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„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА“, РАЙОН ПОПОВО

СЪКРАЩЕНИЕ НА 30% 
ОТ ПЕРСОНАЛА ДОСЕГА

• 2005 Г. – УСПЕШНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
• НЕ СПИРАТ ПРОВЕРКИТЕ ЗА КРАЖБИ НА ТОК

Кирил ЖЕЧЕВ 

Вълната от съкращения 
на персонал след смяната 
на собствеността на елек-
троразпределителните 
предприятия в страната не 
отмина и поповския район 
на „Електроразпределе-
ние–Варна“ АД, клон Тър-
говище. Досега съкратени-

те са около 30 на сто, ка-
то процесът продължава. 
Предвижда се от 2007 годи-
на да заработи нова струк-
тура на електроразпреде-
лението.

Поповският район на 
„Електроразпределение–
Варна“ АД, клон Търго-
вище, приключи успешно 
2005 година. През този пе-
риод бе осъществен ре-

монт на мрежата за ниско 
напрежение в Попово и се-
ло Зараево. Извършена бе 
подмяна на кабели за нис-
ко напрежение в града, 
кварталите Невски, Сеячи 

ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБУЧИТЕЛНИ 
КУРСОВЕ В ПОПОВО

Част от участниците в обучението

ПОКАНА
На 1 февруари от 14 часа 
в заседателната зала на 
Общинския съвет ще се 
проведе публично об-

съждане на касовото из-
пълнение на бюджета на 

Община–Попово за 2005 г. 
и на проекта за бюджет 

през 2006 г. Каним граж-
даните, представители на 
неправителствените ор-

ганизации и бизнеса да взе-
мат участие в срещата.

ПО-МАЛКО 
КАТАСТРОФИ, 
ПОВЕЧЕ УБИТИ 
И РАНЕНИ

Христо Ангеловна стр. 3

ТАЛАНТИ 
ОТ ПОПОВО 
ОГЛАСИХА 
РАДИОЕФИРА

на стр. 5 на стр. 2

АКО МОЖЕ 
ЕДИН 
ДЕН 
БЪЛГАРИЯ 
ДА ОСЪМНЕ 
С РЕДА НА 
АВСТРАЛИЯ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
ОТ МИНАЛИЯ 
БРОЙ

на стр. 4
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от стр. 1
и с. Кардам. Продължи под-
мяната на елтабла в домо-
вете на гражданите в об-
служвания район. Подме-
нените табла през измина-
лата година са общо около 
500.

По време на летните 
наводнения не бяха до-
пуснати значителни ава-
рии по захранващата мре-
жа и съоръженията. В 
града имаше само един по-
вреден трафопост в бли-
зост до Професионална 
гимназия по технологии 
и лека промишленост, кой-
то бе залят от водата. На-
воднена бе и възловата 
станция в Опака, като само 
за 12 часа бе възстановено 
електроподаването.

Падналите под –15°C 
температури през втората 
половина на януари т.г. бяха 
причина за нарушаване 
електрозахранването в 
много селища от страната. 
В Поповска община обаче 
нямаше случай на скъсани 
електропроводи и нито 
в града, нито в околните 
селища подаването на ток 
бе прекъсвано.

Както и през предход-
ните години, и сега про-
дължават кражбите на 
електроенергия от някои 
абонати. Това се върши 
и в града, и в селата. Ток 
крадат както бедни хора, 
така и заможни гражда-
ни. От фирма „Електрораз-
пределение“ постоянно 
извършват проверки и ус-
тановяват случаи на не-
правомерно използване 
на уредите за измерване 
на консумираната електро-
енергия. Всички заловени 
в нарушение потребители 
се санкционират с парич-
ни глоби, а някои от тях, 
според вида на наруше-
нието, се дават на съд 
(бързо полицейско произ-
водство).

Може да се отбележи, 
че през изтеклата година 
няма големи длъжници на 
фирмата. Случаите на не-
плащане за консумирана 
електроенергия са пре-
димно от физически лица. 
На такива абонати се пра-
ви предупреждение и 
при неиздължени суми в 
определения срок се пре-
късва електрозахранване-
то. Истината е, че в срав-
нение със средния за стра-
ната процент такива слу-
чаи в нашия регион не са 
много през отчетния пе-
риод.

СЪКРА-
ЩЕНИЕ 
НА 30% 
ОТ ПЕР-
СОНА-
ЛА ДО 
СЕГА

21 януари стана повод 
за мило тържество в АГ от-
делението на поповската 
болница. Заместник-кме-
тът на общината Милена 
Божанова поздрави лека-
рите, акушерките и всички 
работещи в отделението. Тя 
поднесе и поздравителен 
адрес от кмета д-р Весе-
линов, както и скромна на-
града за колектива. Към 
благопожеланията за про-
фесионални успехи и по-
вече живи и здрави бебета се 
присъедини и управителят 
на болницата д-р Иван Гу-
щанов. Самодейци от чита-
лището в с.Кардам възпро-
изведоха народния обичай 
Бабинден.

***
И в с.Манастирца отбе-

лязаха по свой начин Ба-
бинден, като си организи-
раха празник. Заслужено 
вниманието беше насоче-
но към възрастните жени, 
отгледали внуци и пра-
внуци. Те получиха поздрав-
ления от председателя на 
мeсната организация на 
БСП Любен Найденов и от 
най-младия дядо в селото. 
Всички присъстващи си 
дадоха дума да отпразнуват 
заедно наближаващите 
Трифон Зарезан и 8 март.

ДЕНЯТ НА 
РОДИЛНАТА 
ПОМОЩ

Светослава РУСЕВА

Това бе решено след 
проведените през послед-
ния месец преговори 
между НСОРБ и БТК за 
безвъзмездно предаване в 
собственост на местната 
власт на кабелните радио-
мрежи в цялата страна, тъй 
като в приватизационната 
сделка на компанията те 
не са били обект на про-
дажба.

Приемането на собстве-
ността е предвид това, 
че съществуващите досе-
га мрежи имат социал-
на значимост и подпома-
гат дейността на всяка Об-
щина за по-бързо разпро-
странение на информация 
до населението – особено 
при възникнали бедствени 
ситуации. 

Местната власт търси да 
намери подходящ начин за 
стопанисване и управление 
на радиомрежите – директ-
но чрез своята админист-
рация или чрез търговски 
дружества с общинско 
участие. 

Последната дума по този 

ОБЩИНИТЕ МОЖЕ 
ДА ПРИЕМАТ 
СОБСТВЕНОСТТА НА 
РАДИОЖИЧНИТЕ 
МРЕЖИ

въпрос ще имат общинските 
съвети с техните реше-
ния. Те ще трябва да оп-
ределят и размера на так-
сата за ползване на „ра-
диоточките“, която трябва 
да покрие целия разход по 
издръжката и персонала. 

Затова към момента не 
се приемат заплащания 
на абонати за настоящата 
2006 г. 

Проект BG 0202.02-026 „Създаване и промоция на 
иновационен и маркетингов екотуристически продукт“ 

„На границата между Предбалкана и Дунавската равнина 
Равнините на приключенията“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз 
и Република България по Програма ФАР на ЕСBG 0202.02 

„Развитие на българския екотуризъм“

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУЧИТЕЛНИ 
КУРСОВЕ В ПОПОВО

На 21 и 22 януари в Попово се прове-
доха поредните обучителни сесии по 
проект „Създаване и промоция на инова-
ционен и пазарен екотуристически про-
дукт „На границата на Предбалкана и 
Дунавската равнина – Равнините на при-
ключенията“.

В отделните модули на обучение са 
включени над 30 курсисти.

Лекторката Стефка Александрова, коя-
то води курса „Маркетинг на екотурис-
тическата дестинация“, акцентира върху 
практическия подход за промоция на ту-
ристическите дестинации и планирането 

на туристическата дейност в региона.
Обучаемите в другия модул „Техники на 

туристическия водач“ с лектор Николай 
Миндов, председател на Асоциацията на 
екскурзоводите, разшириха познанията 
си, свързани с характеристиките на екс-
курзоводското обслужване, логистика на 
маршрута, техники на гида и др. 

На 4 и 5 февруари предстои обучителния 
модул „Развитие на екохижи“, който ще 
подпомогне специалистите по устойчив 
туризъм, инвеститорите и архитектите да 
оценят финансовата приложимост и мар-
кетинговия потенциал на една екохижа.

Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено Община–
Попово и по никакъв начин не може да се счита, че то изразява възгледите на 

Европейския съюз. 

Инициативен комитет ви кани да 
присъствате на учредяването на 

ОБЩИНСКИ БРАНШОВИ 
ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ

Събранието ще се проведе на 4 февруари 2006 г., 
събота, от 10 часа в Дома на културата–Попово при 
следния дневен ред:

1. Избор на ръководство на събранието 
2. Приемане на Устав на ОбПС
3. Избор на председател и УС
4. Избор на контролен съвет

5. Разни

ОБЯВА
По решение на Управителния съвет на 

държавен фонд „Земеделие от 19.01.2006 г. 
приемането на проекти по програма САПАРД 

ще се извършва от 06.02.2006 г. до 26.02.2006  г. 
включително по следните акредитирани 

мерки на Националния план за развитие на 
земеделието и селските райони:

1. Мярка 1.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 
по следните сектори:

• „Мляко и млекопроизводство“;
• „Месо и месопроизводство“;
• „Трайни насаждения“;
• „Яйца и яйчни продукти“.

2. Мярка 1.2. „Подобряване преработката и мар-
кетинга на селскостопански и рибни продукти“;

3. Мярка 1.2.1. „Пазари на производителите и тър-
жища на плодове и зеленчуци“.

Забележка: Продължава приемането на проек-
ти по Мярка 1.5 „Създаване на организации на про-
изводителите“ и Мярка 1.6 „Лесовъдство, зале-
сяване на земеделски земи, инвестиции в горски 
стопанства, преработка и маркетинг на горски 
продукти“.

Изпълнителен директор 
на ДФ „Земеделие“

Асен Друмев

ОБЯВА
На основание Решение на Общинския съвет  

№ ...../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 прилагне 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 № 1 с подотдели: 141 о; 142 ж
- Обект № 2 с подотдели: 134 г; 134 ж
- Обект № 3 с подотдели: 275 б
- Обект № 4 с подотдели: 134 к2 ; 160а; 160б

Тръжните документи за участие могат да бъдат 
закупени от Община–Попово, стая 209, всеки ден от 
8 часа до 16 часа от 30.01 до 10.02.2006 г. при цена 30 
(тридесет) лева без ДДС.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден 
от 30.01 до 10.02.2006 г. от 8 часа до 16 часа след пред-
варителна заявка в Община–Попово и след пред-
ставяне на документ за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в 
Община–Попово от 30.01 до 10.02.2006 г. включително. 
Гаранцията за участие се внася по банковата сметка 
на Община–Попово до 16 часа на 10.02.2006 г. 

Търгът ще се проведе 
на 13.02.2006 г. (понеделник) 

в сградата на Община–Попово от 10 часа.

ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
27  януари до 

2 февруари

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

ЧИТАТЕЛСКА ПОЩА 
Преди седмица си загубих GSM-а. До-

като се притеснявах, че с него загубих 
и много телефонни номера, го намира 
ученичката Мариана Нейкова от V-в 
клас на училище „Любен Каравелов“. С 
помощта на преподавателката си Ма-
риана Иванова тя разбира кой е собст-
веник на телефона. Двете ме откриха 

и ми го върнаха, спестявайки ми по 
този начин доста затруднения. 

Чрез страниците на вестника им 
изказвам моите най-искрени благодар-
ности. Радвам се, че в Попово растат 
такива деца и че се възпитават по 
такъв начин.

Росица Христова

БЛАГОДАРНОСТ

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998
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Кирил СВЕТОСЛАВОВ

Целодневната детска гра-
дина в село Тръстика се по-
мещава в сравнително доб-
ра сграда, строена специал-
но за тази цел през 1978 г. 
През настоящата учебна 
година децата в нея са 18 
на възраст до седем години. 

ДОБРИ 
УСЛОВИЯ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ

Най-малката възпитаничка е 
2,5-годишната Алеф. Три от 
децата са в подготвителна 
група за първи клас.

В детското заведение са 
създадени много добри ус-
ловия за обучение и въз-
питание на малките палав-
ници. Учебната програма 
включва изучаване на роден 

език, математика, природен 
свят, социален свят, музика, 
изобразително изкуство и 
др. И разбира се – много и 
различни игри – подвижни, 
дидактични, свободни.

Дневната такса на едно 
дете е 80 ст.

Персоналът на детската 
градина е от четирима ду-

2005 ГОДИНА – 
УСПЕШНА ЗА 

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ–

ПОПОВО“
Катерина РУСЕВА  

Отиде си една успешна 
година за състезателите 
от ВК „Черноломец–Попо-
во“. Много хубави думи 
могат да се кажат за отбо-

рите, представящи клу-
ба, а в доста случаи и гра-
да, за много неща те мо-
гат да бъдат похвалени. 
Разбира се, имало е и по-
води за критика, но поло-
жителните резултати пре-
обладават решително и сре-
щу фактите не може да се 
спори.

През годината ВК „Черно-
ломец–Попово“ се пред-
стави с общо пет отбора: 
три женски и два мъжки: 
девойки младша възраст, 
момичета (7–8 клас), мом-
чета (7–8 клас), момичета 
(5–6 клас) и момчета (5–
6 клас). Изиграни са общо 
38 официални срещи, като 
завоюваните места в чел-
ната двайсетица на Бъл-
гария са: десето място за 
момичета (5–6 клас), петна-
десето – девойки (мл. въз-
раст) и осемнадесето – мо-
мичета (7–8 клас).

За достигането на тези 
позиции отборите трябва-
ше да се представят на ква-
лификации за зонално пър-
венство (17–20 място), зони 
(11–16 място) и финали (1–
10 място).

Според регламента за про-
веждане на турнирите от ре-
публиканското първенство 
по волейбол за класиране 
на етап „квалификации за 
зона“ отборите трябва да 
премерят сили с връстни-
ците си на регионално ниво. 
След изиграните срещи 
равносметката на ВК „Чер-
ноломец“ е следната: де-
войки (младша възраст) – 
първо място, момичета (7–

8 клас) – трето място, мом-
чета (7–8 клас) – шесто мяс-
то, момичета (5–6 клас) – 
второ място и момичета 
(5–6 клас) – девето място.

На базата на получените 
резултати клубът с основа-
ние може да се гордее със 
завоюваното първо място 
в женското направление в 
Североизточна България, 
или т. нар. регион „Доб-
руджа“. Заслужава да се 
кажат добри думи и за най-
малките волейболисти – 
113 деца, разпределени в 
девет възрастови групи, по-
ложили много труд и уси-
лия в тренировъчния про-
цес.

През есенния полусезон 
на състезателната 2005–
2006 година девойките 
старша възраст изиграха 
четири срещи и зимуват 
на трето място в групата 
си (след отборите на „Спар-
так“–Плевен и „Спартак“–
Варна и пред „Дунав“–Ру-
се и ВК „Шумен 05“).

През декември 2005 г. 
поповските девойки млад-
ша възраст надделяха с 
безупречната си игра над 
съперничките си в турни-
ра, проведен в гр. Генерал 
Тошево, и се класираха ди-
ректно за финалния турнир 
от регион „Добруджа“.

Резултатите сочат, че за-
вършилият състезателен 
сезон 2004–2005 г. без-
спорно бе успешен за спор-
тистите от ВК „Черноло-
мец–Попово“. Обещаващо 
започна и сезон 2005–
2006 г. Надяваме се, че с по-
стигнатите успехи тази го-
дина ще засенчи предходна-
та и ще носи повече радост 
както на отборите от клуба, 
така и на многобройните 
любители на волейболната 
игра от Попово.

Кирил ЖЕЧЕВ

Служителите от „Пътен 
контрол“ са провели през 
2005 г. общо 28 беседи с 
ученици от началния курс 
и детските градини по про-
блемите, отнасящи се до без-
опасността на движението.

Преди настъпването на 
пролетно-летния сезон бе 
проведена среща-беседа с 

ПО-МАЛКО КАТАСТРОФИ, 
ПОВЕЧЕ УБИТИ И РАНЕНИ
• ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ ПОПОВО И ОПАКА ПРЕЗ 2005 Г.

водачите на мотоциклети, 
на които бяха разяснени 
правата и задълженията 
при спазване Закона за дви-
жение по пътищата.

С активното съдействие 
на пътната полиция през 
годината бе създадена орга-
низация за предварителен 
предпътен преглед на ав-
тобусите при провеждане 
на екскурзии. Водачите на 

тези МПС задължително 
се проверяват за употреба 
на алкохол, попълва се 
протокол за техническото 
състояние на превозното 
средство.

На територията, обслуж-
вана от РПУ–Попово (об-
щините Попово и Опака), 
безопасността на движе-
нието се осигурява от шес-
тима автоконтрольори. За 
отчетния период те са уста-
новили общо 1885 наруше-
ния (за предходната годи-
на – 1400 нарушения), съ-
ставили са 1127 акта (през 
2004 г. – 747) и са направи-
ли 758 известия за глоба с 
фиш (за 2004 г. – 626). Бър-
зите полицейски производ-
ства са 70, срещу 102 през 
предходната година.

Налице е значителен 
ръст при установяването 
на нарушения по Закона за 
движение по пътищата. 

През изминалата година 
тежките пътнотранспорт-
ни произшествия са общо 
12 – с три по-малко спрямо 
2004 г. При тях са убити 4 
човека, а ранените са 16. В 
сравнение с предходната 
година загиналите гражда-
ни са с двама повече, а ране-
ните – с четирима. Пътно-

транспортните произшест-
вия с материални щети са 
199 – с 19 повече спрямо 
2004 година.

През следващите месе-
ци основните задачи на 
поповските пътни поли-
цаи ще бъдат свързани с 
изпълнението на изиск-
ванията, които поставя 
Националната програма 
за подобряване безопас-
ността на движението по 
пътищата. Дейността на 
КАТ ще бъде съобразена 
и с препоръките на Евро-
пейската комисия и докла-
да от партньорската про-
верка за готовността на 
България по присъеди-
няването º към Европей-
ския съюз.

ши – директор, учител и 
две жени помощен персо-
нал. Заведението си има и 
кухня, където всекиднев-
но се приготвя вкусна и ка-

лорична храна. Децата се 
хранят три пъти на ден – 
закуска, обяд и следобед-
на закуска, като в менюто 
винаги има и месо. Кухня-

та се зарежда два пъти в 
месеца с продукти от По-
пово. В сградата непрекъс-
нато има топла вода.

Помещенията в детската 

градина се отопляват на 
твърдо гориво – дърва и 
въглища, като за тази зима 
са осигурени достатъчни 
количества.

Христо Ангелов

През изминалата година основният акцент в дей-
ността на  поповската пътна полиция бе работата, 
свързана с обучението на най-малките участници в 
движението – децата пешеходци и велосипедисти. 
Сериозно внимание бе обърнато също на повишава-
не транспортната култура и дисциплината  на вода-
чите на МПС с цел намаляване жертвите по пъти-
щата. 

Какви са резултатите от дейността на пътните по-
лицаи през 2005 г. – за това споделя м-р Христо Анге-
лов, инспектор в „Пътен контрол“ при РПУ–Попово.



Маргарит Габровски е роден 
през 1951 г. в Попово, където учи до 

VIII клас. И днес си спомня учителите си: 
Раднева, Цонев по математика, директора 

на гимназията… Живее във Варна. След 
промените през 1989 г. емигрира в Австралия. 

Там работи във фирма за химикали, съпругата 
му е медицинска сестра. Член е на управителното 
тяло на организацията на българите в град Аде-
лаида. При условие, че няма да напиша нищо лошо 
за България, се съгласи на този разговор.
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АКО МОЖЕ ЕДИН ДЕН 
БЪЛГАРИЯ ДА ОСЪМНЕ 

С РЕДА НА АВСТРАЛИЯ
Как се свиква с 

правилата?

– Българинът е свикнал 
повече да разсъждава и 
търси как да заобиколи 
правилата. Но там през 
първите две години, когато 
учихме английски, едно от 
първите неща, на които ни 
научиха, е, че в Австралия 
се поздравява по един 
начин: „Как си?“, на което 
можеш да отговориш по 
три начина: също с „Как 
си?“, с „Много добре“ и 
„Не лошо“. Англичанин 
като те пита „Как си?“, той 
не се интересува как си. 
Разбираш ли ме? Българите 
като се срещнат, започват 
с проблемите си: че пен-
сията не достига, че мъжът 
ми болен, докторът не ме 
прегледа. Това можем да 
си го спестим. Но сигурно 
иска време.

Кадърни сме и тук, и там. 
Това ме прави горд. Но 
не сме поставени при рав-
ни условия, това е лошо-
то. Ако може един ден Бъл-
гария да осъмне с реда 
на Австралия, със закон-
ността, знаете ли какво ще 
стане тук… 

Благодаря и поздрави на 
българите  

в Аделаида!

На раздяла Маргарит 
ме спира и ми поръчва 
непременно да спомена 
и за хубавите българки: 
„Няма такива жени ни-
къде. Бил съм и в Испания, 
и в Италия, няма. През 
лятото ставам разноглед. 
Облечени, изискани. Е, не 
винаги в магазина те по-
срещат с въпроса „Как 
спахте снощи?“, но това 
ще се промени, бъдете 
сигурни.“

Разговор на  
Пламен Събев  

Валентин ДАНЧЕВ, 
„Алфа рисърч“ 

Допреди няколко годи-
ни можехме да опишем 
изчерпателно пътуващи-
те българи в чужбина 
през няколко характер-
ни типажа. Първо е Але-
ковият Бай Ганьо, след 
това – неговият социалис-
тически аналог, или по-
литико-професионал-
ният елит, който се завръ-
ща от екскурзия по чуж-
дите земи с еднотипни да-
рове за семейството. Не 
по-малко знакови са диси-
дентите емигранти. Или 
шофьорите на тежкото-
варни автомобили за меж-
дународен превоз, т.нар. 
тираджии. И после пър-
вата емигрантска вълна 
след 90-те на високообра-
зовани хора, открили био-
графични хоризонти в 
чужбина (метафората „из-
тичане на мозъци“). 

Продължава от миналия брой

Как да не свикнеш с 
вежливостта? Влизаш в 
магазина и продавачката на 
всеки един клиент: „Добър 
ден, как сте днес, хубаво 
е времето“. Това влиза в 
заплатата º сякаш. Но води 
до един по-спокоен жи-
вот. Полицаите например. 
Направил си нарушение, 
спират те и съвсем вежливо, 

без да те нагрубяват, те 
глобяват. Пари той не 
може да ми поиска, нито 
аз да му предложа. Такова 
нещо не можеш дори да си 
помислиш. 

Научиха ни да не раз-
съждаваме, а да приемаме 
нещата такива, каквито 
са. Цигара по тротоара не 
се хвърля. Не питаш за-

що, нито си помисляш да 
хвърлиш, защото идват 
и те глобяват. И не само 
се свиква с това, но го 
приемаш за естествено.

Живея в държава с 
установен ред, който аз не 
обсъждам. Аз като отидох 
там, попълних молба да 
бъда приет за австралийски 
поданик. Аз ги молих да 
стана австралиец, значи 
съм се съгласил да спазвам 
и правилата. 

Последното нещо, което те 
е накарало  

да се чувстваш горд, че си 
българин?

– Аз нямам никакво ос-
нование да се срамувам, че 
съм българин. Но послед-
ното е, когато Веско То-
палов стана световен шам-
пион по шахмат. Някои 
от страните не знаят къде 
е България, но те нямат 
световен шампион по най-
достойния спорт. Ние сме 
петата нация в света със 
световен шампион по шах, 
аз ги спуквам с това. Аз 
имам с какво да се гордея 
и се гордея с това.  Така 
беше и когато станахме 
четвърти на световното 
по футбол. Беше празник 
в продължение на една 
седмица.

Вече за четвърти път си 
в България, намираш ли 

промяна?

– Да, четвърти път си 
идвам в България, за да видя 
хубавото. И не искам да се 
пише лошо за България. Аз 
съм живял дълги години 
във Варна. Когато дойдох 
миналата година и видях 
Златни пясъци, не можах 
да го позная. Страната ни 
има страхотни, невероятни 
условия, от Господ дадени 
за развитие на туризма. 
Там ни е бъдещето. Можеш 
да се изкъпеш сутринта в 
морето, следобед да си в 

Банско да караш ски, вечер-
та да си накиснеш ревма-
тизма в Хисарските мине-
рални бани и да се върнеш 
на Златни пясъци. Къде го 
има това нещо в света? 

Тегли ме насам. Сега 
отивам да карам ски в 
Банско. Мога да карам 
ски и в Мелбърн, и в Нова 
Зеландия, но не искам там. 
И никой не се е върнал от 
България и да не каже: „Е, 
хубава България, бе! Кога 
пак ще отида?“. Но децата 
как да върнем? Трябва да 
избираме между родината 
и между децата и внуците 
си. Но, някак си бавно 
вървят нещата тук. Аз бях 
повече оптимист преди 
години, като се започнаха 
промените. 

Как се реализират там  
младите българи?

– Почти няма българче 
там без висше образование. 
Вземат медали в училище. 

Общото за всички тях е, 
че пътуването зад граница 
не е практика за голяма част 
от българското население, 
а по-скоро благо, достъпно 
за малцина. Сега не е въз-
можно да щрихираме 
профила на посещаващия 
чужди земи българин през 
два или три устойчиви типа. 
Няма такъв събирателен 
образ – пътуването се е пре-
върнало в част от жизне-
ните стратегии на разнооб-
разни групи. 

Променила се е социал-
ната роля на пътуванията 
в чужбина, мотивите, кои-
то задвижват различни 
прослойки. Промяната не 
е и толкова в масовостта 
на пътуванията, колкото в 
многообразието от мотиви 
и цели. 

Само през последната 
година в чужбина са били 
11% от пребиваващите в 
момента в страната бъл-
гарски граждани (измерва-

нето на мобилността има 
чисто технически труд-
ности, защото голяма част 
от интересуващите ни 
граждани не се намират в 
България в момента). Една 
група пътуващи са младите 
хора – 18–40-годишни 
(15%), които вътрешно 
се диференцират според 
мотивите си (следване, се-
зонна работа и др.). Дру-
га група са гражданите с 
доходи над 300 лв. на член 
от семейството (20%), кои-
то си поставят за цел пре-
димно осъществяване на 
бизнес отношения, тури-
зъм, научни конференции, 
обмяна на опит. Трета 
основна група са жителите 
на по-малките градове, 
които значително по-масо-
во излизат извън граница, 
а основен мотив е търсене 

на временна работа. 
Най-разпространената 

цел за посещение на дру-
га държава е временна ра-
бота там – една трета от 
българските граждани, пъ-
тували в чужбина, посоч-
ват този мотив. 

Явлението става масово 
през втората половина 
на 90-те години, когато в 
редица населени места и 
цели региони се покачват 
нивата на структурна безра-
ботица. Поради ефектите 
от нея най-практикуваните 
форми на гурбет вече не 
са индивидуални и спон-
танни, а предприемани ка-
то дългосрочна стратегия 
и най-вече групови. Проуч-
ването показва силна зави-
симост между населеното 
място в България и пред-
почитаната дестинация – 

страни като Италия и Ис-
пания се оказват крайна 
спирка (както реална, така и 
желана) за цели български 
градове и общности. На-
кратко, появява се не само 
гурбетчията в масов тираж, 
а особена фамилна форма 
на дълготраеща емиграция, 
при която една общност не 
се преселва в чужбина, а 
„пренася“ общностното си 
живеене там. Това обяснява 
високата популярност на 
друг мотив за екскурзия в 

чужбина – посещение на 
роднини, установили се 
там (3%). 

В тази графа често влизат 

и много студенти, които 
по време на следването у 
нас се възползват от въз-
можност да пътуват и 
работят (предимно в Ан-
глия и САЩ), а и да усвоят 
ценен опит, макар и много 
различен от професио-
налното им направление. 

Туризмът е друг разпро-
странен мотив (4%). Ди-
намиката на туристичес-
ките потоци е пряко свър-
зана с отпадането през 
2001 г. на визите за страни 
от Шенген. Приблизително 
половината от туристите 
са пътували организирано, 
докато другата половина 
пътуват самостоятелно, но 
чрез резервации на турис-
тическа агенция. 

Деклариралите, че след-
ват в чужбина, са сравни-

КАК И ЗАЩО БЪЛГАРИНЪТ 
ПЪТУВА В ЧУЖБИНА?

на стр. 7

Вие лично пътували 
ли сте през последната 

година в чужбина?
11% да

89% не
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Маруся МИЛУШЕВА

Миналата неделя, 22 
януари, две поповски сла-
вейчета ни накараха да се 
почувстваме горди, че в 
града ни растат толкова 
талантливи и родолюбиви 
деца. Осемгодишната Ре-
нета Димитрова и четири-
надесетгодишната Райме 
Мусова участваха в га-

лаконцерта на месечните 
победители в радиокон-
курса „Децата на България 
пеят народни песни“, из-
лъчван директно по про-
грама „Хоризонт“. Те пя-
ха на живо пред повече от 
200 души отбрана публи-
ка в първо студио на Бъл-
гарското национално радио 
и пред хилядите почита-
тели на предаването на му-
зикалния редактор Олга 
Сагаева. И се представиха 
отлично, за което получиха 
поздравления лично от из-
вестните изпълнители Ка-
линка Сгурова, Добра Са-
вова, Манол Михайлов!

Рени е ученичка от ІІ 
клас в училище „Любен Ка-
равелов“. Наследила е гласа 
на майка си. Втора година 
пее във вокалната група 
към Общинския детски 
комплекс с ръководител 
Росица Пенчева, по чиято 
инициатива участва в ра-
диоконкурса на предава-
нето „Рано в неделя“. Пред-
ставя се с тракийската пе-
сен „Слънце грее“, с коя-
то става изпълнител за 
месец април. „Тя е много 
артистично, много емоцио-
нално и жизнерадостно 
дете“ – казва за малката си 
възпитаничка Роси Пенче-
ва. „С детската си непри-
нуденост успя да очарова 
всички в зала 1 на БНР и те 
много й се радваха.“

Осмокласничката Райме 
Мусова е от същото учи-
лище, но под ръководст-
вото на Р. Пенчева учи пее-
не вече пет години и има 
много изяви по сцените. 

Смята, че е наследила та-
ланта си от своя дядо. 
Вече знае повече от сто 
български народни песни. 
Напоследък има предпочи-
тания към по-бавните и 
по-сложни за изпълнение 
мелодии. В конкурса 
участва с македонската 
„Рано е мома ранила“ от 
репертоара на Гуна Ивано-
ва. Става изпълнител на 
месец май. За нея вокал-
ният º педагог Р. Пенчева 
казва: „Има много красив, 
звънлив глас и усет към  
народното пеене. А това, 
че е спокойна пред публи-
ката, изключително мно-
го º помага да покаже 
най-доброто, на което е 
способна.“ Отлична уче-
ничка, Райме няма наме-
рение да става професио-
нална певица. Но ще се 
занимава с пеене, и то на 
български народни песни, 
като хоби. Винаги с удо-
волствие ще пее за пуб-
ликата, която я харесва, за-
щото за нея е много важно 
да радва хората.

Фактът, че между най-
добрите 12 деца от стра-
ната, участвали в конкурса, 
две са от Попово, е впе-

чатляващ и не може да не ни 
радва. Още на следващия 
ден след галаконцерта кме-
тът на общината д-р Л. Ве-
селинов ги покани заедно 
с ръководителката им, за 
да изрази признанието към 
тяхната дарба и благодар-
ност, че достойно предста-
виха родния си град. Ос-
вен грамоти от името на 
Общината, той им връ-
чи и парични награди, за-
щото  младите талантливи 
хора заслужават да бъдат 
поощрявани. И най-важ-
ното е, че те успешно пое-
мат щафетата на българ-
ския фолклор, за да е жи-
ва българската традиция, 
българският дух и достойн-
ството на България в Ев-
ропа и света.

Поводът за напис-
ването на настоя-
щата статия е пуб-

ликуваният в последните 
два броя на „Местен вест-

ник“ материал на Влади-
мир Стойков, озаглавен 
„Монетни находки от По-
повска и Опаченска об-
щина“. В нея В.С. прави 
опит за анализ на при-
чините, довели до укри-
ването на описаните от 
него колективни монетни 
находки. Подходът и по-
стройката на логическите 
му разсъждения обаче по 
мое мнение са напълно 
погрешни. Авторът, без 
да познава директно ну-
мизматичния материал, се 
старае насила да свърже 
трезорираните монети с 
конкретни исторически 
събития. От написаното 
става ясно, че В.С. си слу-
жи само с несигурна ин-
формация, придобита от 
сведенията на иманяри 
или лица, занимаващи се 
с ненаучна дейност. Вяр-
но е, че посочените от него 
причини, довели до укри-
ване на находки, са неоспо-
рими, но те далеч не из-
черпват всички възмож-
ности. Абсолютно недо-
пустимо е да се правят 
каквито и да било изводи, 
без да се познават най-
ранната и най-късната мо-
нета в находката, степента 
на износеност, обстоятел-
ствата при намирането и 
т.н. Получава се ситуация, 
при която хипотетичните 
данни за несигурните ко-
лективни находки се поста-
вят съвсем произволно 
в определени хронологи-
чески рамки.

На няколко места В.С. 
споменава, че разполага с 
„достатъчно точна и дос-

РЕПЛИКА КЪМ ЕДНО 
„НУМИЗМАТИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ” 
товерна информация“ и 
в същото време си проти-
воречи, като пише, че „та-
зи информация... е обик-
новено или непълна, или 

неточна“. Направените от 
него изводи са на базата 
на общи предположения и 
липса на конкретни данни.

Прави впечатление пред-
убеденото желание на ав-
тора да отнесе депонира-
ните монети само и към 
точно определени истори-
чески събития. Липсата 
обаче на пряк контакт на 
В.С. с разглежданите от 
него материали води до 
погрешни заключения и в 
крайна сметка до предста-
вянето на недостоверна 
информация.

Направеният преглед на 
колективните монетни на-
ходки, произхождащи от 
територията на общини-
те Попово и Опака, би из-
глеждал по съвсем друг 
начин, ако авторът позна-
ваше добре депата от раз-
лични исторически перио-
ди, съхранявани във фонда 
на Исторически музей–По-
пово, а и в други музеи. 
Някои от находките бяха 
публикувани съвсем скоро, 
а незнанието им подсказва, 
че В.С. не е наясно с най-
новата литература по въ-
проса.

Освен казаното дотук, не 
могат да се пренебрегнат 
и допуснатите груби фак-
тологически и термино-
логични грешки. Така на-
пример теорията за нали-
чието на пътна артерия 
по долината на реките 
Черни и Русенски Лом е 
хипотетична и за нея все 
още липсват сериозни до-
казателства. Твърдението, 
че този „път“ водел до 
„дунавските градове“, е не-

вярно, тъй като през епохата 
на Принципата и късната 
античност по десния бряг 
на р.Дунав съществували 
най-вече укрепени военни 
лагери, които нямат ста-
тут на градове. Такава ад-
министративна функция 
изпълнявали двата града с 
ранг на колонии Рациария 
(до с.Арчар, Видинско) и 
Улпия Ескус (до с.Гиген, 
Плевенско), а също така 
и двата муниципиума Но-
ве (до гр.Свищов) и Дуро-
сторум (дн. гр.Силистра). 
Ясно личи сериозното раз-
стояние на споменатите 
значими селища от доли-
ната на реките Черни и 
Русенски Лом. 

Във връзка с укриването 
на монетни находки през 
римската епоха В.С. пише 
за „готски племена“. С ет-
нонимът готи всъщност 
се назовава едно от из-
точногерманските племе-
на, населяващи през ан-
тичността земи, обхваща-
щи днес части от съвре-
менните територии на Ру-
мъния, Молдова, Украйна 
и Русия. Доста по-късно 
от посочения от В.С. пе-
риод 240–269 г., може би 
след около един век (меж-
ду другото варварски на-
шествия са известни и пре-
ди 240 г.), римските автори 
започват да разграничават 
остготи от вестготи. 

Като основна причина за 
укриването на монетни на-

ходки през късната антич-
ност В.С. споменава Пър-
вата и най-вече Втората Гот-
ска война. Не трябва да се 
забравя обаче, че скоро след 
сключения на 3.Х.382 г. 
мирен договор започнала 
нова война между Аларих 
и император Аркадий, коя-
то приключила едва след 
401 г. с оттеглянето на 

вестготите в Италия. Тези 
военни действия са също 
не по-маловажна причина 
за трезориране на монетни 
находки.

Владимир Стойков спо-
менава, че не са засвиде-
телствани колективни на-
ходки (т.е. той самият няма 
информация) от периода 
на хунските нашествия. 
Също по-долу пише, че ху-
ните „ликвидирали задъл-
го живота в почти всич-
ки недоунищожени тога-
ва селища и крепости и в 
нашите две сегашни об-
щини“. Следва, че за из-
вестен период от време 
населението било напълно 
унищожено или прогоне-
но, а разглежданата тери-
тория напълно обезлюде-
на. Такова твърдение, не-
съобразено с данни от ар-
хеологически проучвания, 
а такива липсват, е неприем-
ливо и не може да се счита 
за меродавно. Освен това 
не селищата и крепостите 
попадат в района на общи-
ните Попово и Опака, а 
останките от тях (техните 
развалини). Администра-
тивно обектите били част 
от укрепителната система 
на провинция Втора Ми-
зия. За В.С. този факт може 
би не е от значение, но раз-
ликата е съществена и не 
може да се пренебрегва.

В заключение би могло да 
се каже, че анализирането 
на колективните монетни 

находки е сериозна и от-
говорна задача, която из-
исква не само правилен под-
ход, но и определено ниво 
на научните познания. Ина-
че получените резултати 
са несъществени и лише-
ни от стойност, а тяхното 
популяризиране – безсмис-
лено.  

Колективна монетна находка от землището на с. Звезда (ІІ–ІІІ в.)

Колективна монетна находка от землището на с.Дриново (ІІ–ІІІ в.)

Райме Мусова

Ренета Димитрова

ТАЛАНТИ 
ОТ ПОПОВО 
ОГЛАСИХА 
РАДИОЕФИРА
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ОВЕН. Може 
би няма да ви е из-
лишно да знаете, 

че постъпките и разходите 
ви през тази седмица няма 
да бъдат продиктувани от 
вашето желание, а само от 
обстоятелствата. Стараете 
се да задържите позициите 
си, демонстрирайки увере-
ност в себе си и непоколе-
бимо лично мнение. 

ТЕЛЕЦ. Порад-
вайте се на това, кое-
то ви поднася жи-

вотът през тези дни: прият-
но общуване с човек, прис-
тигнал отдалече, или учас-
тие в мероприятие, което 
ще издигне вашия автори-
тет в обществото. В мате-
риален план също ще има 
позитивни събития.  

Б Л И З Н А Ц И . 
Цялата тази седми-
ца, а и следващите 

три седмици обещават да 
станат за вас едни от най-
благоприятните периоди 
за годината. Това означава, 
че вие ще можете с най-
малък разход на сили и с 
минимален риск за неус-
пех да осъществите нещо 
важно и нужно. 

РАК. Връщате 
се към онези фи-
нансово-имущест-

вени въпроси, които въз-
никнаха и ви озадачиха 
през август–септември ми-
налата година. Ще се на-
ложи да се съсредоточите 
върху всичко, което не сте 
свършили тогава. Съботата 
ще прекарате много инте-
ресно – денят ще е от полза 
и за вас, и за околните. 

ЛЪВ. Потиснато-
то ви състояние 
ще се засилва през 

цялата тази седмица, но в 
неделя, най-късно до на-
чалото на февруари, ще 
настъпи пълна яснота и 
всичко ще се реши. Или 
вие самостоятелно ще ре-
шите всичко, или обстоя-
телствата няма да ви ос-
тавят никакъв избор, и не-
щата ще излязат наяве. 
През тази неделя се поста-
райте да поставите точката 
над „И“-то. 

ДЕВА. Време е 
да отстоите извест-
на свобода за из-

бор кога и какво точно да 
правите, как да редувате 
работа и почивка. Пазете 
се и се постарайте зави-
наги да се освободите от 
най-неприятната работа до 
неделя.   

ВЕЗНИ. Вие сте 
приближили кулми-
нацията в това, в 

което сте се увлекли и на 
което сте се решили през 
юли–август миналата годи-
на. Това може да бъде на-
чало на собствен бизнес, 

защита на научна степен, 
романтични и приятелски 
отношения от не най-весел 
характер: натоварени със 
задължения и недомлъвки. 

С К О Р П И О Н . 
Ако сте се устре-
мили към нещо, 

то в близко време ще се 
сблъскате с онези труднос-
ти, които са се проявили 
още през август минала-
та година. До неделя те 
ще се решат. Онези, които 
си пробиват път по йерар-
хическата стълбица, ще 
трябва в най-близко време 
да направят някакъв тру-

ден избор. Най-благоприят-
ният ден за тактическа и 
стратегическа постъпка е 
петък.  

СТРЕЛЕЦ. Кол-
кото и привлекател-
но да ни изглежда 

стоенето на едно място, 
изисква се макар и малка, 
внимателна стъпчица на-
пред. Постарайте се да я 
направите в онази посока, 
в която се разпространяват 
вашите стратегически, дъл-
госрочни намерения. Ще 
го направите прекрасно в 
петък. 

КОЗИРОГ. Въз-
никва необходи-
мост да се вземат 

решения, избирайки любов 
със задължения или „сво-
бодна“ любов. Да, всеки 
от нас от време на време 
решава трудни за себе си 
задачки. Само отстрани 
чуждите проблеми ни из-
глеждат леки. Реален, при 
това много позитивен изход 
от всякакви трудности ще 
се появи в петък. 

В О Д О Л Е Й . 
П р е п я т с т в и я т а , 
появили се в живота 

ви през август миналата 
година, се връщат и за да 
ги решите, ще ви трябва 
някакъв друг подход. Няма 
да ви се удаде да получите 
пълна свобода, това ще 
стане пределно ясно в 
неделя. В следващите дни 
мотивацията за борба за 
лидерството се изчерпва, 
най-малко до август. И 
точно тогава ще започнете 
„втория рунд“.  

РИБИ. Вие иска-
те да сте първи 
сред равните на 

вас. Не лидер, а уважаван 
човек, своеобразен водач. 
Това можете и трябва да 
постигнете именно сега, 
демонстрирайки профе-
сионализъм и отговор-
ност. Не чакайте обаче 
лесен успех, още повече 
формално повишение на 
длъжността. Ред и органи-
зация ще станат ваше оръ-
жие и инструмент.  Раз-
хвърляност и безотговор-
ност със сигурност ще ви 
доведат до неуспех.  

Кой е най-ценният по-
дарък за вас? Такъв въпрос 
задали социолози в една 
анкета на хиляда мъже. 
Какво са отговорили те, 
моля ви не гадайте, за-
щото може би ще сгреши-
те, защото мъжете по-
ставили на първо място 
секса. Но най-голямата 
мечта на мъжете се ока-
зал стриптийзът – не про-
фесионалният, а еротич-
ният – изпълнен от люби-
мата само за тях.

Но средностатисти-
ческият мъж се притес-
нява да каже на жената 
какво е съкровеното му 
желание, за да не стане 
смешен в нейните очи.

Така че ако не знаете, 
мили дами, с какво да за-
радвате вашия любим в 
празничната вечер, пода-
рете му „най-мечтания 
подарък“ – стриптийз. 

Започнете 
с нашите шест 
стъпки:

Първа стъпка. 
НЕ МИСЛЕТЕ 
ЗА СВОИТЕ 

НЕДОСТАТЪЦИ! 

„Ако имах фигурата на 
Клаудия Шифър, нямаше 
да се притеснявам да се 
съблека дори пред телеви-
зионни камера...“

Не бива да се комплек-
сирате по отношение на 
тялото си. Та вие не сте ма-
некенка, а жива жена. А 
пък може да се окаже, че 
онова, което считате за не-
достатък, партньорът ви 
възприема като пикантно 
допълнение, подчертаващо 
индивидуалността ви. 

Може би точно с него сте 
привлекли вниманието на 
любимия.

Втора стъпка. 
ЗАПОЧНЕТЕ ТАНЦА  
НА ТЪМНО! 

За да се освободите из-
цяло от притесненията си, 
загасете лампите, запалете 
няколко свещи, пуснете лю-

бимата си музика 
и започвайте да 
се разсъблича-
те. 

Нищо дру-
го не раз-
вихря 
така 
въ-

ображе-
н и е то , 
к а к т о 
ритмич-
н о т о 
движе-
н и е 
на тя-

лото. Из-
вивайте го 
колкото мо-
жете повече, 
като поред сваляте някоя 
част от дрехите си.

Трета стъпка.  
НЕ БЪРЗАЙТЕ  
ВЕДНАГА ДА 
ПОКАЖЕТЕ  
ВСИЧКИТЕ СИ 
ДОСТОЙНСТВА!  

Разсъбличайте се бавно 
и постепенно. 

Помнете какво е казал 
един класик: „Красотата е 
страшна сила!“

Четвърта стъпка.  
СЛОЖЕТЕ  
СИ ЖАРТИЕРИ! 

Те и досега се считат за 
най-еротичната част от 
дамския  тоалет. Без нея 

в а ш и я т 
стрип-

т и й з 
н я м а 
да бъ-
д е 
т о л -
кова 
въз-
буж-

дащ и 
елегантен. 

Ако ня-
мата колан 
с жартие-

ри, бих-
те мог-

л и 
д а 
г и 
за-

м е -
н и т е 

с чо- р а п и , 
които за- вършват 
с дантелени лас- тици. 

Пета стъпка. 
ШУМОЛЕТЕ  
С ФУСТАТА! 

Дори никога досега да 
не сте я носили под пола-

та, трябва да знаете, че тя 
е много необходима за до-
машния стриптийз. До не-
отдавна фустичката сим-
волизираше женственост-
та и изисканото кокетство. 

Добре е тази част от тоа-
лета ви да е от тафта или да 
е колосана: колкото повече 
шумоли, като се движите, 
или е с различните шнур-
чета и декоративни висул-
ки, толкова по-секси ще из-
глеждате.

Шеста стъпка.  
СПРЕТЕ  
НАВРЕМЕ!

Най-важното за пода-
ръка е възможността да го 

разопаковате. Затова не-
ка накрая и мъжът до 
вас да съблече част от 

бельото ви. Колкото по-
бавно успее да направи 

това вашият парт-
н ь о р , 
толкова 

по-силно въз-
буждащо ще му 

действа. 
За случая си 
облечете боди 

със стегнати 
копчета, които трудно мо-
же да се разкопчаят от 
първия път. 

Еротичният интерес се 
подсилва не само от слож-
ността на „задачата“, но и от 
пикантното разположение 
на копчетата: покрай тях 
има и други неща, до които 
трябва да се докоснат уме-
лите мъжки ръце!

ЕДИН КАДЪР УСМИВКА

СТРИПТИЙЗ – 
МЕЧТАНИЯТ 
ПОДАРЪК

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ
Ивелина НЕДЕЛЧЕВА 
уредник в Исторически музей–Попово

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
1/14  февруари

Празник на лозарите, кръчмарите и градинарите, кои-
то са под покровителството на светеца Трифон. Заряз-
ването е един от характерните празнични обреди. Той 
подсеща за приближаването на пролетта и началото на 
селскостопанската дейност.

Зарязването се извършва предимно от мъжете лозари, 
които предварително си избират водач („цар“ на 
лозята – в Ковачевец, Горско Абланово, Люблен, Цар 
Асен и други, „Трифон Зарезан“ – в Опака́). За водач 
се избира обикновено човек, който има най-много лозя 
и ги работи хубаво. След празничната църковна служба 
мъжете отиват на лозята на групи и водят със себе си 
свирач. Всички са празнично облечени и носят пресни 
погачи, варена кокошка и бъклица с вино. На лозята 
се пали огън и всеки стопанин зарязва символично, 
макар и само няколко пръчки от лозето си. След това 
отрязаното място се полива с вино, като се пожелава, 
както се излива обилно то, така обилна да е реколтата 
през есента. Ето една благословия, изричана в Опака:

„Отрязвам тези три пръчки с надежда и очакване 
през тази година лозето да роди три пъти повече 
грозде! Поливам този лозов чукан с руйно вино – да е 
още по-искрящо! Да сме живи и здрави да оберем навре-
ме новата реколта!“

Отрязаните свежи пръчки свиват на венци, които сла-
гат на калпаците си. След зарязването мъжете правят 
обща трапеза в лозята с донесените храна и вино, при-
дружени от песни и хора. Като се върнат в село, всички 
се събират в дома на „царя“, където се устройва богата 
гощавка (Ковачевец, Цар Асен, Горско Абланово и др.), 
или посещават всеки дом, като опитват на стопанина 
най-хубавото вино (Зараево, Люблен и др.).  

С празника е свързана легендата за Трифон, който си 
отрязал носа. Сред капанците тя е позната в различни 
варианти. Най-често срещаният е този, в който Трифон, 
зарязвайки своето лозе, с отрязаната пръчка отрязал 
и част от носа си (Опака). В друг вариант се разказва 
за св. Богородица, която 40 дни след Коледа тръгнала 
с Исус Христос „да си чете молитва“ и по пътя срещ-
нала Трифон. Той я подиграл: „Къдя ша ºдиш с туй 
копелàнче?“, Богородица не отговорила на подигравката 
му, а го попитала къде отива. Когато разбрала, че отива 
на лозе да зарязва, Богородица му казала, че ще си 
отреже носа. Трифон се учудил: „Аз няма да режа тъй, 
а тъй“ и докато показвал, си отрязал носа.

Трифон Зарезан се празнува и от именниците, които 
посрещат гости. Както гостуванията, така и празничната 
трапеза носят обичаен характер, без да са придружени 
от обреди.

• ПРОДАВАМ ВАЗ 
2105, червен, 4 нови зим-
ни гуми, стереоуредба, 
нова тапицерия. 

Тел. 088 8 29 3738. 4-5

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:

1. В поземлен имот кад. № 1704 от кв.104 по регулационния план на гр.Попово на 
сграда и пристройка, освидетелствани за събаряне – като строителни материали. 
Начална тръжна цена 310 лв. без ДДС.

2. В имот № 31 от кв.10 по плана на стопански двор №1 с.Зараево на сграда обор 
с площ 92,95 кв.м. Начална тръжна цена 2500 лв. без ДДС.

3. В имот № 2 от кв.10 по плана на стопански двор с.Козица на сглобяем метален 
навес без оградни стени с площ 222 кв.м. Начална тръжна цена 2370 лв.без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.02.2006 г. (петък) в сградата на Община–Попово, 
заседателната зала на II етаж от 9,30 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 
(касата) на Общината до 16,30 часа на 09.02.2006 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на про-
веждане на търга.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 20 лева от касата на 
Центъра за административно обслужване на населението.

Купувачите на сгради, освидетелствани за събаряне, се задължават да изчистят 
от строителни отпадъци прилежащите терени след събарянето на сградите.

Внесеният депозит по точка 1 (едно) се задържа като гаранция до изпълнение на 
гореописаното условие. При неизпълнение сумата, внесена като депозит, остава 
в полза на Община–Попово.

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен ден от 9 до 17 часа до 
09.02.2006 г.                                                                               

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЪРГА – 
ТЕЛ. 40 210 ИЛИ СТАЯ 210 НА ОБЩИНАТА.                          

Пет милиона лева от-
пуска държавата за лече-
ние на скитници, бездом-
ници и крайно бедни бъл-
гари, които не са здравно-
осигурени.

Става дума за хора, които 
живеят в нищета, но никога 
не са получавали помощи, 
защото не са подавали 
молби. По тази причина 
ги няма и в списъците на 
социалните служби. Някои 
бездомници нямат дори 
документи за самоличност. 
Ако такъв човек попадне 
в болница, лечението му 
ще бъде платено от дър-

ДЪРЖАВАТА ЩЕ 
ПЛАЩА ЛЕЧЕНИЕТО 

НА КРАЙНО БЕДНИТЕ 
жавата. Необходимо е оба-
че пациентът да подаде 
молба-декларация до съот-
ветната социална служба 
чрез директора на болни-
цата. Формулярите на мол-
бите ще бъдат готови до 
седмица. Няма ограниче-
ние на средствата, които 
ще се отпускат за един бо-
лен, те ще зависят от кли-
ничната пътека.

Пациентите, които не 
покриват критериите за 
бедност, ще трябва сами 
да заплащат престоя си в 
здравните заведения. 

КОЙ ИМА ПРАВО  
НА ЛЕЧЕНИЕ  

БЕЗ ПАРИ?

За да бъде признат един 
пациент за крайно беден 
и държавата да плати лече-
нието му, трябва да: 

– докаже с подписана 
лично от него декларация, 
че няма доходи;

– не притежава движи-
мо или недвижимо иму-
щество, което може да 
му носи някакви приходи;

– не е продавал собствен 
имот през последните 12 
месеца;

– в никоя банка няма 
спестовен или друг вид 
влог;

– не е сключвал договор 
за предоставяне на собст-
веност срещу задълже-
нието за издръжка или за 
гледане;

– не е пътувал зад грани-
ца на собствени разноски 
през последната година;

– не живее с близки, кои-
то имат прилични доходи 
и са в състояние да му по-
магат и да се грижат за 
него.                              МВ

НАСТОЯТЕЛСТВОТО  
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

 „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“–ПОПОВО

ОБЯВЯВА 
конкурс по документи за отдаване под наем  

на Клуб за естетическо възпитание.

Срок за подаване на документите – 
15 февруари 2006 г.

За справки и информация – 
при секретаря на читалището.

ДАНЪЧНО ЗВЕНО, ОБЩИНА–ПОПОВО

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ 
ТОЗИ СРОК

До 15 февруари 2006 година собствениците на 
влекачи за ремаркета и седлови влекачи следва 
да подадат декларации по чл.54 ал.1 от Закона 
за местните данъци и такси, в която посочват 

показатели, имащи значение за определяне на 
данъка. Декларациите се подават в данъчното 

звено на Община–Попово. 

телно малко. Това е обяс-
нимо, тъй като студентите, 
обучаващи се в чужбина, 
през основната част от го-
дината се намират извън 
страната. По-интересна е 
промяната на самия статус 
„студент в чужбина“. В на-
чалото на 90-те години до-
минират образователно-
професионалните мотиви 
за обучение в западен уни-
верситет. Редица изслед-
вания показват, че тази 
стратегия не е невалидна 
и сега, но от няколко го-
дини отстъпва на друг во-
дещ мотив за следване, 
при който висшето обра-
зование се употребява ка-
то средство за легална еми-
грация. 

Най-масово българските 
граждани пътуват по вед-
нъж годишно (7%). Пъ-
тувания по два-три пъти 
на година се практикуват 
от по-високостатусни гру-
пи. Като цяло най-често из-
ползваното превозно сред-
ство е автобусът (7%), вто-
ри е самолетът. 

Възможностите за пъту-
ване все още не отговарят 
на желанията на повечето 
българи. Едва 36%, предим-
но хора в пенсионна въз-
раст, не пътуват почти 
никъде и заявяват, че ня-
мат подобна нужда. Дру-
гите близо две трети от ан-
кетираните смятат, че пъ-
туват недостатъчно и биха 
желали по-често да излизат 
в чужбина независимо от 
повода. 

Не е малък и делът на 
хората, които разглеждат 
като добра биографична 
възможност работата и жи-
вота в друга страна (27%). 
При младежите това раз-
биране се споделя от при-
близително половината.

Както се вижда от пре-
дишни изследвания, тези 
резултати не показват реал-
ни намерения за напус-
кане на страната, колкото 
отношението към социал-
но-политическата ситуация 
в страната и нагласите за 
различните места, къде е 
перспективно да се инвес-
тират усилия.

Германия е най-предпо-
читаната държава за вре-
менна работа, докато САЩ 
е фаворит в осигуряването 
на благоприятни условия 
за постоянно занимание и 
живот. Диференцирането 
на „чужбината“ на различ-
ни държави пък показва, 
че не само мотивите и 
практиките на пътуване 
започват да се различават, 
но и самата „чужбина“ не 
е вече толкова еднозначен 
образ и обект на желание. 

www.dnevnik.bg

от стр. 4

КАК И ЗАЩО 
БЪЛГАРИНЪТ...
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ПОСЕТЕТЕ НОВИЯ САЙТ НА СЕАТ–ПОПОВО

www.seat-popovo.narod.ru

Бойко МИХАЙЛОВ  
Дима ЗАРКОВА 

А сега се отправяме, 
излизайки от Търго-

вище, по емблематичната 
за града екопътека „Кру-
мово кале“, всъщност пре-
минавайки по нея, няма 
да ви се наложи да прео-
долявате главозамайващи 
пропасти по скърцащи 
дървени мостчета, нито 
да преминавате под или 
над водопади, а има само 
изкачване нагоре през го-
ра точно два часа. За лю-
бителите на джип туризма, 
които обичат с каса бира в 
багажника да се „изкачват“ 
до хижа „Мусала“, и за тях 
тук има път през с.Стража 
до крайната цел хижа 
„Младост“ (618 м.н.в.), 
но той не е атрактивен, а 
и през зимата при по-го-
лям сняг е обикновено за-
творен.

Изходният пункт за пе-
шеходния маршрут е от 
местността Парка, току до 
комплекса „Белият кон“, 

ЕКОПЪТЕКА 
„КРУМОВО КАЛЕ“

а дотам се достига с авто-
мобил по пътя за Омуртаг 
или с автобус с № 4, или с 
такива, идващи от селата. 
От автобусната спирка се 
отправяте нагоре вляво по 
тясна пътечка през борова 
гора, която скоро свършва, 
преминавате през малка 

рекичка и 
н а в л и з а т е 
в габърова 
гора, която 
ще ви е спът-
ник през 
следващите 
два часа. Ско-
ро достигате 
до Първи 
долап, но 
той е твър-
де ниско, и 
продължава-
те напред. 
П ъ т е к а т а 
става все по-
стръмна и 
скучна, а от 
двете страни 
е еднообраз-
на гора, но 
след малко 
ще стане ду-

ма за история, защото в 
едно отклонение надясно, 
което никак не е трудно 
да бъде изпуснато, е пъте-
ката за Крумово кале – 
то не е нито кале, нито от 
времето на хан Крум, а мо-
же да се окаже град на име 
Мисионис, с голяма три-

корабна базилика. Базили-
ката не може да бъде ви-
дяна на отиване, а на връ-
щане – в музея на града, 
където е изложен макетът 
º. Всъщност това важи за 
почти всички исторически 
обекти в България.

Този исторически обект 
става все по-известен като 
Мисионис – крепостта на 
Европа, това може би ще 
се докаже при един след-
ващ проект, а на мисълта, 
че в същност става дума 
за нещо по-голямо от обик-
новена крепост, навежда 
фактът, че никой няма да 
строи трикорабна бази-
лика в някакво отбрани-
телно съоръжение. И така 
по тази отбивка ще достиг-
нете до древни руини, раз-
прострели се на 150 дка 
площ – това, което е извест-
но за тях досега, е, че са 
от времето на Юстиниан I 
и че са били част от отбра-
нителната система на Ви-
зантия срещу славяни, пра-
българи и готи. По-късно 
тук възниква българско 
селище, а през XII–XIV в. 

крепостта е преоформена 
по време на Търновското 
царство.

От крепостта „Крумово 
кале“ може да се достигне 
до хижата, но ние ще се 
върнем пак до отбивката 
и ще продължим нагоре. 
Няма как да се объркате, 
защото има табели, обоз-
начаващи посоката. И тук 
трябва да стане дума за 
отношението към туризма 
на хората от Търговище – 
въпреки че нашето изкач-
ване беше през зимата 
при половин метър сняг и 
при –20°С дневна темпе-
ратура, по пътеката има-
ше толкова много хора, че 
разминаването беше труд-
но, при това млади хора, 
добре екипирани, които се 
навеждаха и вземаха вся-
ка малка хартийка или най-

лонче, паднали в снега, 
затова навсякъде беше 
чисто. Част от тези хора, 
достигнали Втори долап, 
оставаха там, знаейки точ-
но за какво са тръгнали на 
този излет – навсякъде се 
пекат апетитни наденички 

Хижа „Младост“

Гледка към град Търговище

Шведи, участници в състезанието по спортно ориентиране

Гледка към Котленската и Върбишката планина

По екопътеката през зимата

на скари върху жарава, вле-
кат се дървета, надигат се 
пълни бутилки с червено 
вино, но маршрутът не спи-
ра тук, а продължава по 
все по-стръмната пътека 
нагоре, докато се излезе 
на билото и се почувства 
вятърът. Оттук до хижа 
„Младост“ (GSM 089 9 534 
161) остава малко. Самата 
хижа е обновена по проект, 
има 80 места. Повечето за 
групи, но има и стаи с по 
2 и 3 легла. Двете големи 
зали, облицовани с дърво, 
посрещат много гости. Ако 
те не носят нещо домашно, 
с което да се похвалят, могат 
да разчитат на кухнята в хи-
жата за топла храна и на-
питки, а атмосферата се 
стопля и от туристически-
те песни. Телевизори, ат-
рактивна малка механа с 
камина и ски гардероб, за-
щото до хижата има малка 

писта със ски влек, допъл-
ват картината. През зим-
ните събота и неделя обик-
новено в хижата има око-
ло 200 човека, като не се 
броят любителите на пряс-
но печеното, които са пред-
почели да останат по-долу 
в гората. 

През пролетта около хи-
жата е също така инте-
ресно, защото наоколо са 
находищата на момкова 
сълза, иглика, планински 
божур, а по-надолу в по-
сока към „Крумово ка-
ле“ са находищата на уру-
мово лале. От котата на 
хижата се открива гледка 
към Търговище, а от дру-
гата страна – към Котлен-
ската и Върбишката пла-
нина. Тук през месец май 
се организира и междуна-
родно състезание по спорт-
но ориентиране.


