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Мъж на 40 г. се удави 
след запой в неохраняван 
мик роязовир в с. Зараево, 
об щина Попово. Към 13 
ча са на 24 август Младен 

шАХ-фЕСтИвАл
От 8 до 10 септември Шах клуб–

с.Славяново орга низира за 24 
път тра диционния шах фестивал 
„Славя ново`2006“.

Откриването ще стане на 8 сеп
тември от 10 ча са в читалище 
„Люба Велич“– с.Славяново.

Всеки желаещ може да участва 
във фестивала.

За победителя – парична награда.

МъЖ сЕ 
УДАВИ сЛЕД 
ЗАпОЙ

на стр. 3

ПРЕД СТАРТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

НАМАЛЯВА 
БРОЯТ НА 

УЧЕНИЦИТЕ

Пламен СЪБев

От 1 септември влезе в си
ла решението за преструк
туриране на Агенцията за 
социално подпомагане и 

сЛЯХА ДИРЕКЦИИТЕ ЗА 
сОЦИАЛНО пОДпОМАгАНЕ 

В пОпОВО И ОпАКА
нейните поделения в стра
ната. Дирекциите в общи
ните Попово и Опака се 
сливат, като Димитър Къ
нев, който оглавява попов

на стр. 2 ДЕБюТ НА „КАпАНЦИ“ 
пРОсЛАВИ БъЛгАРИЯ

90 гОДИНИ 
ОТ ТУТРАКАНсКАТА ЕпОпЕЯ

пРОгРАМА на стр. 5
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от стр. 1
Подготовката на новата 

учебна година е в разгара 
си. На практика тя започна 
още с  последния училищен 
звънец през юни. Голяма 
част от дейностите се из
вършват през лятото. Най
съществено място заемат 
планираните капиталови 
и текущите (по преценка 
на училищните ръковод
ства) ремонти в учебните 
заведения. Със задоволство 
отбелязваме, че с решение 
на ОбС тази година отново 
беше отделена сериозна 
сума за капиталови ремон
ти – 75 000 лв., които са на
сочени към трите основни 
училища в града и в селата 
Ломци и Кардам. Във всич
ки училища и детски гра
дини се извършват теку
щи ремонти, найвече по 
предписания на РИОКОЗ 
и РС „ПБЗН“. Имаме уве
рението на изпълнителите, 
че ремонтите ще приключат 
навреме. В гимназия „Хрис
то Ботев“ започна изпълне
нието на проект на МОН за 
смяна на дървената с пвц 
дограма.                                                                     

Паралелно с ремонтните 
дейности се осъществяват 
и тези, които са пряко 
свързани с учебния процес. 

Михаела Петрова

Ансамбъл „Капанци“ от 
поповското село Садина 
прослави България благо
дарение на успешното си 
представяне в ХХХVІІІ 
международен фестивал 
„Златна брадва“ в Закопане, 
Полша.  

С гордост ще споменем, 
че ансамбълът бе препо

ръчан да представи стра
ната ни  лично от проф. То
дор Джиджев – член на 
международното жури на 
фестивала, очарован от та
ланта на танцьорите от ан
самбъла по време на Деве
тия национален събор за 
народно творчество в Ко
привщица през 2005  г. То
ва доверие на професора бе 
оправдано със спечелената 
„Сребърна брадва“ (сим
вол на гр.Закопане и на 
фестивала)  за автентично 
пресъздадения обичай Ко
ледуване с уме ло добаве 
ни към него стилистич ни 
фолклорни фигури „бре
заи“ (наподобяващи кукери
те). 

•••
Ансамбъл „Капанци“ от 

НАМАЛЯВА БРОЯТ 
НА УЧЕНИЦИТЕ

• 75 000 лева за капиталови ремонти
• 40 учители кандидатстват за 14 места

Успешно приключи избо
рът на учебници за  V клас. 
Вече започна снабдяването 
с безплатните за начален 
етап учебници. Изпъл
нен е приемът в средните 
училища. Известен е гра
фикът за септемврийски
те съвещания с директо
ри и учители. Започна из
готвянето на списък Обра
зец 1 и 2 за учебната 2006–
2007 г.

За съжаление не можем да 
говорим с този оптимизъм 
за броя на подлежащите 
за обучение – факт е, че 
учениците намаляват. Тази 
година първокласниците 
ще бъдат 285, при 302 за 
миналата учебна година. 
Общо броят на учениците 
намалява с 69, а на децата 
в ЦДГ – с 12. Това води до 
коригиране числеността на 
персонала, зает в сферата 
на образованието, и съот
ветно до съкращения. 
Определено се  създава 
напрежение сред педаго
гическите кадри. В момен
та за 14 работни места кан
дидатстват около 40 учи
тели. Нормално е очак
ването на всички да бъде 
удовлетворена молбата 
им, съвсем естествено е 
и не всички да бъдат удов

летворени. В известен сми
съл решение на проблема 
може да се търси чрез пре
квалификация на педа
гогическите кадри. Имаме 
уверението на МОН, че 
през 2007 г. ще бъдат пла
нирани целеви средства за 
преквалификация, но  то
ва вече е въпрос и на ли

чен избор. Може би фак
торът конкурентност на 
избраната специалност 
трябва да се отчита още 
при избора на входа на вис
шето образование – исти
на е, че в момента най
много безработни има сред 
учителите, като някои изоб
що не са имали възмож
ност да работят по спе
циалността си. 

И тъй като на практика 
новата учебна година вече 
стартира, си позволявам 
преди официалното º от
криване да пожелая на 
всички ученици и учители 
и на административнопо
мощния персонал в учеб
ните заведения на тери
торията на община Попово 
успешна и помалко про
блемна година.                                                                    

Дарина 
ПараШКевова –

директор на дирекция 
„Хуманитарни 

дейности“

ДЕБюТ НА „КАпАНЦИ“ 
пРОсЛАВИ БъЛгАРИЯ

поповското село Садина 
съществува от 1957 г. на
сам. В сегашния си съ
став наброява 35 души на 
възраст от 14 до 60 години. 
Найценни признания 
и награди за ансамбъла 
през дългогодишната 
му творческа работа  са 
орденът „Кирил и Мето
дий–І степен“, „Златен 
паун“ от международния 
фолклорен фестивал в 
Румъния и сега „Сребърна 
брадва“ от международния 
фестивал за автентичен 
фолклор „Златна брадва“ 
в Полша. Богатият опит на 
ансамбъла помни и много 
участия в Сърбия, Русия и 
други страни. Славят се с 
добро и атрактивност и на 
българска земя.

Съперници на попов
ските капанци в найкон
куретната  категория за 
автентичен фолклор са би
ли десет държави, сред 
които Гърция, Италия, Ун
гария, Перу, Туркменистан, 
Русия, Беларус и Чехия. 

Общият брой на участ
ничките във фестивала за 
автентичен фолклор от 
цял свят бе 18 държави. 

За всички тези фолклорни 
състави, задължително 
носители на фолклора от 
планинските или полупла
нинските райони,  е пър
во и последно участие в 
„Златна брадва“, тъй като 
по регламент в него можеш 
да участваш само веднъж. 
Този факт ни дава още 
веднъж повод да се гордеем 
с ансамбъл „Капанци“ от 
с.Садина, получил шан
са да стъпи и играе на све
товноизвестната сцена в 
полския град Закопане. 

И накрая ще споменем 
имената на будните пази
тели и любители на бъл
гарските фолклор, бит и 
култура, направили въз
можно участието на ансам
бъла във фестивала, чиито 
чуждестранни участнички 
обикновено се радват на 
пълното финансово обез
печаване от държавата, коя
то представляват. 

Благодарности за финан
совата и морална подкрепа 
капанският ансамбъл из
казва към Община–Попо
во, на художествения ръко
водител на танцов ансам
бъл „Северняче“–Попово 

Съставът при завръщането си от Полша

ската дирекция, ще оглави 
и новата структура. От не
го научихме, че в община 
Опака структурата ще ос
тане да функционира като 

отдел „Социална закрила“. 
Няма да бъдат закривани 
съществуващите звена и 
съкращавани служители. 
Преструктурирането се 
извършва по изискване 
на ЕС. Пак в тази връзка 
в Попово от 4 септември 
с личното съдействие на 
кмета др Людмил Весе
линов се разкрива гише 
в инфоцентъра на Общи
ната, на което ще бъдат об
служвани жители на две
те общини. Те ще могат 
да получават информация, 
свързана със социалното 
подпомагане, Закона за се
мейните помощи за деца, 
Закона за интеграцията 
на хора с увреждания, На
редбата за раздаване по
мощи за отопление и др. 
При интерес работното 
време на гишето за инфор
мация ще бъде увеличено.

Гише за информация, 
свързана със социалното 

подпомагане

Понеделник 
от 14 до 16 часа

Петък 
от 9,30 до 12,30 часа

Информационен център 
в сградата на Община–

Попово (южен вход)

от стр. 1

сЛЯХА ДИРЕКЦИИТЕ ЗА 
сОЦИАЛНО пОДпОМАгАНЕ 

В пОпОВО И ОпАКА

Димитър Кънев

In MeMorIan
На 26 август внезапно и завинаги ни напусна 

Инж. 
ЙорДАн 

Стоянов 
зам.-председател 
на СЕАТ–Попово 

Човекът с голямо 
туристическо сърце, 

благодарение 
на чиято помощ 
и съдействие станаха възможни много неща, 

свързани с развитието на туризма в региона ни. 

Благодарим ти  и почивай в мир, Данчо!

От Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм

ПоКАнА
КМЕтСтво–С.ДолЕЦ 

И 
нЧ „АрСо овЧАров”

ви канят на
22 септември (петък) 

от 15 часа 
в салона на 

читалището на 

ПървИя 
оБщИнСКИ 

ПрЕглЕД 
нА 

ПлАнИнАрСКАтА И 
турИСтИЧЕСКАтА 

ПЕСЕн 
„ДолЕЦ �006“.

Очакваме ви!
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са установили проверки 
на областната Инспекция 
по труда. През месец юли 
т.г. тя е започнала кампа
ния, относно спазване 
разпоредбите на Кодекса 
на труда с възникване на 
трудовите правоотношения 
и закрила на труда на не
пълнолетните лица. До мо
мента са извършени про
верки в 59 фирми и пред
приятия. Предимно това 
са обекти от икономически 
дейности – хотели, ресто
ранти, търговия на дребно 
и селско стопанство. Об
щият брой заети лица в 
проверените фирми въз
лиза на 675 души, в това 
число броят на заетите не
пълнолетни е 39 души. 
Общият брой констатира
ни нарушения при извър
шените проверки е 496, 
в това число нарушения, 
свързани с приемане на 
непълнолетни на рабо
та – 48 нарушения. Тези и 
други факти бяха изнесе
ни на съвместна прескон

48 НАРУШЕНИЯ пРИ пРИЕМАНЕ 
НЕпъЛНОЛЕТНИ НА РАБОТА

ференция от Иван Топалов – 
директор на „Бюро по тру
да“–Търговище, Галина 
Градинарова – директор на 
„Областната инспекция по 
труда“ и Радостина Алек
сандрова от регионална ди
рекция „Социално подпо
магане“–Търговище.

По отношение на непъл
нолетните лица наруше
нията са свързани пре
димно с установеното ра
ботно време, както и с по
лагане на нощен труд от 
тях. За непълнолетните 
съществува абсолютна 
забрана в КТ да полагат 
нощен труд, който за тях 
е от 20 часа до 6 часа. 
При извършените вечер
ни проверки в част от про
верените фирми и обекти 
е констатирано, че в дей
ствителност наетите непъл
нолетни полагат труд след 
22 часа, за което на рабо
тодателите са съставени 
общо пет акта за допусна
то нарушение на разпоред
бите на КТ.

За 2006 година в „ОИТ“ 
са постъпили 98 искания 
за разрешение за приемане 
на непълнолетни лица. 

Дадени са 92 разрешения, а 
за 6 лица „ОИТ“ е отказала 
да издаде разрешение за ра
бота.               Мв

Галина Градинарова, Иван Топалов 
и Радостина Александрова (от ляво на дясно). оБщИнА–ПоПово

СъоБщЕнИЕ 
Община–Попово уведомява населението, че на тери

торията на града и общината се наблюдава каламитетно 
нападение от второ поколение на бяла американска 
пеперуда. Външните белези на посоченото нападение 
са следните:

• Наблюдават се първо по ябълки и черници, отдел
ни клони се обезлистяват напълно и се обвиват в пая
жина. Това е многояден вид, който впоследствие се 
прехвърля на други овощни и декоративни дървета и 
ги обезлистява напълно.

Ето защо при констатиране на нападение в личните 
дворове трябва да се изведе борба срещу неприятеля.

Борбата се води основно механично – чрез изрязване 
и унищожаване на гъсеничните гнезда чрез изгаряне.

Химичната борба се води при поголямо намножаване 
препоръчително с един от следните инсектициди:

• „Децис 2,5 ЕК“ – 0,05%, карантинен срок – 3 дена за 
овощни и зеленчуци;

• „Вазтак 100 ЕК“ – 0,03%, карантинен срок – 7 дена за 
овощни и зеленчуци;

• „Карате 2,5 ЕК“ – 0,05%, карантинен срок – 7 дена за 
овощни и зеленчуци;

• „Актелик 50 ЕК“ – 0,15%, карантинен срок – 7 дена за 
овощни и зеленчуци.

Умоляваме всички граждани за сериозно отношение 
към посочения проблем.

Георгиев се гмурнал пред 
очите на петнайсетина 
човека, насядали по тревата 
наоколо. Той искал да се 
поразхлади в селския гьол, 
който се образувал при ми
налогодишните наводне
ния. Внезапно къпещият 
се мъж изчезнал от погледа 
на хората и повече не се по
казал на повърхността.

Тялото на удавения е 
извадено от водолази от 
Горна Оряховица на след
ващия ден. Според съсе
ляни на Младен Георгиев, 
преди да влезе във водата, 
той се почерпил здраво. 
Бил изпил поне 300 г 
твърд алкохол. Мъжът бил 
разведен и живеел с баща 
си, на когото помагал да 
пасе животните на хората 
от селото. Майка му била в 
Гърция.                   Мв

МъЖ сЕ 
УДАВИ сЛЕД 
ЗАпОЙ

от стр. 1

като равнището º е най
ниското от август 1991 г. 
насам. 

Регистрираните безра
ботни лица в трите бюра 
по труда в област Търго
вище – Търговище, Попо
во и Омуртаг, към края 
на юли са 13 147. В срав
нение с края на юни тех
ният брой е намалял с 354, 
или с 2,6 на сто. (Справ
ката със същия период 
на м.г. показва, че към 

БЕЗРАБОТИЦАТА 
пРОДъЛЖАВА ДА НАМАЛЯВА

края на юли 2005 г. ре
гистрираните безработни 
в областта са били с 2899 
повече.) 

Равнището на безрабо
тица за областта, изчисле
но по методиката на Аген
цията по заетостта на база 
официално публикуваните 
данни за заетост в страната, 
е 19,67%. Найвисоко то 
е в община Антоново – 
39,85%, следват общините 
Омуртаг – 30,68%, Опака – 

23,03%, Попово – 15,13%, 
и Търговище – 14,98%. За 
сравнение: равнището на 
безработица средно за стра
ната е 8,96 на сто.

Общо обявените през 
юли свободни работни мес
та от работодатели в област 
Търговище са 392 (с 48 по
малко от юни). От тях 68 
са по програми и мерки за 
заетост. От всички обявени 
места 85% са без изискване 
на специалност.

Постъпилите на работа 
през юли регистрирани 
безработни от областта 
са 463 (с 30 повече от 
юни). 

Постъпилите на работа 
след завършен квалифи
кационен курс са 17. Обу
чение през месеца са за
почнали 246 безработни, 
а други 119 са завършили 
курс.

МВ

В два от миналите брое
ве на вестника запознах
ме читателите с реализира
ния в нашия град проект 
за увеличаване възмож
ностите за трудова зае
тост на 15 дългосрочно 
безработни лица, които се 
водят на регистрация в ди
рекция „Бюро по труда“–
Попово и филиала му в 
гр. Опака. Завърши вече 
курсът по тяхното профе
сионално обучение по спе
циалността зайцевъдст
во, положени бяха и задъл
жителните изпити. Как
ви са резултатите от из
питите и какво още пред
стои – за това разказва г
жа Т. Цветкова – помощ
никдиректор на Профе

ЗАЙЦЕВъДсТВОТО – 
АЛТЕРНАТИВА 

ЗА ЗАЕТОсТ
нА ПрофЕСИонАлнА гИМнАзИя По СЕлСКо СтоПАнСтво–ПоПово

сионална гимназия по сел
ско стопанство–Попово и 
технически сътрудник в 
екипа на проекта.

Приключи първият 
етап от подготовката на 
курсистите – квалифика
ционен курс по профе
сията „животновъдство“, 
специалност „зайцевъд“. 
От 8 до 11 август 2006 г. 
се проведоха изпити по 
теория и практика на спе
циалността. Преподава
телите изготвиха тест и 
практически задачи, съоб
разени с учебното съдър
жание и материалнотехни
ческата база на Профе
сионалната гимназия по 
селско стопанство. Изпи
тите преминаха на много 

високо ниво. Това се илю
стрира найдобре от по
лучените резултати: по тео
рия на специалността – мно
го добър 4,90 и по практика 
на специалността – много 
добър 5,47. Курсистите по
казаха задълбочени зна
ния за породите зайци, ана
томичните особености на 
зайците, методите на раз
въждане и уменията за от
глеждане на тези животни. 
Изпитващите констати
раха формирани профе
сионалноличностни ка
чества у курсистите – като 
отговорност, изпълнител
ност, стриктност, издръж
ливост, комуникативни 
умения за работа в екип, 
трудова дисциплина, сръч

ност, прецизност, наблю
дателност.

В близко време курсис 
тите ще получат свидетел
ства за професио нална ква
лификация.

У мнозина от премина
лите курса узря идеята за 
регистриране като земе
делски производители и 
за отглеждане на зайци с 
цел реализация на пазара. 
Те виждат проблем най
вече във възможностите 
за реализиране на продук
цията. Все още няма ре
гламентирани изкупвател
ни организации за зайци, а 
и пазарът е несигурен.
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ДА пОЧЕРпЯТ 
рожДЕнИЦИтЕ

� септември
Венета Колева – упра
вител на ЗД „Витоша“–
Попово

Тодор Ненов –  зам.кмет 
на община Попово

Христо Манев – начал
ник на полицейското 
управление в Попово

ИМЕннИЦИтЕ

1 септември
Симеон, Марта
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Господин Тошев, ти си 
търновец, живееш в 

Омуртаг, какво събуди 
интереса ти към Попово?

Ами преди десетина годи
ни ме впечатли случайно 
чута фраза: „Едно време в 
Омуртаг бяха занаятчиите, 
търговците и хората, дето 
се занимаваха с култура, в 
Попово бяха фабрикантите, 
а Търговище беше едно го
лямо село!“. Въпросите 
на меж дуселищните отно
ше ния в региона не са из
следвани. А и се инте ре
сувам от отноше нията на 
обик нове ните хора от тях
ната представа и спо мени 
за миналите времена. Ей 
тези неща като се съчетаха, 
и се роди интересът ми към 
Попово. Но това е добре за 
вас, нали?   

Питам те, защото в 
исторически план 

отношенията между двата 
града не са били никога 

интензивни.

Да, но те винаги са 
били свързани с пътя, 
свързващ Стара планина 
и река Дунав. Неговото 
трасе върви от Котленския 
проход през с.Тича–
Омуртаг–селата Гор на 
и Долна Хубавка–с.Ко
нак–с.Априлово–с.Свет
лен–Попово–с.Каце лево–
Русе. По този път през 
1574 г. минава френ ският 
дипломат Пиер Леска ло
пие, пътувайки от Ца ри
град за Централна Евро
па. На 8 май 1874 г. унгар
ският пътешественик Фе

МИроСлАв тошЕв – ДИрЕКтор нА ИСторИЧЕСКИ МузЕЙ–оМуртАг

„В ОМУРТАг БЯХА ЗАНАЯТ ЧИИТЕ, 
ТъРгОВЦИТЕ И ХОРАТА,  
ДЕТО сЕ ЗАНИМАВАХА 
с КУЛТУРА, 
В пОпОВО БЯХА 
ФАБРИКАНТИТЕ, 
А ТъРгОВИЩЕ 
БЕШЕ ЕДНО 
гОЛЯМО сЕЛО!“ 

С Мирослав тошев – директор на Историческия 
музей в омуртаг, се познаваме отдавна. Колоритна 
личност и събеседник, с когото разговорите са удо-
волствие. Преди време той отдели време за ед но 
проучване, което обобщи как от омуртаг са виж-
дали в миналото Попово и поповчани. Скрити под 
една дебела сянка, седим с него в летния пек и се 
връщаме към тази тема.

ликс Каниц потегля от По
пово за Осман пазар и пре
минава по посочения мар
шрут. През XX век то ва 
тра се продължава да се 
из ползва от жителите на 
Омуртагския край.

„Старите граждани“ в 
Омуртаг някога казвали: 
„Ний Попово го имахме 
за село. То и името му 
такова – Попкьой“; „Нямах
ме особени връзки с град 
По пово. Дори с Ески Джу
мая не общувахме толкова, 
там ни беше гарата. На
шите връзки бяха пове
че с град Шумен“. Ама 
колко са били тези жите ли 
от Омуртаг, които пазару
вали в Шумен, е друг въ
прос. Голямата част от жи
веещите тук имат друго 
мнение за поповчани. И то 
контрастира с горното. За 
тях град Попово е естест
вен икономически, тран
спортен и образователен 
център на района.

И ако перефразираме – 
„В началото бе гарата“?

Безспорно. Много важ но 
е построяването и откри
ването през 1899 г. на цен
тралната железопътна ли
ния София–Варна и гара 
Попово. Тя изведнъж пре
връща вашия град в място, 
където с тогавашния чо
век могат да се случат чуд
ни и невероятни за оно
ва време събития. За нас 
днес, във века на висо ките 
комуникационни техно ло
гии, е почти невъзможно да 
разберем какво обаяние и 

страхопочитание е будела 
железницата особено 
сред селяните в началото 
на XX век. За тях е било 
истинско чудо, че могат да 
седнат удобно във влака и 
без усилия да пропътуват 
големи разстояния за съв
сем кратко време спрямо 
тогавашните представи за 
пространство и граници. 
Не е имало нужда да стягат 
волската кола за далечен 
път, да се запасяват с ре
зерв ни спици и наплати, 
да вземат инструменти за 
поправката º, да смазват 
с катран осите по пътя, да 
носят зоб за впрегатния 
добитък, да вървят пеш, 
за да го водят, да поливат 
с вода биволите, щом им 
стане горещо, да покриват 
с чулове животните, ко
гато спрат за почивка, да 
следят дали няма да пад
не подкова и стотици още 
подробности, вече за бра 
вени в наши дни. За се
лянина това е ре волю ция: 
качваш се, отва ряш бохчата 
и в сладка при казка с окол
ните не усе щаш кога си 
стигнал в столицата.

Същевременно железни
цата буди страхопочитание, 
защото е невиждано до
тогава техническо чудо, и 
поради факта, че за превоза 
по нея трябва да се плаща. 
А както е всеизвестно, в 
джоба на българския селя
нин пари рядко е има ло, 
което пък създава усеща
нето, че пътуването с же
лез ницата е един вид при
вилегия, която не всеки мо
же да има. 

Ами какво ще кажеш за 
чувствата на девойките от 
Тузлушките села, когато 
за пръв път се качват на 
влака в Попово и поемат 
по широкия свят..., за да 
станат работнички или 
слугини в София, Варна 

и където ги завее съдбата. 
Спомням си, един старец 
ми разказваше, че като 
отидел в Попово, нощувал 
в хотела до гарата, да чува 
влаковете, като минават!?

Железницата издига 
ико номически Попово. 
След нея, а не преди са по
строени модерните мел ни
ци, фабриките за тухли и 
керемиди, за расти тел ни 
масла, техни чески рабо тил
ници, бояджийска фабрика, 
плетачна фабрика, че до
ри тютюнева... Урежда 
се житна борса. Попово 
ста ва търговски център 
за района на Тузлука, къ
дето селяните продават 
про дукцията си и обратно 
се снабдят с промишлени 
стоки. Тук старите казват: 
„На поповския пазар всич
ко се намираше!“ и „Попов
чани бяха хора търговци 
и културни хора!“, като 
обяс нението за „културни 
хора“ е: „като влезеш в ма
газина, ще ти извадят всич
ката стока, ще те посрещ
нат любезни, няма да те 
излъжат!“. 

Наред с пазара и дю кя
ните си Попово е из вес тен 
и с модните си шива чи. А 
това винаги е впечатлявало 
селянина. Защото селя
нин – селянин, но и той 
иска да е добре облечен, 
или по не децата му. Друг е 
въ просът, че пари за нови 
дре хи обикновено той 
нямал. Ето защо за нашите 
хора По пово е било място, 
където има чудно хубави 
и дълго мечтани неща и 
найчесто недостижими. 
Не случайно пътуването 
до града, за да се купи 
ученическа шапка, сако, 

панталон или балтон, е 
било събитие.

Поповската гимназия 
също е дърпала много 
жители от Омуртагско 
към Попово? Искам да 

ти напомня, че Попово е 
не само търговски, но и 

просветен център.

Ти познаваш общобъл
гарската народопси холо
гия. Знаеш колко е важно 
за българина да изучи де
цата си, за да им даде 
шанс да се издигнат в об
щест вото, чиновници да 
станат, на държавна рабо
та да постъпят, да стоят 
на сухо и топло и да полу
чават заплата, вместо да 
блъскат по нивите от тъм
но до тъмно. В Попово та
зи мечта е можела да се 
осъществи, тъй като в града 
имате пълна гимназия от 
1920 г. В град Омуртаг 
пълна гимназия се открива 
покъсно, през 1944 г. 

Наред с гимназиалното 
образование Попово е пре
доставяло и още перспек
тиви в областта на про
фесионалното обуче ние, 
найобщо казано. В града 
са отивали много младежи 
от омуртагските села, за 
да усвоят занаяти – и то не 
какви да е, а нови за времето 
си, като шлосерство и стру
гарство. Овладяването на 
такива специфични и ред
ки за района професии съ
що е давало добри  надеж
ди за бъдеща реализация. 
И ще ти кажа, че през 50
те години на миналия век 
омуртагчани, кои то са 
работили във фабри ките 
на Попово, са запом нили 
поповчани като трудо лю

биви и схватливи работ ни
ци.

Господин Тошев, какви 
хора, какъв град...

Виж, до хубавите неща ще 
ти спомена още нещо.  Тук 
хората ви възприемали като 
капанци. Оттук по глед нато, 
това са опасни хо ра, ножари, 
с които е подобре да нямаш 
работа. Из бухливия им нрав, 
осо бе ното им, поразлич
но поведение, неотстъпчи 
востта и трудният им харак 
тер – винаги държат на 
своето, явно силно са впе 
чат  лили омуртагчани. За
това не е случайно, че и се
га жители на Попово и райо
на се възприемат като ка
панци.

Но това не отговаря на 
истината.

Знам, че не отговаря, но ела 
и го обясни на хората тук.

Благодаря ти и ми се ис-
ка интересът ти към По-
пово да не намалява.

Разговор на 
Пламен Събев
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БЛАГОДАРНОСТ

Доц. Иванка Дон че-
ва изказва своята и на 
студентите си благо-
дар ност към общин-
ското ръковод ство 
и лично на кмета д-р 
Л.Ве селинов за това, че 
отново осигуриха въз-
можност за провеж да-
нето на разкопките. 

Студентите са из-
клю чително призна-
тел ни за гостоприем-
ст вото и добрата кух-
ня в заведението „Бръш-

ляна“. 

Пламен СЪБев

И това лято, както през последните 15 години, сту
денти от ІІ курс на спе циалността археология във 
Великотърновския уни верситет проведоха своя та 
практика на обект „Кова чевско кале“ до Попово. В 
последния ден се срещаме с доц.Иванка Дончева нау 
чен ръководител на раз копките на античната кре
пост и нейните студенти. Прекрасни млади хора, 
какви то е добре в града ни да идват повече и почесто. 
Архео логията винаги си остава предизвикателство 
със своите тайни. Тайни, които примамват и държат 
всички в очакване на сен зационните открития. Сис
темността, с която тук се работи, ако не се нама
ли темпото след ня кое де сетилетие, ще оста ви за 
наследниците ни единст ве ния в района разкрит и 
експониран античен градски център. Затова уси
лията, които се хвърлят тук, са оправдани и трябва 
да бъдат поощрявани.

Тази година в съответ ствие с работната програма на 
разкопките студентите са проучвали част от вът реш 
ността на античната кре пост. Желанието на спе циалис
тите от Истори ческия музей в Попово е било те да ра
ботят отделно от групата  работници от временната 
трудова зае тост, която  продължава да разкрива укрепи
телната система на крепостта. 

Работено е на изток от западната порта на кре постта, 
като е използван има нярски сондаж с размери два на 
три метра, в който от дъждовете се е открил ши рок зид 
от солиден гра деж. Въпреки трудния те рен и наситения 
с много строителна кера мика пласт студентите ра ботят 
усърдно и успяват да разчистят около осем метра от зида.

Разкритата част дава възможност да се предпо лага, че 
вероятно това е част от покъсен  гра деж, вероятно от 
V–VІ век. Дебелината му от 85  см потвърждава предпо
ложе нията за наличието тук на доста голяма постройка. 
За съжаление не са достигнати ъглите на градежа, за 
да се установят истинските му размери. Това ще стане 
найрано догодина, при след ващото студентско ар хеоло
гическо лято. 

В работния пласт са от крити фрагменти от би това 
керамика – амба лаж на и кухненска, единич ни бронзови 
монети и фраг менти от фибули. Открити са и голямо 
количество жи вотински кости, предимно от коне. Може 
би като раз крием поголяма част от сградата, тази 
загадка ще бъде изяснена – спо деля доц.Дончева –  но 
пред поло женията ни са, че ста ва въ прос за стопанска  
сгра да. 

СтуДЕнтСКо АрХЕологИЧЕСКо лято

сТУДЕНТИТЕ
Петко Петков

Определено това е интересно. Надявам 
се да се занимавам професионално. 
Интересно е.

Виолета Георгиева

Много хубаво и подходящо място бъ дещите 
археолози да се запознаят с античната архео логия.

Бистра Божикова

Вълнуващо е да си представиш, че 
преди няколко века на тези места са 
съществували хора, за които ние си 
изграждаме мнение по археологическите 
разкопки, изграждаме целия им живот 
по находките.

Веско Василев, гр. Елена

Ами разкопките бяха страхотни. В 
Попово имате две големи забележи тел
ности – Археологическия музей и кра
сивите жени. Между другото найин
тересно ми беше как се казва местният 
ви вестник...

Климент Дуковски

Смятам, че три седмици са малко за 
практика, щото няма достатъчно време, 
за да се разкопаят долните пластове, все 
пак бяхме дванайсет човека на четири 
квадрата. Може би щеше да бъде подоб
ре, ако копаехме вече открити построй ки.

Владо

За първа година съм на разкопки и 
си прекарах много весело, особено на 
закриването, всичко е перфектно, за
помних Попово с хубави кръчми и пер
фектни жени.

Владимир Ванев

Разкопките с тези готини хора ми на
помнят колко съжалявам, че завърш вам 
археология. Археологията не е прос то 
наука, това е начин на живот.

Боряна Люцканова

Ръкопляскания, подсвирквания и 
отделни подвиквания за найпечения 
ръководител на разкопки, за найготиния 
екип и за найинтересния обект, на който 
съм ходила. От археологията отвикване 
няма веднъж като се запалиш.

Йоанна Йорданова, Попово

Като бъдещ археолог съм безкрайно 
оча рована от доц. Дончева и групата 
археолози от ВТУ. Останах с много 
добри чувства и спомени. Надявам се 
разкопките в Ковачевското кале да про
дължат и в бъдеще. Научих много полез ни неща, 
които ще ми помогнат в бъдеще.  

АНТИЧНАТА КРЕпОсТ 
пРОДъЛ -
ЖАВА 
ДА КРИЕ 
сВОИТЕ 
ТАЙНИ

 ЧЕсТ И сЛАВА НА ТИЯ, КОИТО сА 
ЗНАИЛИ ДА МРАТ гЕРОЙсКИ ЗА 

ТЕХНОТО ОТЕЧЕсТВО...

Име скромно и незнайно, 
име славно тоя час –
Тутракан! Потръпвам тайно, 
щом те изговоря аз.

Иван Вазов, Събрани съчинения, т. 4, С. 1976, с. 167–168. 
Стихотворението е отпечатано за първи път във в. Военни известия, 

XXV, №251, 15 ноември 1916 г.

Пред датата 6 септември всички ние неволно пре
кланяме глава пред дейците от Българския таен цен
трален революционен комитет, тайните коми тети 
„Единство“, гимнастическите дружества, руме лий
ската милиция, българското правителство, княз Алек
сан дър I Батенберг, българският общественополи
тически елит от Македония до Добруджа, непобедима
та Българска армия и пред целокупния български 
народ, които разчупиха оковите на Берлинския до
говор и се изправиха единни срещу Великите сили, за 
да обе динят Княжество България и Източна Румелия 
в единна държава.

Само за 36 часа българската армия унищожава 
40 000ата румънска и за пореден път удивява света 
със своите войнски качества. Психологическият 
ефект от тази грандиозна победа е сковаващ. Първа 
Со фий ска дивизия с гордост дефилира по улиците на 
ру мън ската столица. Това е маршът на победата. Ру
мъ ния е сразена.

Тутраканската епопея е ярък пример за героизма 
и саможертвата на нашите деди, готови на всичко, 
за да обединят разпокъсаното ни отечество. И нека 
днес да преклоним глава пред този чутовен подвиг на 
нашия народ. На всички тях, които загинаха с името 
на майка България на уста – ДЪЛБОК ПОКЛОН!

Под патронажа на президента на Република България 
Георги Първанов от 3 до 6 септември в Тутракан ще 
бъдат проведени националните тържества, посветени 
на 90годишнината от Тутраканската епопея и освобож
дението на Добруджа. Организатори на тазгодишното 
честване са Националният инициативен комитет „90 
го дини Тутраканска епопея“ и Община–Тутракан. 

Програмата включва:

3 септември

9,30–10,00 часа. Откриване на фотодокументална 
изложба „Тутраканската епопея и освобождението на 
Добруджа“

10,00–10,30 часа. Поднасяне на венци на паметника 
на генерал Пантелей Киселов

11,00–11,30 часа. Освещаване на параклис „Св. 
Георги Победоносец“

11,30–13,30 часа. Тържествен народен събор – въз
поменание. Отслужване на заупокойна панихида от 
Негово високопреосвещенство Русенския митрополит 
Неофит в памет на загиналите воини при Тутракан и 
добруджанската земя.

18,00–19,30 часа. Концерт на военен ансамбъл и 
духов оркестър при Министерството на отбраната

20 часа. Тържествен митингзаря в парк „Христо 
Ботев“

4–5 септември

Международна научна конференция „Тутраканската 
епопея и войната на Северния фронт 1916–1918 г.“ 

Конференцията ще бъде в обредния дом в града и 
за почва от 9 часа. Свои до  клади на нея ще из
несат и по повски историци.

18 часа. Представяне на кни гата на 
чл.кор. др на ист. нау  ки Георги 
Мар ков „Голя мата война и бъл
гар ската стража между Сред
на Европа и Ориен та 
1916–1919 г.“

6 септември

18 часа. Откри
ване паметник на 
отвлечените и ре
пресираните 

19 часа. 
Т ъ р ж е с т в е н 

концерт

за почва от 9 часа. Свои до 
несат и по повски 

Представяне 
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на Европа и Ориен та 

6 септември

Откри
ване паметник на 
отвлечените и ре
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за почва от 9 часа. Свои до  клади на нея ще изза почва от 9 часа. Свои до  клади на нея ще из
несат и по повски историци.
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гар ската стража между Сред
на Европа и Ориен та 
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90 гОДИНИ ОТ
ТУТРАКАНсКАТА ЕпОпЕЯ



6 брой 35 • 4 септември 2006 година• WeeKenD •

ХОРОСКОП
1–3 септември

ОВЕН. Не губете мотивация за работа, ако се 
изправите пред необходимостта да разрешите 
някои пречки, появили се пред вас буквално 

от изневиделица. Осъществявайте мечтите си, но 
без това да е за сметка на финансовата ви сигурност. 
Стремете се по един конкретен начин да се сдобиете 
с подкрепата на делови партньори и началници.

ТЕЛЕЦ. Направете точен разчет на прихо
дите и разходите си, за да можете поточно да 
планирате настоящето и бъдещето си. В края на 

седмицата ще ви се наложи да направите конкретен 
избор в професионалната сфера.

БЛИЗНАЦИ. Опитайте се да бъдете полезни 
не само на себе си, но и на тези, с които сте в 
тясно сътрудничество. Насочете финансовите 

си интереси изцяло към нова посока. През почивните 
дни живейте в хармония с емоциите, мислите и хо
рата, които ви заобикалят в ежедневието. 

РАК. Проявете разбиране спрямо изиск
ванията, отправени ви от страна на партньора в 
любовта. Не отлагайте важните събития, свър

зани с преговори с колективи, чужденци или висо ко
поставени особи. Опитайте се да контролирате пове
дението и мислите, които обменяте с приятели или 
колеги. 

ЛЪВ. Внимателно подбирайте деловите си 
партньори, а в тази връзка бих посъветвала 
неангажираните представители от знака ща

телно да подбират интимната си половинка в лю
бовта. Само е препоръчително да сте последователни 
в желанията и целите си, защото едва ли хубавите 
неща, които се случват сега в живота ви, ще се 
съхранят стабилни.

ДЕВА. Избягвайте крайностите и умората, 
които могат да се отразят негативно върху 
здравословното ви състояние. През почивните 

дни обръщайте внимание на дребните радости и не
приятности в живота си. Опитайте се да ги изживеете 
пълноценно, като не се страхувате от загуби.

ВЕЗНИ. Контролирайки успешно действията 
си, ще постигате с невероятна лекота подобри 
и стабилни резултати. Ще постигнете напредък 

в преследваните от вас инициативи. Търсете нови 
възможности за добра реализация в професионалната 
сфера. Необходимо е да се погрижите за здравето си, 
ако чувствате дори и наймалкото неразположение.

 СКОРПИОН. Непрекъснато ще имате усе
щането, че това, което имате, е крайно не
достатъчно и че заслужавате много повече от 

това, което ви се дава. Възможно е да получите зави
ден приход от конкретна публикация или чрез писмен 
документ.

СТРЕЛЕЦ. През тази седмица е наложител
но да се замислите не само за предстоящите 

си цели и желания в личен и профе сионален план, 
а и за близкото и далечно бъ де ще. В случай че си 
сложите розовите очила, е не обхо димо да ги махнете 
поне за малко, за да не се разочаровате от евентуален 
провал.

 КОЗИРОГ. Ще сте склонни към избухвания. 
На този етап от време изключително силно 
въздействие върху вас ще имат колегите и 

началниците ви от работното място. Ще сте склонни 
към избухвания, които могат да навредят на имиджа, 
който толкова дълго време изграждахте.

 ВОДОЛЕЙ. С премерени действия можете 
да постигнете много повече в професионалната 

сфера, отколкото ако сте нетърпеливи в пре следването 
на целите си. С пестеливост и мъдрост, до ри можете 
да натрупате богатства, които да ви да дат възможност 
да осъществите отдавна мечтана по купка.

РИБИ. Ще сте дарени с търпение, което ще ви 
помогне да постигнете завиден напредък и в 
материалната област, където в последно време 
претърпяхте известни загуби. Така че моментът 

е особено подходящ да си върнете загубен пост, пари, 
придобивки или приятел, с когото не сте се разделили 
с добро.

Замразените зеленчуци 
са доста пополезни от 
пресните, съобщават ка
надски и френски лекари 
и био лози. Те твърдят, че 
до ма тите, краставиците, 
пат ла джаните, лукът и дру
ги, набрани в южни стра
ни още докато са зелени 
и транспортирани през де
вет земи в десета, губят 
зна чителна част от съдър
жащите се в тях витамини 
и мине рали. 

Зеленчуците, подлагани 
на ледена обработка броени 
часове след откъсването, 
обаче запазват 99 на сто 
от тези вещества. Нещо по
вече: концентрацията на 
олово, кадмий и някои пес
ти циди в пресните зелен
чуци е повисока. Това се 
отнася найвече за чуш
ките. 

Японски учени заявяват: 
изводите на колегите от 
Фран ция и Канада не ни 
из ненадват, те се отна сят 
и за замразените пло до ве. 
Спо ред англича ните зе лен
чуците и плодо вете скреж
ков ци трябва да фигурират 
във всекиднев ното ни ме
ню. 

Резултатите от изследва
нето на французите и 
канад ците излизат наяве 
няколко дена след като ис
пански учени инфор ми
раха, че портока ло вият 
сок, предназначен за про
дъл жително съхране ние, 
по нищо не отстъпва на 
фреша (течността, изце
дена от наскоро откъснати 
плодове). Не харчете па
рите си за прясно из це
дени сокове, защото пас
тьоризираните са не по
малко полезни, показват 
про учванията им. 

Според испанците опако
ваните в картонени кутии и 
пластмасови бутилки джу
сове са основният източ
ник на антиоксиданти (при
родни вещества, пребор
ващи успешно вред ните за 
организма свобод ни ради
кали). Както е извест но, 
един от найефикасните 
ан ти оксиданти – витамин 
С – се съдържа във всички 
ви дове пастьоризирани со
кове.

ЗАМРА-
ЗЕНИТЕ 
пЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕН-
ЧУЦИ сА 
пО-пОЛЕЗ-
НИ ОТ 
пРЕсНИТЕ

сЕКсУАЛЕН 
ТЕМпЕРАМЕНТ 

спОРЕД 
КРъВНАТА гРУпА

КръвнА груПА А

Нейните представители са добросъвестни, стесни 
телни хора, стриктно изпълняващи своите задъл
жения. Смело могат да бъдат наречени „въплътенци 
на съ вършенството“. Обикновено бързо се изкачват 
по слу жебната стълба, а всичко останало считат за 
вто ростепенно. Те са верни приятели, роднини и 
близки. Те не са особено сексуални, макар че са го
тови стриктно да изпълняват задълженията към 
парт ньорите си (например в брачното ложе). С на
трупването на сексуални кон такти с тях сексът става 
постепенно отегчителен, ску чен, обикновено рутинен, 
като едно задължение. По принцип са консервативни 
в сексуалните си отношения. Ако вашите партньори 
са от кръвна група А, следва да се заемете вие със 
сексуалното разнообразяване на връзката и да бъдете 
основен двигател на процеса, източник на сексуален 

живот. Вашите Апартньори старателно ще реализират и изпълнят вашите замисли 
и идеи – така, както устремено работят за своето доизграждане и изпълняват трудо
любиво задълженията си.

КръвнА груПА в

Обикновено са чувствени натури, надеждни 
приятели и колеги. И в работата, и в секса имат 
малко повисоки изисквания и към себе си, и към 
околните. Зад спокойната натура и невъзмутимо 
поведение на практика се крие една чувствителна, 
крехка, ранима душа. Могат да ви се сторят хладни, 
но когато иде реч за любов, техните чувства могат 
да се развият бурно и неудърживо.

КръвнА груПА Ав

Това са хора, които са отдадени изцяло на 
чувствата си. В пълна сила важи правилото, че 
първо действат чувствайки, а ако остане време, и 
анализират случилото се. У тях живеят две души, 
които се хармонизират взаимно. Обхванати са от буйни страсти и затова често страдат 

или остават неразбрани. Понякога са импулсивни и 
твърдоглави, което може да им донесе душевни терзания 
и мъчителни страдания. Въпреки това те предпочитат 
да ги изживеят, отколкото да ги пропуснат. Бурността 
в техния живот и шеметната скорост, с която живеят, 
често ги кара да се усамотяват, не допускайки до себе 
си никого и не доверявайки своите тайни на никого. 
Стремежът към уединение обаче не е причина те да 
са сексуално неактивни. 
Напротив, известни са с 
качествения, разкрепостен, 
страстен секс и пълно 
отдаване на удоволствията 
от сексуалното общуване. 
Една тяхна лоша черта 
е, че когато се наситят на 
своя партньор, може често 

същият да го сменят, за да имат нови завоевания.

КръвнА груПА о

В нея влизат хора, които са отдадени на постоянно дви
жение. Те са често енергични, общителни, притежават 
воля, имат пробивна способност и умеят да създават кон
такти. Разбира се, те са темпераментни в сексуалните 
си отношения, като с удоволствие фантазират и експе
риментират в постелята. Обикновено обаче предпочитат 
сексуална активност за дълго време с даден партньор, 
страхувайки се от сексуални контакти с друг партньор.

Съвременните медицински проучвания все по-често намират корелация между 
кръв ногруповата принадлежност и различни характеристики на човешкото 
тяло. 

Съществуват различни класификации на кръвните групи, като най-разпро-
стра нената е аво. в случая според системата аво различаваме четири ос-
нов ни кръв ни групи: а, в, ав и о. Изследователите са открили интересни зави-
симости меж ду кръвногруповата принадлежност на дадения индивид и неговия 
сексуален тем перамент.
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652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      45

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         15

пРОДАВА

РАЗНИ КОЛИ пОД НАЕМ
вЕлИКо търново
За справки – 

088 7 554 582

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

ПроДАвАМ  
• легло тип 
„Приста“ (150 лв.);
• ниска холо ва масичка 
(50 лв.). 
тел.060� � �5�1.

„Приста“ (150 лв.);
• ниска холо ва масичка 
„Приста“ (150 лв.);„Приста“ (150 лв.);

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

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, Пе  
ньо Михайлов Йорда нов.15

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  45

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888         45

• 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. 25

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро фуга 
радиална, нови тене кии и 
фургон. Село Цар Асен, Сте
фан Йорданов Драганов.45

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 45

• 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. 45

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0899.254.722. 
35

• 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.               25

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 55

• Продавам стари
нен диван, произве
ден 20те 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, email: 
svetlomir6@mail.bg. 1316

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 55

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.                15

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. 25

ЗАпОЗНАНсТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 35

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782. 35

• Продавам склад 350 кв.
м с четири гаражни клет ки в 
бившето БКС до „Топли во“, 
за 20 000 лева и 4 бр. фур го ни 
по 300 лева еди  ния. За справ
ка тел. 0888.997.136. 35 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско рост
на кутия, с нова газо ва уредба. 
Цена – 2600 ле  ва. За справ
ки – тел. 0888.997.136. 35

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      35

• Продавам две хладил
ни витрини и два домашни 
хладилника. Цени – по 
договаряне. За справки – 
тел.: 0888.997.136. 35

• Продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888. 989.041. 45

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ЖИЛИЩА, ИМОТИ

АВТОМОБИЛИ

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, гар
дероби, холандска гар ни
тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 980.946, 
ул. „Хр. Бо тев“ № 22.  55

в среща от третия 
есенен кръг на футбол но-
то пър венство в Северо-
източна „в“ аматьорска 
група отборът на „Чер-
но ломец 04“–Попо во по-
срещна на своя стадион 
футболистите на „Бен-
ковски“ (Бяла, обл. ру се). 

При хубаво време пред 
около 200 души публика бе 
даден началният съдийски 
сиг нал. Сред зрителите има
ше и около 20членна агит
ка от привърженици на 
гостите, които ентусиазира
но подкрепяха своите футбо
листи. В първите минути 
играта бе на приливи и отли
ви, без някой от отбори те да 
успее да наложи пре димство. 
В 15ата мину та поповските 
футбо листи из  плетоха хубава 
ком бина ция, завършила с 
бомбен удар, но топката 
срещ на страничния стълб на 
вратата. Гостите също напра
виха няколко ата ки, но без 
да се стигне до опас ни голо
ви положения. Пет минути 
след като „Чер ноло мец“ се 
раз ми на с гола, нападател на 
домакини те отново бе изве 
ден сам сре щу вратаря на 
„Бен ков ски“, но съдията сви
ри пре силена засада.

В 27ата минута гостите 
създадоха първото си истин
ско голово положение и не 
го пропуснаха – с преме рен 
удар топката бе из прате на 
във вратата на попов чани и 
резултатът бе открит. След 
гола, вместо очаква ния до
макински на тиск, футбо 
лис тите от Бяла се ориен ти
раха подобре на терена и 
наложиха превес в играта.

До края на полувремето не 
се случи нищо запомнящо 

ТЕЖКА ЗАгУБА
се с изключение на двата 
жълти картона, които по ка за 
съдията за груба игра на съ
стезатели от двата от бо ра.

През второто полувреме 
се очакваше поповчани да 
заиграят поорганизирано, 
с повече атаки и свежи идеи 
да обърнат играта и вземат 
трите точки. Още в 46ата 
минута те напра виха добър 
пробив към про тивниковата 
врата, но не успяха да го за
вършат с удар. И това бе като 
че ли всичко хубаво, съ тво
рено от домакините. Футбо
лис тите от гостуващия от
бор заиграха като на свой 
те рен, редяха атака след 
атака, бореха се за първа 
топка и съвсем зако но мер
но стигнаха до нов гол в 
57ата минута, уд воявай 
ки резултата. Оттук ната
тък играчите на „Бен ков
ски“ напълно контро  лираха 
мача. В 79ата мину та те от
бе лязаха трето  по па де ние, 
а в самия край на сре  щата 
резултатът ста  на 0:4… На 
зеления те рен гос ти те вече 
правеха как вото си поискат. 
Добре че няма ше повече 
време… През втората част 
на мача съдия та декорира в 
жълто още трима футболисти 
на „Черноло мец“.

Поповските любители на 
фут болната игра могат да 
се надяват, че това, което на
блю даваха, повече няма да се 
случва на градския ста дион.

В четвъртия кръг на пър вен
ството „Черноломец 04“ гос
тува на отбора на „Суво рово“.

Състав на „Черноломец“: 
Дилян Димов (капитан), 
Алек сандър Миланов, Ата
нас Атанасов (64 ми нута – 
Атанас Русев), Ивай ло 

сЕВЕРОИЗТОЧНА „В“ АМАТЬОРсКА ФУТБОЛНА гРУпА, сЕЗОН 2006–2007
III Кръг (�7 АвгуСт)

„Доростол 2003“ (Силистра)–„Разград 2000“ (Разград) 3:0
„Албена 97“ (Оброчище)–„Септември“ (Тервел)        3:0 
„Левски 96“ (Главиница)–„Шабла“ (Шабла) 1:2
„Черноломец 04“ (Попово)–„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 0:4
„П. Хитов 2006“ (Тутракан)–„Суворово“ (Суворово) 3:1
„Аксаково“ (Аксаково)–„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 0:2
„Черноморец“ (Балчик)–„Девня 2005“ (Девня) 0:0
„Орловец“ (Победа)–„Аристон“ (Русе) 1:1
„Спортист“ (Генерал Тошево) – почива 

КлАСИрАнЕ

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

Иванов (60 минута – Дете  лин 
Василев), Димитър Ди мит
ров, Свилен Колев, Дими тър 
Пемперски, Пламен Петров, 
Станчо Станчев (50 мину
та – Тунжер Те фик), Ясен Ва
силев, Месуд Мус тафов.

Съдийска бригада от Вар на: 
гл. съдия Живко Ди мит ров с 
помощници Да наил Димитров 
и Димо Въл чев, резервен съдия 
Стоян Александров. Дежурен 
де легат Веселин Цонев от Раз
град.                    К.С.

сИМЕОНОВДЕН
(Симио́новден, Летни Симео́новден, Нова година)

1 септември
Ивелина НеДеЛЧева, уредник в ИМ–Попово

Симеоновден е първият есенен празник. В народния кален
дар се счита за начало на нова стопанска година, затова се 
смята найвече за земеделски празник. На мно го места той 
е свързан с началото на есенната оран и сеитба (Брáкница, 
Го рица, Люблен, Светлен, Паламарца, Са́дина и др.). В се
ло Бракница на Симеоновден селяните носят семената за 
посев в църквата, за да бъдат осветени. След службата всич
ки заедно със свещеника отиват към подготвените за сеитба 
ниви. Там попът отново чете молитва за берекет и преръсва 
със светена вода. След това обредно се заорава и засява ни
вата. С този ритуал се поставя официално началото на есен
ната сеитба и от този ден всеки може да сее.

Първото засяване е съпроводено от много обичаи, обре
ди и забрани. В основата им лежат представите, че из
вършването на определени действия и спазването на редица 
забрани от стопанина и от членовете на семей ството му 
оказ ват влияние върху очакваната реколта, а оттам и върху 
бла годенствието им.

Първият важен момент от свързаната със сеитбата обред
ност е подготовката на семето за засяване. Зърното за посев 
се отделя още след вършитба. Избира се найедрото жито 
и се слага в ъгъла на собата, като предва рително се смесва 
с пепел – „да му се изпука всич ката главня“. В навечерието 
на сеитбата, за берекет, към приготвеното за посев семе се 
оронва зърното от „брадата“ донесена от последната жътва. 
Някъде слагат и четеното в църквата на Симеоновден жито 
или орехи, гребен (да стане гъсто житото), сребърна пара 
(да е чисто като сребро житото) и др. В село Паламарца 
към семето се добавя и прекаденото още на Бъдни вечер 
жи то. Навсякъде се държи особено много на чистотата, да 
е чисто житото. Семето се изсипва в чисти чували. Дрехите 
на сеяча също трябва да са чисти. Обредното очистване се 
изразява и в предпазване от интимност между сеяча и съ
пругата му в дните преди засяване.

Сеитбата започва в понеделник на пълна месечина, да е 
пълно житото. Рано сутрин стопанката опича пита, коли 
пиле (или кокошка) и приготвя храна за сеяча. От тази хра
на никой друг не трябва да опитва. Преди потеглянето на 
сеяча стопанката разравя жарта в огнището: „Да е червено 
като жарта житото, да узрее!“ След това плисва едно менче 
вода пред каруцата (Глогинка, Бракница, Водица и др.) или 
прекадява около нея с тамян и въглени върху лемежа (Са
́дина, Опака́, Горско Абланово, Горица и др.). В селата Па
ламарца и Горско Абланово още преди впрягането на кару
цата се посипва около нея пепел от огнището. Всички тези 
действия имат предпазен характер. След това сеячът се из
праща с благопожелание: „С късмет и берекет да ходи!“. 
На някои места (в Опака́, Водица и др.) портите се оставят 
от ворени цял ден, докато сеячът се върне от нивата. Това се 
прави „за да влезе берекета и късмета в къщата“.

Повсеместно е разпространено вярването, че „не е на 
ху баво“, ако жена ти пресече пътя или срещнеш човек с 
ло ши очи на път. В такъв случай сеячът обръща колата и 
пое ма по друг път. Навсякъде срещата с бременна жена се 
тъл кува като добър знак, че ще донесе плодородие, ще им 
вър ви „на пълно“. По същия начин се тълкува и срещата с 
човек, носещ пълни торби с храна. 

На нивата засяването е съпроводено с някои обредни дей
ствия. Сеячът започва сеитбата обърнат на изток с пре кръст 
ване, целува комат хляб, който жена му е пригот ви ла, целува 
бучка пръст за берекет и започва да оре. Пър ва та шепа семе 
се нарича на Господ. Сеячът зася ва с благо сло вия: „Айде, 
Боже и света Богородице, помог не те! Да се роди жито, че 
прави да жънем!“. На обяд хапва от при гот  вената храна. 
Събира трохите и кока лите и ги хвър ля в браздата (Люблен). 
В село Глогин ка, ако остане от храна  та, връща я вкъщи и я 
дава на добитъка, а в Гърчи но во и Опака́ всичко трябва да 
се изя де на нивата. Всичко то ва се прави  все „За берекет – 
берекета да остане на нива та и вкъ щи!“.

През първия сеитбен ден нищо на заем не се дава и гос ти 
не се приемат – „за да не отиде берекета у хората“. В село 
Светлен, докато сеячът е на нивата, стопанката гледа да не 
върши никаква домакинска работа вкъщи и огън не пали, 
за да не се запали житото.

Основните обредни комплекси при засев са познати както 
в Поповския край, така и на всички българи. Те се спазват 
докъм средата на ХХ век, като постепенно се опростяват и 
ограничават по време до пълното им отпадане.  

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.55
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• ПътЕшЕСтвЕнИК •�

Сгушена в северните 
склонове на живо

писната Стара планина, 
Трявна привлича туристи 
от страната и чужбина с 
богатото си културноис
торическо наследство, въз
рожденска архитектура и 
красива природа. Според 
стари предания селището 
датира от ХІІ век по време 
на царуването на Асеневци. 
Найранният документ за 
съществуването му обаче 
е от 1565 г. Днес, разхож
дайки се по старата кал
дъръмена уличка със за
пазени възрожденски къ
щи, можем да се върнем 
назад във времето, когато 
Трявна е бил процъфтяващ 
занаятчийски център. 

Градът е известен с 
тревненската художест
вена школа, която се раз
вива в три направления – 
дърворезба, иконопис и 

строителство – разказ
ва екскурзоводката Вя
ра Белева. – Днес има спе
циализиран музей за дър
ворезба и иконопис. Музеят 
включва седем обекта. 
Един от найинтересните 
е Даскаловата къща. Тя 
представя развитието на 
дърворезбата, като се за
почне от найпростата, 
т. нар. овчарска резба, и 
се стигне до църковната, 
която бележи върха в раз
витието на дърворезбата. 
Представена е също така 
и украсата на тревненския 
дом. В миналото почти 
всяка тревненската къ
ща е имала украса. С дър
ворезба са били украся
вани мебелите, тавани
те, вратите и колоните 
на къщите. Музеят пред
ставя също една колекция, 
изработена от известен 

тревненски майстор. Тя 
включва десет фигури на 
български царе от Сред
новековието, портре
ти на български възрож
денци и на царете след 
Освобождението от тур
ско робство – Батенберг, 
Фердинанд и Борис Трети. 
Колекцията е изработена 
за седем години от 1913 
до 1920 г. от самобитния 
тревненски майстор 
Генчо Марангозов по по
ръчка на богат софийски 
фабрикант. Самата Даска
лова къща е също много 
интересен обект. Собст
веникът е бил търговец, 
един от найбогатите хо
ра в града. Интересна ис
тория е свързана с построя

ването на къщата. Тя 
била завършена през 
1808 г. и по стар обичай 
стопаните поканили гости 
за освещаването й. Всички 
влезли да я разгледат 
и я харесали. Само соб
ственикът останал недо
волен от украсата на 
новата къща. Засегнат от 
това, майстор Димитър 
станал да защити май
сторлъка си и казал: „Зла
то, мрамор и сребро за 
украсата на къщата не са 
по нашенски, но от дърво 
такива тавани ще ти 
направя, каквито няма да 
видиш никъде.“ Като чул 
това, неговият помощник 
калфата също казал, че 
може да направи таваните 
не полошо от майстора. 
Тогава те решили да 
сключат облог. За целта 
всеки трябвало да направи 

дърворезба на един таван 
и да покаже по този начин 
своето майсторство. Ра
ботили шест месеца – 
от Гергьовден до Димит
ровден, без да имат право 
да гледат работата един 
на друг. Когато завършили, 
събрали се старите май
стори да решат облога. 
Влезли найнапред в 
стаята на калфата. Учу
дени от красотата на 
тавана, от който греело 
жарко юлско слънце, 
решили в един глас да го 
признаят за майстор. Но 
когато влезли в другата 
стая, където работил 
старият майстор, учуд
ването им било още 
поголямо, защото от 

тавана отново греело 
слънце, но вече спокойно 
майско слънце. Тогава 
те казали: „Младият е 
майстор, но старият 
е подобър. Той печели 
облога между двамата“ 
и му дали титлата уста, 
което означава майстор 
на майсторите. Така 
завършил облогът. Всеки 
получил по нещо за своята 
работа, а слънцата почти 
двеста години продъл
жават да греят от тава
ните на гостните стаи.

Даскаловата къща има 
също и историческа стой
ност, тъй като на 11 ноември 
1871 г. в нея пренощувал 
Васил Левски – една от 
найярките фигури на на
ционалноосвободителни
те ни борби срещу пет
вековното османско иго. 

По време на Рускотур
ската освободителна вой
на в стаята с таван, укра
сен от младия майстор, 
се установил щабът на 
част от руската армия, 
предвождана от генерал 
Святополк Мирски. 

Старата част на Трявна 
е обявена през 1979 г. за 
архитектурен резерват, къ
дето са запазени над сто 
паметника на възрожден
ската архитектура. 

Разхождайки се из града, 
не бива да пропускате 
старинния площад „Ка
питан Дядо Никола“, кой
то е единственият в стра
ната възрожденски архи
тектурен ансамбъл, съхра
нил почти изцяло автен
тичния си вид. На него 
гордо издига снага часов
никовата кула, построена 
в далечната вече 1814 г., с 
работещ и днес оригинален 
часовников механизъм. В 
непосредствена близост до 
нея се намира и прочутото 
тревненско школо, което 
е едно от първите светски 
училища в България. По
строено през 1839 г., днес 
то е приютило изложба на 
картини и дървопластика, 
както и интересна колек
ция от часовници. В учи

лището е представена и 
възстановка на класна стая 
от времето на взаимното 
училище. На стария площад 
се намира и църквата 
„Свети Архангел Михаил“, 
която е ценен паметник 
на културата, датиращ от 
Средновековието. Във вре
мето тя е била разруша
вана и опожарявана много
кратно и в сегашния си 
вид съществува от 1819 г. 
Украсата на иконостаса 
и иконите са дело на са
мобитни тревненски май
стори. Едно от найхуба
вите места за снимка е 
старият каменен мост, 
извил гръбнак над Трев
ненската река. Заедно с 
Часовниковата кула той 
се е превърнал в символ 
на града. Традициите на 
тревненската резбарска 
школа са съхранени живи 

и до днес. Вървейки по 
старата улица, няма как да 
не забележите няколкото 
малки работилници, в 
които талантливи майстори 
резбари вдъхват живот на 
дървото. А ако искате да 
отнесете със себе си спо
мен от Трявна или да за
радвате свой близък чо
век, възможностите са 
безбройни. Във всяка от 
работилниците можете да 
си изберете красиви дърво
резбовани пана с флорални 
мотиви, характерни за 
тревненската школа. Не 
са малко и магазинчетата 
за сувенири, в които, вли
зайки, дъхът ви спира от 
отрупаните им с найраз
лични битови подаръци 
лавици. Увлечени в търсене 
на найподходящия пода
рък, не забравяйте да по
сетите и найстария архи

тектурен паметник на 
Трявна от ХVІІІ век – къ
щата на поп Ангел, раз
положена в центъра на 
историческото градче. На 
старата улица се намира 

и къщата музей „Петко 
и Пенчо Славейкови“. В 
нея от 1853 г. до 1876 г. 
с известни прекъсвания 
е живял бележитият 
български поет и въз
рожденски деятел Петко 
Славейков. В нея се раж
дат и неговите деца, сред 
които е класикът на бъл
гарската поезия Пенчо 
Славейков. Заслужава да 
се види и музеят на Трев
ненската иконописна 
школа, разположен в Цар
ския параклис, строен 
през 1943–1944 г. с волята 
на царица Йоана, като 
дар за града. Музеят съ
хранява единствената пред
ставителна колекция на 
тревненските иконописци 
от ХVІІІ до края на ХІХ 
век, включваща над 160 
оригинални икони. 

румяна Цветкова, БНр
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