите пробле‑
ми. Намалете очакванията си спрямо близък приятел.

рИБИ. През тази седмица ще ви носи приятни 
придобивки в професионален, материален и ли чен 
план. Ще разполагате с възможност да се из дигнете 

на по‑добър пост или да получите по‑добро ра ботно 
място, което със сигурност ще ви осигури и увеличаване 
на финансовите ви средства. Опитайте се да бъдете 
максимално искрени спрямо интимната си по ловинка. 

 1. Всичко започва от „ед‑
но малко“ някоя вечер. 

2. Трудно е да спреш, за‑
щото ти харесва. 

3. Колкото и лошо да ти 
става, винаги повтаряш. 

4. Забелязва се рязка смя‑
на на настроенията и ва‑
риации в силата им. 

5. За приятното изкарване 
един човек никога не е до‑
ста тъчен. 

6. Околните наричат на‑
ви ка ти „болестно състоя‑
ние“. 

7. Очите ти са влажни, 
зе ни ците – разширени, а 
по гледът често е глупаво 
щаст лив.

8. Прекаляването обик‑
новено води към леглото. 

9. Най‑тежко винаги е су‑
тринта. 

10. И ако в удоволствието 
сте повече, то в болката си 
непременно сам. 

11. Различният брой и 
смес ването се смятат за ек‑
зо тика. 

12 . Концентрацията става 
все по‑трудно постижима. 
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13. Куражът идва в най‑
неподходящия момент. 

14. Понякога от дейст‑
вията ти се гади. 

15. Винаги си обещаваш, 
че следващият път няма да 

е така. 
16. Често ти се вие свят. 
17. Работата изостава.  
18. Винаги има опасност 

от липса на качество. 
19. Изпитото на екс вина‑

ги ти излиза през носа. 
20. Сладките питиета 

обик  новено са най‑ковар‑
ни. 

www.nonblond.com

Отпуска... Лятна отпус‑
ка... Слънце, плаж и мо‑
ре. Сега е идеалният мо‑
мент да внесете малко раз‑
нообразие в интимния си 
живот.

ЗАКАЧЛИВА ИДЕЯ ЗА ОТПУСКАТА

Ако сте от онези, за кои‑
то отпуската вече е са‑
мо приятен спомен или 
въоб ще не можете да из‑
лезете в отпуск, можете 
да ги приложите и в „град‑

ски“ условия, за да се по‑
чув ствате отново като на 
почив ка.

ТОПЛИНАТА 
НА СЛЪНЦЕТО

Може би няма по‑разпус‑
кащо чувство от това да 
лежиш под нежните слън‑
чеви лъчи (което изключва 
времето от 12 до 16 часа) 
и да усещаш топлината 
по тялото си. Някак си ми‑
сълта за секс идва съвсем 
ес тествено и на вас не ви 
ос тава нищо друго, освен 
да º се подчините.

И понеже винаги тряб‑
ва да мислите и за безопас‑
ността, можете да вклю‑
чите мазането със слънце‑
защитен крем в еротичната 
игра с партньора ви. Не 

бър зайте, имате целия ден 
пред вас.

Топлината и влагата на 
лосиона са чудесно начало 
за незабравими чувствени 
преживявания.

КАК ДА ГО НАПРАВИТЕ 
ВКЪЩИ?

Можете да се възползвате 
от момента, когато в някоя 
от стаите на дома ви грее 
слънце. Отворете широко 
про зорците, пуснете перде‑
тата, за да не стане пък не‑
поносимо горещо, и се 
отпуснете на леглото. Оста‑
налото оставяме на вас...

В крайна сметка слънче‑
вите лъчи навсякъде са ед‑
накви, нали.

Очаквайте следваща 
ваканционна идея 

  Американски историци 
стигнаха до извода, че 
т.нар. хамбургери са били 
изобретени на територията 
на днешна Русия или 
Украйна, съобщава „Уо‑
шин г тън профайл“. Още 
преди хиляди години чер‑
гарските племена на ски‑
тите по тези земи печели 
парчета говеждо месо и ги 
консумирали, поставяйки 
ги между две парчета хляб. 
На територията на САЩ 
подобен специалитет бил 
пренесен в началото на 
XIX век от германски емиг‑
ранти, които започнали 
бизнес, като предлагали 
на жителите отвъд океана 
„бифтек по хамбургски“. 
Оттам идва и името на пи‑
тателния сандвич.

Историчката Линда 

ХАМБУРГЕРИТЕ БИЛИ ИЗМИСЛЕНИ В РУСИЯ
• Немски емигранти пренесли вкусния сандвич отвъд океана

Страд ли, авторка на книга‑
та „Легендарна местна кух‑
ня“, съобщава и имена на 
конкретни личности, пре‑
тендирали, че са „бащи“ 
на хамбургера. Те са Чарли 
Негрин, който представил 
нещо подобно на селски 
панаир, и фермерът Франк 
Менчез от Охайо, който по 
този начин хранел ратаите 
си. Но двете събития дати‑
рат чак от 1885. 

През 1904 този тип санд‑
вич дебютира на между‑
народна сцена: на Светов‑
ното изложение в Сент 
Луис. През 1948 пък братя‑
та Морис и Ричард Мак до‑
налд създават в Сан Бер‑
нар дино, Калифорния, 
своя първи ресторант на 
са мо обслужване, кой то 
ес тествено носи тях но то 

име. Оттам тръгва плане‑
тар   ната експанзия на хам‑

бур ге рите. 
в. „Новинар“



7брой 33 • 21 август 2006 година • СПРАВОЧНИК •

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

Редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1 

0608/2 25 77, е-mail: mesten_vestnik@popovo.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печатна база „Позвънете“–гр. Аксаково

ISSN 1312–4420

НАРОДНИТЕ СУЕВЕРИЯ И ФЪН ШУЙ – 
КОЛКО МНОГО СИ ПРИЛИЧАТ

• Продавам двор но мяс‑
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
2‑73‑26 и 0887.915.510 1-5

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

• Продава се три етаж‑
на къща с дворно мяс‑
то и селскостопански по‑
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2‑А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      1-5

• 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

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 детска ко‑
лич ка „Babi max“, комбини‑
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 2‑5

ПРОДАВАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо-
ва масичка (50 лв.). 
Тел.0608 � 3531.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар‑
дам. Справки – с.Славя но‑
во, тел. 934  303.       4-5

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда‑
нов. 3‑5

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: 2‑86‑
29 и 0887.411.591.       3-5

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

• Продавам фуражо‑
мел ка – 36 чука, хром‑ва‑
надий, „Циклон“. Двига‑
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 4‑5

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро‑
фуга радиална, нови тене‑
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                    1-5

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо‑
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 2‑5

• 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. 1‑5

• Продавам три туристи‑
чески ремаркета в мно‑
го добро състояние, в дви‑
жение. Цена – по споразу‑
мение. Тел. 2‑15‑48, след 
20 часа. 1‑5

• Гледам възрастни и бол‑
ни хора. Тел. 0899.254.722. 
5‑5

• 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.               4‑5

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве‑
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 2‑5

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

АНТИКВАРИАТ• КУПУ-
ВаМ селски 
къ щи и празни 
двор  ни места в регу лация 
без посредник. Справки: 
0897.840.400, e‑mail: 
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. 5‑5

• 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. 1‑5

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли‑
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 2-5

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. За справки – тел. 2 
16 72, 0899.865.946, 0899. 
865.947.              2-5

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИТЕ

�0 август
Денчо Георгиев – 
кметски наместник на 
кв. Невски, Попово

�� август

Йордан Тодоров – 
кмет на с. Медовина

�5 август

Ахмед Кьосе – 
съветник в ОбС–Опака

ИМЕННИЦИТЕ

�0 август
Самуил

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 2‑47‑00.                3-5

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би желал да намери добра 
приятелка за съжителство 
със слаба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 5‑5

ЗАПОЗНАНСТВА

Зора ваСОва

Днес ние често използваме различни ритуали, които 
подсъзнателно сме усвоили от нашите майки и баби, за 
да избегнем неприятности и болести. Често чук аме на 
дърво, заобикаляме пътя си заради някоя черна котка, 
завъртаме се три пъти, ако се наложи да се връщаме. 

Интересно е, че между тези наши суеверия, които ве-
щаят лоша поличба, и древното изкуство фън шуй съ-
щест вува известна прилика. Подобно на нашите праба -
би, които са гонели лошото от къщите си, така и из точ-
ното учение е създало свои правила за неутрали зиране на 
негативната и овладяване на положителна та енергия. 

счупеното огледало носи нещастие

Според фън шуй вредни са и огледалата с рисунка, 
огледалните плочки и всички отразяващи повърхности, 
защото раз дро‑
бяват отра же‑
нието на час‑
ти. Това раз ру ‑
шава енер гий‑
ния заряд. Ни‑
кога не заста‑
вайте пред счу‑
пено огледало, 
то ще намали 
е н е р г и й н и я 
ви заряд на 
тялото, което 
най‑напред влияе на здравето. 

не показвай върху себе си 

Не посочвай върху себе си – предупреждаваме чове‑
ка, който ни разказва за нечии болежки и недъзи. Спо‑
ред фън шуй тук действа следният механизъм: посоч‑
вайки с пръст, ние изпращаме енергиен заряд. Едно‑
временно с това, назовавайки болестта, даваме на този 
заряд съответстваща окраска – запълваме го с точна ин‑
формация за диагнозата. 

не сядай на ъгъл – няма да се омъжиш. 

Това народно поверие е обяснено от фън шуй чрез 
потоците неблагоприятна енергия, създадена от остри 
предмети или ъгли. 

Потоците се наричат „отровни стрели Ша“ и лишават 
човек от късмет и взаимност. 

Ако сте неомъжена и седите срещу ъгъла на маса, 
енергията ви се деформира, изкривява и разпилява, а 
това намалява шансовете ви да се задомите. 

не готви, когато си в лошо настроение – 
ще „заразиш“ семейството. 

Храната попива негативното настроение и тези, 
които ще я хапват, заедно с калориите и витамините ще 
приемат съответния енергиен заряд. 

не позволявай на никого да стои зад гърба ти. 

Фън шуй смята за най‑слабата енергийна позиция та‑
зи, при която зад гърба ни има човек, дори да е добро‑
желател. Най‑защитени сме, ако зад нас има стена или 
преграда. 

не се сбогувайте през прага – ще се скарате. 

Прагът е енергийна преграда, разделяща два свята. От 
едната страна е твоят, а от другата – чуждият. Невидима 
граница пречи да се установи контакт и енергията, 
предадена през него, е загубена за двамата участници, а 
контактът е разрушен. 

не се връщай от пътя – няма да ти върви. 

Както в случая с прага, всички прескачания от един 
свят в друг са достатъчно енергоемки. Ако все пак ви 
се наложи да се върнете, седнете, възстановете силите 
си у дома. Погледнете се в огледало – отразявайки се, 
енергията се удвоява. 

не заставай в ъгъла на стаята. 

Това е още една крайно неблагоприятна позиция. Ъг‑
лите в помещенията се смятат за място, способно да 
изтегли от човека силите му. Не напразно разлудувалото 
се дете наказват в ъгъла, за да се освободи от излишната 
хулиганска страст (най‑важно е детето да не стои там 
повече, отколкото трябва). 

Тези правила ще прогонят негативната енергия около 
вас. 

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВА

На основание Решение на Общинския съвет 
№184/26.01.2006 г. и във връзка с чл.53, ал. 2, т. 3 

от ЗГ, чл. 80, ал. 2, т. 3  от Правилника за прилагане на 
Закона за горите, във връзка с  чл.87г, ал. 2 

от ППЗГ, се провежда търг с явно наддаване 
за ползване на маркирана дървесина от горите, 

общинска собственост, в следните обекти:
• Обект № 5 с подотдели: 126 о 
• Обект № 6 с подотдели: 169 з
• Обект № 7 с подотдели: 275 г

Тръжните документи за участие могат да бъдат 
закупени от Община–Попово (информационен цен тър) 
всеки ден от 8 до 16 часа от 18.08.2006 г. до 01.09.2006 г. 
при цена 30 (тридесет) лева без ДДС.

Оглед на обектите  се извършва всеки работен ден 
от 21.08.2006 г. до 01.09.2006 г. от 8 часа до 16 часа 
след предварителна заявка в Община–Попово и след 
представяне на документ за закупени тръжни кни жа.

За участие в търга кандидатите  се регистрират в 
Община–Попово от 21.08.2006 г. до 01.09.2006 г. вклю-
чително. Гаранцията за участие се внася по бан ковата 
сметка на Община–Попово  до 16 часа на 01.09.2006 г. 

Търгът ще се проведе на 04.09.�006 г. (понеделник) 
в сградата на Община–Попово от 10 часа.

ФУТБОЛ
РЕЗУЛТАТИ, І КРЪГ, 13 АВГУСТ

„Албена 97“ (Оброчище)–„Спортист“ (Г.Тошево) 1:1
„Левски 96“ (Главиница)–„Разград 2000“ (Разград) 1:2
„Черноломец 04“ (Попово)–„Септември“ (Тервел) 3:0
„Панайот Хитов 2006“ (Тутракан)–„Шабла“ (Шабла) 0:3 
„Аксаково“ (Аксаково)–„Бенковски“ (Бяла, Русе) 0:1
„Черноморец“ (Балчик)–„Суворово“ (Суворово) 3:2
„Орловец“ (Победа)–„Черноморец“ (Бяла, Варна) 2:0
„Аристон“ (Русе)–„Девня 2005“ (Девня) 0:0
„Доростол 2003“ (Силистра) – почива  

СЕВЕРОИЗТОЧНА „В“ АМАТЬОРСКА ФУТБОЛНА 
ГРУПА – СЕЗОН �006–�007

Класиране
 M   П  р   З   гр т  
1. „Черноломец 04“ (Попово) 1 1 0  0 3:0  3 
2. „Шабла“ (Шабла) 1 1 0 0 3:0 3 
3. „Орловец“ (Победа) 1 1 0 0 2:0 3 
4. „Черноморец“ (Балчик) 1 1 0 0 3:2 3 
5. „Разград 2000“ (Разград) 1 1 0 0 2:1 3 
6. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 1 1 0 0 1:0 3 
7. „Албена 97“ (Оброчище) 1 0 1 0 1:1 1 
8. „Спортист“ (Ген.Тошево) 1 0 1 0 1:1 1 
9. „Аристон“ (Русе) 1 0 1 0 0:0 1 
10. „Девня 2005“ (Девня) 1 0 1 0 0:0 1 
11. „Доростол 2003“ (Силистра) 0 0 0 0 0:0 0 
12. „Суворово“ (Суворово) 1 0  0 1 2:3 0 
13. „Левски 96“ (Главиница) 1 0 0 1 1:2 0 
14. „Аксаково“ (Аксаково) 1 0 0 1 0:1 0 
15. „Черноморец“ (Бяла, Варна) 1 0 0 1 0:2 0 
16. „П.Хитов 2006“ (Тутракан) 1 0 0 1 0:3 0 
17. „Септември“ (Тервел) 1 0 0 1 0:3 0 

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб‑
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 5‑5

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб‑
рения, в отлично състоя‑
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782. 5‑5

• Продавам склад 350 кв.
м с четири гаражни клет ки 
в бившето БКС до „Топли‑
во“, за 20 000 лева и 4 
броя фургони по 300 лева 
еди ния. За справка тел. 
0888.997.136. 5‑5 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско‑
рост на кутия, с нова газо‑
ва уредба. Цена – 2600 
ле ва. За справки – тел. 
0888.997.136. 5‑5

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471. 5‑5

• Продавам две хладилни 
витрини и два домашни 
хладилника. Цени – по 
договаряне. За справки – 
тел.: 0888.997.136. 5‑5

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел‑
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ №2‑
А. Тел.: 21 652 (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 1‑5

• Продавам хладилник 
„Мраз“, компресор, кре‑
ват персон и половина с 
железни табли, рамка на ко‑
лело, нов трицветен килим, 
дамаска, ръчна шевна ма‑
шина, акумулираща печка 
За справки: тел. 2‑30‑56.



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 33, година III, 21 август 2006 година

• ПЪТЕшЕСТВЕНИК •8
За всички градове, които са налагали
своето господство през вековете, за
всички паметници, които с големината
и красотата си са украсявали държавите, 
ще дойде ден, когато на самото им място 
хората ще се питат къде са могли да бъдат.

Сенека 

 Един от най‑добре проучените римски градове по 
нашите земи е Никополис ад Иструм (Градът на по‑
бедата), основен от император Траян в чест на побе‑
дата му над даките през 102–106 г. Намира се на 
18 км северно от Велико Търново по пътя за Русе и 3 
км югоизточно от село Никюп.

В началото на II век император Траян приключил 
дакийските войни с успех за Рим. В чест на победата 
основал Никополис ад Иструм (в превод от латински – 
Град на победата към Дунав). Никополис е застроен 
на чисто поле край р.Росица, на място, където зе‑
мите са плодородни и се пресичат важни пътища.
Това довело до големия просперитет на града в края 
на II и началото на III век. Като новооснован град, 
при строителството му е приложена Хиподамовата 

РИМСКИ ГРАД 
НИКОПОЛИС 
АД ИСТРУМ

система. Това означава, че настланите с големи пло‑
чи улици имат посока север–юг и изток–запад. Под 
тях минават каналите за отпадъчни води. В цен‑
тралната част се намира градският площад, украсен 
със статуи на божества, императори, заслужили 
граждани. Около него са разположени градският съ‑
вет, гражданска базилика, малък театър, магазини 
и други обществени и частни сгради. За градските 
бани и жилищата е била осигурена свежа вода чрез 
три водопровода, като главният е с дължина 27 км. 
Открити са и ателиета за керамика с добре запазени 
пещи. Впоследствие са потопени под езеро, като се 
очаква скорошната им консервация и реставрация. 
Никополис ад Иструм е бил удостоен с правото да 
сече монети. Известни са над 900 типа с неговото 
име. Върху тях са представени божества, характерни 
сгради, градски порти. След варварско нашествие от 
170–176 г. градът е укрепен с високи 8 метра стени 
и 12 метра кули. Портите са имали външна двукрила 
и вътрешна падаща врата. По традиция попадналите 
между двете порти войници са вземани в робство, 

като по‑знатните от тях са назначавани на длъжности, 
свързани с поддръжката на града. 

Просъществувал до началото на VII в., когато бил 
разрушен от нашествията на авари и славяни. В ре‑
зултат на стогодишни археологически проучвания 
са разкрити част от укрепителната система с порти 
и кули, уличната мрежа, водопроводната и канализа‑
ционната система, много обществени и жилищни 
сгради – на градския съвет, театърът и площадът със 
запазените постаменти за статуи. 

Около града са запазени над сто надгробни мо‑
гили. Най‑интересните находки са представени в Ар‑
хеологическия музей във Велико Търново.

Градът управлявал територия, чиито граници съвпа‑
дат приблизително с тези на днешната Великотър‑

новска област, южно от пътя Бяла–Плевен. В тези 
плодородни земи са се намирали именията на град‑
ската аристокрация. Руините на загиналия в края 
на VI век град потънали в забрава. Векове по‑късно 
дошло времето на археолозите! Първите разкопки 
се провеждат през 1900 г. От 1975 г. проучванията се 
извършват от Археологическия институт в София и 
Историческия музей вън Велико Търново с участието 
на студенти от Великотърновския университет. От 
1985 г. се реализират съвместни археологически 
проекти с Британската академия и Нотингамския уни‑
верситет. Последните резултати от проучванията са 
отразени в три монографични труда и многобройни 
статии. 

Мв


