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РЕМОНТИРАМЕ ПЪТИЩА 
С ЕВРОПАРИ

Пламен Събев

Община Попово е сред кан
дидатите за пари за рехаби
ли тация и възстано вяване на 
щети от последните навод не
ния. От заместниккмета Ми
лена Божанова научаваме, че 
предаденият на 20 март т.г. 
проект е одобрен. И още, че 
са кандидатствали общо 155 
общини, като на 44 от тях са 
одобрени проектите. На    шата 
об щина е една от тях. Кан  ди

заместник-кмет 
Милена Божанова

датствано е за възстано вя ване 
на двата пътя – за с.Глогинка 
и за с.По саби на, които са сред 
силно по стра далите от навод не
нията. Тези проекти се финан
си рат по програма ФАР. От дел
но правителството е създало 
фонд, от който ще бъ дат подпо
могнати още 10 об щини.

Проектът ни е одобрен и е 
под писан договор по изпъл
не нието му на 11 октомври в 
при съствието на шефа на де

людмила ГаНЧева

Управителният съвет на 
Районната колегия на Ле
карския съюз в Търго ви
ще номинира за ле кар на 
го дината 41годиш ния др 
Румен Русев. Важ но ус
ловие при избо ра бе без
упреч ната професио нал
на репутация и дейното 
учас тие на номинирания в 
работата на съюзната орга
низация.

От 2001 година др Ру

ЛЕКАР НА 
2006 ГОДИНА

• хирургът др Румен Русев от Попово 
удостоен с приза

на стр. 3

ГРИЖАТА ЗА ВОЙНИШКИТЕ 
ПАМЕТНИЦИ 
И ГРОБИЩА 
Е ОБЩО-
НАЦИО-
НАЛНА 
ГРИЖА

Михаела ПетРова

По традиция Община–
По пово отличи своя „слу
жител на годината“. За 
усърдната, отговорна и ви
наги в срок работа за слу
жител на 2006 г. бе из бран 
Александър Стефа нов – 
главен експерт в отдел „Чо
вешки ресурси“. Негови 
под гласнички са Ма рия 
Ива  нова – гл. юрис кон
султ, и Гергана Ки ри  ло-
ва – стар ши сче тово ди тел.

Служителят на 2006 в 
Община–Попово стана из
вестен на 12 октомври, в 
Деня на българската об щи
на, когато кметът др Люд

на стр. 3

на стр. 2

СЛУЖИТЕЛ 
НА 

ГОДИНАТА

Румяна НИКОЛОВА

На 10 август 2006 г. в 
РПУ–Търговище е получе
на молба за издирване от 
бли зък роднина на 39го
диш ната Фатме Мехме да
лие ва от гр. Търговище, по
неже от 4 август същата е в 
не из вестност. В Областна ди
рекция на полицията–Тър
говище са предприети кон
крет ни мероприятия и е за ве
дено дознание по слу чая. 

Два месеца покъсно с 

ЗВЕРСКО УБИЙСТВО 
В ТЪРГОВИЩЕ

актив ното участие на слу
жи тели от Института по 
психология на МВР от слу
жители на сектор „Кри
минална полиция“ при ди
рекцията е установено, 
че жената е била убита, а 
трупът º бил заровен в с. 
Дългач, община Търго ви
ще. Извършителят на дея
нието е разкрит с помощ
та на детектор на лъжата – 
това е С.К. (53 г.) от гр. Тър
говище, учител по физи
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от стр. 1
Попово е сред пър

вите общини, в които 
стартира модерниза
цията на държавната 
администрация. В та
зи връзка бяха прове
дените обучения по 
компютърна грамот
ност и английски език. 
Вече девет от служите
лите получиха първия 
си сертификат за за
вършено ниво по ези
ковото обучение. Обу
чението за следващите 
нива предстои да за
почне през ноември.

ЕЗИКОВО 
ОБУЧЕНИЕ

Емил Стоянов е 
новият директор на 
Р ЗОК–Търговище. 
Той е назначен след 
провеждането на кон
курс на 29 септември. 
Спечелилият ще склю
чи договор по Кодекса 
на труда с директора 
на НЗОК за срок от 
три години.

Продажбата на алко
хол в магазините, заве
денията за хранене и 
другите обществени 
места ще бъде зaбра
нена от 20 часа на 21 
октомври до 8 часа на 
23 същия месец. За
браната е разпоредена 
със заповед на кме
товете в областта във 
връзка с опазването на 
обществения ред по 
време на предстоящия 
изборен ден – 22 ок
томври. 

РЗОК В 
ТЪРГОВИЩЕ 
Е С НОВ ШЕФ

БЕЗ АЛКОХОЛ 
ПРЕДИ 
ИЗБОРИТЕ

 ИзборИ �006

ЧЛЕНОВЕТЕ 
НА КНСБ 
ИСКАТ 
ЧЕСТЕН 
ПРЕЗИДЕНТ 

Допитване сред 100 хи
ляди синдикални члено
ве организира КНСБ в на
вечерието на президент
ските избори. То е напра
вено от Института за со
циални и синдикални из
следвания през периода 5–
25 септември. Не е пред
ставително за страната 
и не трябва да се прави 
паралел с традиционните 
социологически изследва
ния, съпътстващи всеки 
изборен процес, отбеляза 
лидерът на КНСБ Желязко 
Христов на нарочна прес
конференция. 

На въпрос „Кой е канди
датът за президент, който 

на стр. 8

сев неизменно е замест
никпредседател на Район
ната колегия, а преди това 
е оглавявал дружеството 
на лекарите в Попово. 
15годишният му трудов 
стаж започва в хирургич

ЛЕКАР НА 2006 ГОДИНА
ното отделение на Общин
ската болница в Попово 
и продължава като изпъл
нител на извънболнична 
специализирана медицин
ска помощ. От 2005та 
е началникотделение в 
СХБАЛ „Папуров“.

На 19 октомври – Деня 
на Св. Иван Рилски, когато 
празнуват и българските 
лекари, др Русев ще бъде 
награден от Управителния 
съвет на Българския ле
карски съюз.

РЕМОНТИРАМЕ 
ПЪТИЩА С ЕВРОПАРИ

от стр. 1
легацията на Европейската комисия и заместникми
нистър Димчо Михайлевски, който отговаря за прео
доляване на щетите от бедствията.  

Проектът е на стойност 352 193 евро за двата пъ
тя. Предстои провеждането на процедурата по Зако
на за обществените поръчки за определяне на изпъл
нител. Заместниккметът ни увери, че общината пра
ви всичко необходимо това да стане найбързо, но за
коновите процедури трябва да бъдат спазени. Срокът за 
изпълнение на проекта е една година. Така че при всич
ки случаи до двете села през следващата година ще се 
стига по нов път.

Ще подчертаем, че не са одобрени проекти на общини, 
много силно пострадали от наводненията, като Ихтиман 
и Смолян, което показва, че Община–Попово има ресурс 
и изготвя отлични проекти. 

Кирил СветоСлавов

Ремонтът на сградата на поповската гимназия „Хрис
то Ботев“ започна на 1 септември. Както писахме в един 
от миналите броеве на вестника, предстоеше подмя
ната на дървената дограма на общо 150 прозореца с 
нова, пластмасова дограма на обща площ 780 кв.м. Из
пълнител на ремонтните дейности е фирма „Валекс 
груп“–Трявна, спечелила конкурса на Министерството 
на науката и образованието.

В процеса на работата се е наложило промяна в из
пълнението на дограмата, поточно да се намалят 
размерите на неотворяемата част на прозорците с цел 
защита на учениците при евентуално счупване на стъкло. 
Докато се достави нужното количество стъклопакети, 
се е стигнало до забавяне ремонта на училището, който 
по проект трябваше да приключи до 19 октомври. Две 
трети от дограмата на сградата вече е сложена, но през 
тези дни представителите на тревненската фирма не 
работят поради липса на стъклопакети. Ако материалите 
се доставят, ремонтът може да приключи в срок от две 
седмици. 

В свободното си време в ремонтните дейности са се 
включили и хора от педагогическия колектив на гим
назията. Те извършват бояджийски работи, подмазване 
на стените, почистване на класните стаи и кабинетите.

Докато се извършва ремонтът, втората смяна на гим
назия „Христо Ботев“ учи в сградата на ОУ „Климент 
Охридски“. Това създава известни затруднения – учени
ците губят време в път, часовете приключват по тъмно 
и много родители трябва да посрещат децата си след 
приключване на занятията.

СМЯНАТА НА 
ДОГРАМА НА 
ГИМНАЗИЯТА 
СЕ ПРОТОЧИ

мил Веселинов лично връчи символа на град Попово 
и парична награда на младата надежда на общинската 
администрация (виж снимката).

СЛУЖИТЕЛ НА 
ГОДИНАТА

от стр. 1

Росица ЧеРКеЗова, 
директор на  ЦДГ №6

И през тази година про
цесът на педагогическо 
взаимодействие между 
учителите и децата от ЦДГ 
№6 „Здравец“ в Попово е 
подпомаган от програмна 
система „Ръка за ръка“ на 
издателство „Просвета“. 

На 12 октомври т.г. в дет
ското заведение се прове
доха открити практики с 
децата от II и III група. То
зи път педагогическите си

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 
„РЪКА ЗА РЪКА“

туации бяха ръководени от 
самите автори на програм
ната система в присъствие
то на учители от цялата 
община.

На снимките: Моменти 
от игрово-познавателни 
ситуации по конструктив-
но-технически и битови 
дейности и музика, ръко-
водени от доц. Георги 
Иванов – автор на дет-
ската книжка „На работа, 
ръчички“, и Антония Бош-
накова, написала книжка-
та „Музикална приказка“. 

найточно отговаря на 
представите на избирате
лите?“ 54,5 на сто от анке
тираните заявяват, че това е 
Георги Първанов. Неделчо 
Беронов събира подкрепата 
на 8,4 на сто от участвалите 
в допитването. На Волен 
Сидеров се доверяват 6,1 
на сто от тях, а на Георги 
Марков – 3%. Общо 1,7 на 
сто от анкетираните заявя

ват подкрепа за други кан
дидати, а 26,3 на сто от 
участниците в допитването 
не желаят да посочат своя 
кандидат или заявяват, че 
няма да гласуват. 

Според проучването 
Георги Първанов получава 
найголяма подкрепа в 
регионите Бургас (89,2%), 
Перник (81%), Монтана 

от експертите на РИОСВ–
Шумен са за замърсяване 
с животинска тор и отпа
дъци. На 10 частни лица 
са съставени актове. Глобе
ни са и кметовете на с.Дри
ново, община Попово, и 
на с.Звездица за допус
нато образуване на нерегла
ментирани сметища. 

След подновяване рабо
тата на маслена фабрика 
„Роса“ АД–Попово е въз
обновена месечната теку
ща санкция от 241 лв. за 
замърсяване на въздуха.

Наказателни поста но
вления са съставени за не
предоставени документи 
и  информация за платена 
такса по наредбата за опа
ковките. Една от найвисо

ките санкции – 1500 лв., 
е наложена точно за това 
на фирма „Яйца и птици–
Ломци“ ООД. 

Мв

НАЙ-ЧЕСТО 
САНКЦИОНИ-

РАНИТЕ 
НАРУШЕНИЯ

BG 2003/004-937.11.01
„Алтернативна заетост“

Компонент 1
Дейности за квалификация

 и преквалификация  
в областта на алтернативните форми 

на стопанска дейност

П Р О Е К Т
BG2003/004937.11.011.023

„зАЙЦЕВЪДСТВоТо – 
АЛТЕрНАТИВА зА зАЕТоСТ“

на Професионална гимназия 
по селско стопанство–гр. Попово

На 16 октомври петнайсетте курсисти, включени в 
обучението по проекта, получиха своите удостоверения 
за професионална квалификация по зайцевъдство. 
Връчи им ги заместникдиректорът на Професионална 
гимназия по селско стопанство Теменуга Цветкова, 
един от организаторите на обучението. От Центъра за 
професионално обучение към сдружение „Алтернатива 
Попово21 век“ с управител Магдалена Радева включи
лите се в модул „предприемачество“ също получиха 
съответния документ за успешно приключил курс. Пе
тимата найдобри курсисти си заслужиха и по един по
родист заек, с който да сложат началото на бъдещата 
си зайцевъдна ферма.

Началникът на Общинската служба по земеделие и 
гори Сюлейман Лешков разясни на курсистите как мо
гат да се регистрират като земеделски производители 
и какви преференции ще им носи това.

Всички участници в курса бяха единодушни, че 
обучението се е провело на много високо професио
нално ниво и теоретичните и практически познания, 
които са добили, ще им бъдат изключително полезни 
в бъдеще.
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Кирил ЖеЧев

През настоящата годи-
на в „Дионисий“ ЕООД–
Попово подготовката за 
кампанията по изкупува-
не на грозде приключи 
в срок. Бяха извършени 
планираните ремонти на 
наличната техника и всич-
ки необходими профи-
лактични дейности. Пър-
вите количества грозде 
постъпиха в дружеството  
още на 17 септември.

Досега са изкупени и 
преработени над 500 тона 
грозде – бяло и червено. 
Суровината се изкупува 
предимно от района на 
Плевен, откъдето се доста
вя бяло и червено грозде. 
От Южна България се из
купуват червени сортове – 
основно „памид“ и помал
ко „мерло“. Гроздето се 
изкупува на доста ниска 
цена – по 50–60 ст. за ки
лограм. Причина за това 
е богатата тазгодишна ре
колта. През миналогодиш
ната кампания, когато 
гроздето беше малко, су
ровината бе изкупена по 
80 ст./кг и поскъпо. Очак
ва се изкупвателната кам

Германски фирми искат да наемат 
българки на срочни трудови договори 
по хотели и ресторанти. Търсят се серви
тьорки и камериерки на възраст от 20 до 
35 години с професионален опит и до
бър немски език.

Одобрените кандидатки трябва да вла
деят чуждия език поне до трета степен 
на разбиране и говорене.

Условията са сервитьорките да имат 
завършено образование по специалност
та и поне една година стаж. Ако са ми

нали само през курсове за обучение, 
стажът им трябва минимум да е три го
дини. Такъв опит се изисква и за каме
риерките. Заплатите на българките ще 

РАБОТА ЗА 
КЕЛНЕРКИ И КАМЕРИЕРКИ 

В ГЕРМАНИЯ
зависят от града, в който ще се трудят, 
но се предполага, че няма да са понис
ки от 1000–1200 евро. Жените ще рабо
тят една година с възможност за продъл
жение още шест месеца.

Всички бюра по труда приемат до 10 
ноември молби на желаещи. Кандидат
стващите за първи път ще се явят на из
пит по немски език. Тези, които вече са 
се трудили там по същия ред или като 
сезонни работници, няма да полагат из
пит.

Документите на одобрените ще се 
предлагат на германски работодатели, 
след като те вече са заявили от какви кад
ри се нуждаят.                            Мв

Един от резервоарите за вино, където се извършва технологична обработка на продукцията

Тук се приема изкупеното грозде и ферментира преработената 
продукция.

Кирил Мартулков – управител 
на „Дионисий“ ЕООД

ИЗНАСЯМЕ ВИНО
• ЩЕ бЪДАТ проИзВЕДЕНИ оКоЛо 1�00 ТоНА бЕЛИ И чЕрВЕНИ ВИНА

• очАКВА СЕ НоВА ЛИНИя зА буТИЛИрАНЕ
пания да продължи до края 
на този месец и общото 
количество на изкупеното 
грозде да достигне около 
2000 тона.

Заслужава да се отбеле
жи, че гроздовата реколта 
през настоящата година е с 
добро качество. Средната 
захарност е 20–21 градуса. 
Това е добра предпоставка 
за производството на ка
чествени бели и червени 
вина. Очаква се от изкупе
ното през тази кампания 
грозде да бъде получено 
около 1200 тона вино. 

Поголяма част от про
изведената в предприятие
то продукция ще бъде реа
лизирана зад граница. Ви
ната са предназначени за 
пазарите в страните от 
ОНД и ще бъдат изнесени 
чрез Винпром–гр. Лом (там 
се бутилира наливното ви
но), чиито собственици 
притежават и поповското  
дружество. Тук е мястото 
да се спомене, че виното, 
произведено в „Дионисий“ 
ЕООД–Попово, е с добри 
качествени показатели, за 
което говори  повишеното 
потребителско търсене и 
увеличените пазари. През 
тази година ще бъде изне
сено с около 20% повече 
вино в сравнение с мина
лата година. 

Поповско вино ще има 
и за вътрешния пазар. И 
тази година жителите на 
града ще могат да си купу
ват наливно вино от пред
приятието. Очаква се пър
вите количества бели и 
червени вина да бъдат го
тови за консумация към 
средата на ноември.

През тези дни започваме 
ремонт в предприятието – 
казва управителят на „Дио
нисий“ ЕООД г н Кирил 
Мартулков. – Предвижда-
ме да реконструираме и 

ремонтираме основно ста-
рия цех за бутилиране на 
вино. Ще доставим и мон-
тираме бутилираща линия 
и останалото необходимо 
технологично оборудва-
не. Ако не успеем да го пус-
нем в действие през тази 
година, това ще стане през 
следващата. Бутилковият 
цех ще бъде газифициран, 
като природният газ ще 
се използва за технологич-
ните нужди на това зве-
но.

Когато бутилковият цех 
влезе в действие, ще бъдат 
разкрити допълнителни ра
ботни места. Сега в пред
приятието работят двайсет 
души, като петима от тях 
са назначени на временна 
работа през изкупвателната 
кампания. Средната ра
ботна заплата е около 250 
лева. Сред персонала има 
опитни кадри, специалисти 
с дългогодишен опит, бла

годарение на които про
извежданите бели и черве
ни вина са с много добри 
качествени показатели.

В подалечно бъдеще се 
предвижда дружеството 
да създаде и собствени 
лозови масиви. Това оба
че изисква значителни па

рични средства, което се
га не е по силите на не
говите собственици. След 
като предприятието се ста
билизира финансово, ще 
бъдат заделени ресурси за 
изграждането на собствена 
суровинна база.

ЗВЕРСКО 
УБИЙСТВО
В ТЪРГОВИЩЕ

ДА ПОЧЕРПЯТ 
рожДЕНИЦИТЕ

�� октомври
Господин Илиев – 
кмет на кв. Сеячи, 
Попово

�� октомври
Юнуз Мехмедов – 
съветник в ОбС–Попово

Евтим Петков – 
кореспондент на БНР

�6 октомври
отец Недко – 
бивш архиерейски 
наместник в Попово

ИМЕННИЦИТЕ

�6 октомври
Димитър, Димитрина, 
Димо, Дичо, Драган

от стр. 1
ческо възпитание.

Жестоката трагедия се 
разиграла в местността Па
ка по планинския път за 
хижа „Младост“ на 4 ав
густ. Тогава 39годишна
та чистачка в местното 
училище не се прибрала 
в обичайното време от ра
бота и това разтревожило 
близките º. 53годишният º 
любовник я качил в колата 
си и двамата тръгнали в не
известна посока. След ка
то стигнали до закътано 
място близо до пътя, даска
лът убиец свалил жената 
от автомобила и започнал 
да я бие. Един от ударите 
с твърд предмет по главата 
се оказал фатален и чистач
ката не отворила очи. То

ва обаче се оказало недос
татъчно за учителя, кой
то след боя заклал любов
ницата си и накрая я на
ръгал с нож. Главата º бе 
разцепена като диня, обяс
ни съдебният лекар др 
Владимир Горанов. За да 
прикрие следите и за да 
не изцапа автомобила си, 
хладнокръвният убиец съб
лякъл жертвата и омотал 
дрехите º около шуртящите 
кървави рани. След това той 
натоварил трупа в колата 
и го откарал в къщата 
си в село Дългач, където 
живеела болната му майка. 
Там, без да бъде забелязан 
от никого, даскалът изкопал 
еднометрова дупка и бутнал 
разсъблеченото тяло на чис
тачката в рова. 

Когато отишли в селската 
къща, полицаите намере
ли трупа на чистачката в 
полуседнало положение в 
дупката. Учителят С. К. е 
задържан за 72 часа с про
курорско постановление и 
срещу него е повдигнато 
обвинение.

Направените разкрития 
за садистичното убийство 
шокираха хората в селото 
на даскала. Съседи разка
заха, че Стефан и преди е 
имал извънбрачни връзки. 
Засега от полицията не раз
криват мотивите за жесто
кото убийство.
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Пламен Събев

В община 
Попово кла
с и ч е с к и я т 
тип войниш
ки паметник, 
изработен от 
един от най
и м е н и т и т е 
б ъ л г а р с к и 
с к ул п т о р и 
Л ю б о м и р 
Д а л ч е в 
(1902–2002), 
е този в село 
Ломци.

Идеята за 
п а м е т н и ка 
в селото се ражда скоро след края на 
Първата световна война, но едва в края 
на 30те години на ХХ век е създаден 
специален комитет за изграждане му. 
През 1938 г. негови представители се 
свързват с Любомир Далчев. Работата по 
него и процедурите по одобрението му се 
проточват. В края на 1942 г. създаденото в 
селото „Дружество на бойците от фронта“ 
и сформираният към него специален ко
митет довършват паметника. За кратко 
време са събрани помощи в пари и 
натура в размер на 119 000 лв. Циментът 
за постамента (50 торби) бил доставен 
от град Шумен по личното нареждане на 
генерал Ковачев. През 1943 г. паметникът 
тържествено е открит.

Той представлява бронзова фигура на 
войник в пълно бойно снаряжение. Той 
е наклонен леко назад и хвърля граната с 
дясната си ръка, а в лявата държи пушка с 
поставен на нея щик. Любомир Далчев е 
изпълнил фигурата със завладяващ реали
зъм. Фигурата стъпва върху трапецовиден 
постамент от пясъчник, покрит от челната 
си страна с мозайка, изработена през 1944 
г. от Димитър Кънев от Попово, през 1989 
г. заменена с плочи. На челната страна на 
постамента е апликирана бронзова плоча с 
релефни букви и малък Георгиевски кръст 
за храброст. Върху плочата са изписани 
имената на 20 души, загинали във войните 
от 1912–1913 и 1915–1918 г. Днес плочата 
липсва, открадната за скраб.

ВОЙНИШКИЯТ 
ПАМЕТНИК В 
СЕЛО ЛОМЦИ

Пламен Събев

Областните администрации и общин
ските власти са естествен и добър партньор 
на Министерството на отбраната при 
реализирането на програма „Войнишки 
паметници“. В защита на това твърдение 
в Търговище беше организиран семинар 
на тема „Опазване и поддръжка на воен
ните паметници“ с участието на главния 
експерт в Министерството на отбраната 
Иво Антонов. В него участваха и пред
ставители на централната и местната 
власт, културни институции, музеи, воен
нородолюбиви и граждански организа
ции, медии от областта.

Направен беше обширен преглед на 
нормативната уредба и строежа на този 
род паметници в България. Построяването 
на поголямата им част е станало през 
20те–40те години на миналия век по 
инициатива на местни граждански коми
тети, с активното съдействие на Минис
терството на отбраната. Войнишки па
метници се изграждат и днес по ини
циатива на местни власти, граждани, ор
ганизации, военнопатриотични съюзи и 
инициативни комитети. 

От началото на 2003 година е създадена 
финансова програма „Войнишки памет
ници“ към Министерството на отбраната. 
От създаването º досега програмата е 
получила близо 270 000 лв. По тази ли

ГРИЖАТА ЗА ВОЙНИШКИТЕ ПАМЕТНИЦИ 
И ГРОБИЩА Е ОБЩОНАЦИОНАЛНА ГРИЖА

• В бЪЛгАрИя ИМА НАД �000 пАМЕТНИКА В 1�00 НАСЕЛЕНИ МЕСТА. 

• НА ТЕрИТорИяТА НА ДругИ ДЪржАВИ ИМА НЕ по-МАЛКо оТ 1500 бЪЛгАрСКИ ВоЕННИ гробИЩА С НАД 50 000 убИТИ

• бЪЛгАрИя ДАВА бЛИзо 170 000 жЕрТВИ В борбАТА зА НЕзАВИСИМоСТ И обЕДИНЕНИЕ оТ КрАя НА ХІХ До СрЕДАТА НА ХХ ВЕК

ния са възстановени, преместени или по

строени над 20 паметника в страната. 
Предстои и задълбочаване на взаи

модействието с Министерството на об
разованието и науката с цел популяри
зирането на Програмата сред подраства
щите и военнопатриотичното възпита
ние на младежта.

В Министерството на отбраната се ра
боти по изготвянето на цялостен Елект
ронен регистър на военните паметници в 
България, който до края на годината ще 
бъде завършен и посредством интернет – 
достъпен за всекиго. В него ще бъде съ
брана и визуализирана национална ба

за данни относно 
местоположение
то, вида и исто
рията на памет
ника, събитията 
и личностите, на 
които е посветен, 
имената на призна
телните българи, 
които са участвали 
в неговото съграж
дане. Вече са го
тови 1500 досиета. 

Като цяло състоя
нието на 116те вой
нишки паметни
ка на територията 
на Търговищка об

ласт е добро. Около това становище се 
обединиха представителите на общини
те. В община Попово поддръжката на 
войнишките паметници е дело на мест
ните кметства, но може да се каже че 
те проявяват завидна инициатива в това 
отношение и затова не само ги поддър
жат, но и през последните години са по
строени нови паметници – каза по време 
на обсъждането заместниккметът на об
щината Владимир Иванов. 

Показателно е, че последният новоиз
граден паметник на загиналите от войните 
в област Търговище е този в с.Баба Тонка, 
община Попово. 

Войник аз не съм служил. Сега (след 
неговото мобилизиране на 11 септември 
1915 г. и пристигането му от гр. Варна 
в гр. Разград – б. н.) за пръв път влизам 
между военни. Всичко за мене е ново и 
любопитно. Както се знае, в гр. Разград 
квартирува в обикновено време 19и 
Шуменски пехотен полк (войниците от 
поповския край са били мобилизирани 
главно в него – б. н.). Ние обаче не го за
варихме там – ден преди това той се из
теглил на север. На втория ден нашият 
48и полк получи разпоредба да напусне 
Разград. Сутринта на уреченото време 
войската бе строена в каре на площада. 
Пристигна командирът на кон, поздрави 
момчетата. Извика се буйно „Ура!“, му
зиката засвири и поехме към Попово. 
Към пладне наближихме с. Батемберг 
(днес с. Благоево – б. н.). Тогава се каза, 
че там ще спрем... Започна строеж на 
землянки. Той вървеше усилено, макар 
че войниците не бяха убедени дали ще 
зимуват там. Един ден се получи запо
вед полкът да се приготви за преглед, 
понеже началникът на дивизията ще 
приеме бригадата. Място – голямата по
ляна при с. Сазлъ (днес Тръстика – б. р.), 
дето квартируваше другият полк в бри
гадата – 47ият. Там като стигнахме, 47
ият полк беше вече построен. Наред с 
него в стройни редици застана и нашият. 
Отдясно – артилерийското отделение, 
дошло от с. Фюлбеллер (днес Еленово – 
б. н.), отляво – дивизионният ескадрон...

Когато всичко беше готово, офицерът 
за свръзка препусна коня и отиде към 
селото, където го очакваше началникът 
на дивизията, и му доложи. Веднага от 
тая посока се появи прахоляк, из който 
изпъкна една величествена кавалкада 
ездачи. Това бяха дивизионният началник 

ВОЕНЕН ПАРАД КРАЙ СЕЛО ТРЪСТИКА ПРЕЗ 1915 Г.
и щабът му. Командирът на бригадата 
припна с коня си да ги посрещне и 
рапортува. Тоз час музиките засвириха 
„За среща“ и висшият войнски началник, 
с подобаваща пищност, премина вихром 
с коня си по фронта на частите...

Началникът на дивизията, възседнал 
буйния си кон, произнесе към войниците, 
силно патриотично слово. Генерал Пан
телей Киселов имаше дар да говори и глас 
да се чуе. Какво почувстваха войниците, 
не знам, обаче аз пламнах. Моята вяра в 
силата на Българската войска и в светлото 
бъдеще на България се одесетвори. След 
това започна парадът. Представяте ли си 
вие, що значи парад на полето на десетина 
хиляди души „в пълна боева амуниция“? 
Минаха найпърво пехотните части в 
стройни и бодри редици, след тях  – кар
течните роти, все тъй импозантни, вну
шителни. Ето че иде артилерията. Пър
вата батарея мина ходом – тежка, важна, 
внушителна. Втората мина тръсом. Ех, 
как кънтеше земята! Третата мина в си
лен тръс. Можете ли да си представите 
що значи артилерия в силен тръс? О, то е 
нещо дивно и величествено!... Найпосле 
мина дивизионният ескадрон. Нещо като 
хвъркатата чета на Бенковски, нещо като 
безумните набези на Атиловите орди. 

Когато генералът изрече: „Отлично, 
момци!“ – такова мощно „Ура“ се откърти, 
че ще се е чуло дори на румънската граница 
(след като Румъния окупирала Добруджа 
по време на Втората балканска война 
от 1913 г., българо-румънската граница 
съвсем не била далеч от района на Разград 
и Попово – б. н.). Даде се свободно, за да 
си отдъхнат войниците от напрежението, 
а след това по даден сигнал от тръбачите 
ротите се подредиха в походна колона и 
под звуковете на музиката се отправихме 

обратно към Батемберг.

Забележка: 
Само дни след парада в с.Тръстика 

военните части, за които пише авто-
рът, напускат района между Разград 
и Попово и се отправят към селата в 
Русенско. Там прекарват зимата, а през 
лятото на 1916 г. влизат в бой на Се-
верния фронт. Заедно със споменатия 
19-и пехотен полк и други части те овла-
дяват считаната за непревземаема Тут-
раканска крепост.

Из книгата на свещ. Ат. П. Маджаров 
„С 48-ия полк на война. Спомени на 
полковия свещеник от световната 

война“, С., 1938.

Материалът е 
подготвен за печат 

в Исторически музей–Попово

Почитането на падналите във война 
герои е свещен дълг за всяка уважаваща 
себе си нация. отдаването на почит 
към загиналите воини е издигнато в 
култ в целия цивилизован свят. той 
се измерва не само в материално отра
жение – белокаменните монументи 
на признателност, а найвече в съзна
нието и мисленето на личността, 
оценяваща саможертвата за Роди
ната като найвърховен принос за 
бъдещето, свободата и мира.
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ПРИ БАТ'ДАНКО
Студ сви навънка и дебатите от пейката под ореха 

се преместиха в гаража на Пенко. Той навремето носе-
ше гръмкото име кафе-аперитив „Лас Вегас“ и задо-
воляваше напълно нуждите на живеещите в квартала. 
Някои му казваха „Лас Вейгъз“, амо то си беше от 
завист, че на Пенко бизнеса му вървеше. Поне колкото 
да изкарва насъщния. Асортиментът беше богат, 
като започнеш от кафе и стигнеш до регулиране на 
преден мост на „Москвич“. С времето бизнесът поза-
падна, гаражът хлопна врати и сега служи като 
място, където събират приятели да пийнат, кой какво 
е донесъл, без да бъдат притеснявани от мърморенето 
на жените. Както може да се предполага, споровете 
се водят около предстоящите президентски избори. 
Или казано накратко, вечерите в гаража преминават 
в празни приказки. Според политическия експерт на 
махалата бай Власи, изборите много приличали на 
широко популярната преди години по автогари, гари и 
битпазари игра „Тука има–тука нема“, като изложи 
железни аргументи за това свое твърдение:

1. Организаторите изглеждат винаги ужасно поч-
тени и честни хора.

2. Организаторите обещават всичко да бъде честно.
3. Организаторите обещават лека печалба.
4. Правилата са много прости.

5. Участието отнема съвсем малко време и отгоре 
на всичко е леко и приятно.

6. Неучастващите смятат участващите за идиоти.
7. Оборудването е много просто и задължително се 

проверява дали няма нещо скрито в него.
8. Всичко се прави слепешката.
9. Накрая обявяват победителя.
10. Държавата се прави, че няма нищо общо с орга-

низаторите.
11. Ние пък не знаем кой стои зад организаторите.
12. Както и да играеш, накрая губиш.
13. Да се лови за ръката нечестен организатор е 

опасно за вашето здраве.
14. Накрая всички разбират, че са ги прекарали, но 

не могат да разберат как.
15. Като ни прекарат веднъж, след това тичаме да 

играем пак.
Погледнато отстрани, теорията на бай Власи куца, 

ама като се позамислиш... Пък и за толкова години, 
ако анализираме крайните резултати, ще се окаже, че 
е прав. А когато слушам предизборните обещания на 
някои от кандидатите, бай Власи направо ми се издига 
в очите. Как не са го надушили още от партийните 
централи, та да го ангажират в предизборните си 
кампании! Победата им е гарантирана, ако въобще 
в България може нещо да се гарантира освен това, 
че ще те прецакат. Четох вчера в печата, че най-
големи шансове за президент имал този, който лъжел 
най-малко. Хубаво, ама като лъже най-малко, как 
ще стане президент? Нещо като омагьосан кръг се 
получава. Или както се изразява Пешо Мастиката: 
съществуваш – допива ти се, пийнеш – доживява ти 
се.

И още нещо прочетох, че ядем по 185 яйца годишно. 
Веднага ги пресматнах, това прави по 1,97 на ден. Три-
те стотни сигурно се губят от размера, защото те 
яйцата са си различни по големина. То и във вестника 
сочат пет размера: S, M, L, XL и междинен ML. За яй-
цата от размера ХХL нищо не пише, макар че все тях 
ни пробутват... 

Йордан Минчев

Радостин РайКов

Над 100 родолюбиви 
българи от областите 
Търговище, Шумен, Ру
се, Нови пазар и Силист
ра взеха участие във вто
рия регионален събор на 
тракийците от Североиз
точна България под патро
нажа на областния упра
вител инж. Петър Карагеор
гиев. 

Под звуците на духов ор
кестър празничното шест
вие в събота, 14 октомври, 
премина през централната 
градска улица на Търго
вище, водено от област
ния управител, кмета на 
община Търговище др 
Красимир Мирев, предсе
дателя на инициативния 
комитет за провеждането 
на събора Дечо Дяков и за
местникпредседателя на 
Тракийското дружество в 
България Красимир Пре
мянов.

Пред паметната плоча на 
Стоян Мавродиев област
ният управител поздрави 
участниците в събора, като 
припомни нелеката съдба 
на предците ни.

„Вие сте съвременните 
носители на вековните тра
диции на българския род – 
каза инж. Карагеоргиев 
и допълни: – Едва ли има 
потомци, които да не са 
слушали за тежкия живот 
на тракийските българи, за 
безконечните кервани към 
майка България“.

Председателят на Тра
кийското дружество в Тър
говище Янка Димитрова 
бе удостоена с медал „Ка
питан Петко Войвода“ за 
дългогодишната º родолю
бива дейност в областта.

След празничния водо

СЪБОР НА ТРАКИЙЦИТЕ

свет за здраве, отслужен 
от свещеноиконом Славчо 
Проданов, участниците в 
събора се отправиха към 
паметника на Никола Си
мовКуруто, където бяха 

поднесени венци и цветя в 
знак на признателност.

Програмата продължи 
с посещение на изложба 
„Тракийците вчера и днес“ 
в Исторически музей–Тър

говище и фолклорен кон
церт с участието на изпъл
нители на регионални тра
кийски дружества в Дра
матичен театър–Търгови
ще.

Участниците в събора пред паметника на Никола Симов-Курото

С чудесна фотоизложба, 
открита на 16 октомври, 
поповското читалище „Св. 
св. Кирил и Методий“ сло
жи начало  на новия си 
творчески сезон. Експо
зицията е във фоайето на 
читалището и представя 
найдобрите творби от 
конкурса „Туризъм и пъту
вания – пролет–лято 2005“. 
В него са взели участие 
любители и професионал
ни фотографи  от цялата 
страна, които, освен, че мо
гат да снимат, споделят та
зи своя страст в интернет 
сайта 4CoolPics. 

ОТ ФУДЖИ ДО СВИЛЕНГРАД

Общо 2 137 фотографии 
са изпратени за конкурса. 
Първото място, определено 
от публиката, е за снимка на 
Чавдар Костов, запечатала 
вулкана Фуджи от кабина
та на самолет, пилотиран 
от автора. Интерес пред
ставляват и другите му 
творби, заснети при раз
лични пътувания по света. 
Първото място на журито 
е за снимката „Елриша“ 
на Десислава Генкова, коя
то пресъздава идилията на 
българското село. Остана
лите наградени от публи
ката и журито творби са на 
автори от Свиленград, Вар
на и София. 

Често се говори за това, че 
Интернет разделя хората, 

каза при откриването на 
изложбата секретарят на 
читалището Росица Хрис
това. Но тази изложба е 
един добър довод за това, 
че може и да ги събира по 
интереси. 4CoolPics е пор
тал  за фотографии, статии, 
ревюта, коментари и об
съждания, в който всеки 
може да публикува снимки, 
да обсъжда и коментира с 
останалите, да участва в 
конкурси и да получава на
гради. Но найважното е, че 
чрез него може да изпита 
истинска духовна наслада 
от прекрасните творби на 
талантливи  автори, част 
от които са представени в 
настоящата изложба.

Мв

УЧЕНИЧЕСКА ИЗЛОЖБА
елица аНтоНова, Соня ГеоРГиева

Учениците, изучаващи немски език в ОУ „Н.Й.Вап
царов“, направиха изложба по повод националния праз 
ник на Германия – 3 октомври, и 16 години от обединява
нето на двете германски държави.

Ние, децата, подредихме наши колажи, комикси, раз
кази и приказки на немски език, а гжа Ивелина Маркова 
и гжа Искра Иванова ни помогнаха при аранжирането 
на изложбата.

Така всички наши съученици, които изучават други 
чужди езици, научиха повече за историята и културата 
на Германия и разбраха колко много знаем ние за това.

ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ!
На 5 октомври ние, учениците от VIIIб клас на ОУ 

„Н.Й.Вапцаров“, посетихме новооткритата художест
вена галерия „Петър Данаилов“, където са подредили 
свои творби двама поповски творци – художникът Пе
тър Данаилов и синът му Данаил Петров. Бяхме пър
вият ученически клас от града, който влезе във въл
шебството от портрети и пейзажи.

 Благодарим за беседата, която ни изнесе собственикът 
на галерията. Пожелаваме му много здраве и още мно
го красиви картини.

Ученици от VIII-б клас
на ОУ „Н.Й.Вапцаров“Част от учениците, участвали в подреждането на изложбата. 
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ОВЕН. Във вашите съпружески, любовни или 
делови взаимоотношения, които през последните 
две седмици се развиваха стремително, наже

жаваха се и преливаха във всички цветове на дъгата, 
настъпва кулминация. 

ТЕЛЕЦ. В петък и събота особено ефективно 
е всичко, свързано с подобряване на здравето, 
външния вид и професионалното развитие. 

Поста райте се да се постегнете и да покажете висок про
фесионализъм.  

БЛИЗНАЦИ. В петък ще намерите време 
да свършите дребни домашни дейности, в 
които е желателно да привлечете и членовете 

на семейството. Това укрепва семейните отношения, а 
през тези дни за вас главното е да чувствате топлината 
на семейното огнище. В събота и неделя би трябвало да 
усетите радостта от живота пълноценно.  

РАК. Вашият социален статус расте, защото 
стабилното семейство е необходима опора за 
кариерата. Положете всички усилия, за да из

полз вате благоприятното време и обстоятелства за 
тези качествени подобрения в живота си. Найявно ще 
почувствате степента на своето благополучие в събота.  

ЛЪВ. Петък оставете за задушевно общуване с 
приятели или любовна среща. Ако е дошло време 
за сериозни придобивки или оформяне на важни 

документи, договори, постарайте се да направите това 
в сряда: денят предвижда добри перспективи. Сега вие 
сте достатъчно енергични, притежавате необходимото, 
за да придвижите с натиск напред сериозни проекти.

 ДЕВА. Както и през миналата седмица всич
ко позитивно при вас е съсредоточено в ма
териален  план. Петък и събота обещават най

различни благоприятни обстоятелства: придобивка на 
вещи, получаване на пари и маса положителни емоции. 
Радвайте се на живота!   

ВЕЗНИ. Свръхусилието е път към успеха. И то 
ви доставя наслада и удовлетворение от себе си. 
Всичко се получава по найдобрия начин. Най

резултатни сте в понеделник и събота. В неделя вече 
ще се виждат предварителните резултати от изминалия 
месец.  

СКОРПИОН. Не е във вашите правила да 
афиширате своите чувства, но те без съмнение 
са силни. Вие можете да проявите недоверие 

дори към своя любим човек и това скоро ще доведе и 
двама ви до разочарование. Друго нещо е, ако обектът на 
вашата любов не ви е съвсем достъпен поради социални 
или други причини. 

СТРЕЛЕЦ. На прав път сте, ако в следващите 
дни намерите време да поразмишлявате. Нещо 
повече, няма да е излишно да се заинтересувате 

от скрита информация: ще откриете за себе си нещо 
интересно, което разширява мирогледа. Ако ви се наложи 
да правите това в рамките на служебни ангажименти, 
то ще повлияе благоприятно върху вашето положение в 
колектива или върху кариерата ви. 

КОЗИРОГ. В последно време вие се чувствате 
много уверено. Ако имате цел, направете нещо за 
нейното постигане именно в понеделник. Колкото 

поуспешно вървят нещата в кариерата и живота ви като 
цяло, толкова поприятно и благополучно ще прекарате 
петък, събота и неделя.  

ВОДОЛЕЙ. Продължава благоприятният за 
вашите планове период. През почивните дни 
жените би следвало да се заемат със своя външен 

вид – фризьор, козметик, покупки. Ще се получи изискан 
и естетичен облик. Любовта ви сега е или виртуална 
(епистолярна), или с човек, който ви превъзхожда со
циално или в културно ниво. Добре ли е това или не 
много – вие ще кажете.  

РИБИ. За повечето от вас се установява 
добра финансова ситуация. Може би вашият 
съпруг е започнал да получава много повече 

или спонсорът ви е станал пощедър. За онези, които 
разчитат само на себе си, е дошло време да помислят за 
разширяване на клиентелата, за получаване на кредит 
или други подобни начини, чрез които да промените 
своето финансово положение 

20  НАЧИНА ДА РАЗКАРАТЕ 
ГАДЖЕТО СИ  ИЛИ... 

1. Винаги в спор из
ползвайте тайна, коя

то той ви е споделил, сре 
щу него самия. Завърш
вайте с язвителна забележ
ка за въпросната случка.

2. Помолете го да про
чете дневника ви, 

особено частите, в които 
под робно описвате какво 
ле чение ви е предписала 
ги неколожката.

3. Звънете му по теле
фона, макар да знае

Случвало ли ви се е да правите всичко както 
трябва, а в крайна сметка той да не иска да ви 
вижда?

Нищо странно няма в това, случва се на почти 
всички жени, защото представите за връзка на 
мъжете и жените са безкрайно различни.

Следващите 20 съвета можете да използвате 
по два начина. или да спрете веднага да правите 
посочените неща и така да спасите връзката си, или 
да се захванете съвестно да изпълнявате всичко, за 
да разкарате найсетне досадника от главата си.

ето и 20те сигурни начина да разкарате.

те, че моментът не е подхо
дящ.

4. Обаждайте му се 
поне по три пъти 

на ден и му изпращайте 
милички съобщения поне 
още толкова пъти.

5. Ако той не ви се 
обажда, пуснете му 

мейл. Ако не отговори на 
мейла, пуснете му факс в 
офиса със смешна картин
ка. Ако и след това не ви се 
обади, причакайте го пред 

офиса и му подарете ми
личка картичка с възможно 
наймного сърчица на нея.

6. Друг вариант е да го 
изчакате пред дома 

му и да му кажете, че сте 
готова да направите всичко 
за него.

7. Поне един път сед
мич но го питайте 

„Е, къ де се намираме?“

8. Можете да вложите 
още повече драма

тизъм, като кажете „Е, как 
се развива нашата връз
ка“?

9. Забравете за секси
бельото и високите 

токове.

10. Бъдете първата 
жена в писмената 

ис тория на света, която е 
спо делила с половинката 
си точния брой на мъжете, 
с които е спала преди не
го.

11. Правете непре 
къснато планове 

за бъдещето – от юни започ
не те да говорите за нового
дишната нощ или го по
питайте къде ще ходи те на 
море, докато се разхож дате 
из заснежения парк.

12. Винаги плачете 
не утешимо след 

секс.

13. К р и т и ку ва й т е 
май ка му.

14. Носете широко, 
удобно, памучно 

и не секси бельо пред него 
всеки ден.

15. Той е леко при
теснен от това, 

че връзката ви става много 
се риозна? Обсипете го със 
скъ пи подаръци без повод.

16. Мърморете, мър
морете, мър мо

рете.

17. Подигравайте се 
на намаляващата 

му коса.

18. Кажете му, че от 
оралния секс ви 

се повръща. Но не и когато 
той го прави.

19. Не го оставяйте 
да му домъчнее 

за вас. Във всяка свободна 
ми нута бъдете с/до/вър ху/
под/ него, особено в момен
тите, в които изпитвате не
обяснима ревност.

20. Никога не но се
те у себе си порт

моне то си.
www.tialoto.bg

Заклетите трезвеници успяват в живота потрудно от 
хората, които пият с мярка. Сензационното заключение 
не е на клуба на анонимните алкохолици, а на мастити 
американски учени.

Про фе со рът по ико но мика Едуард Стринг хъм и него
ви те колеги от дър жав ния уни вер ситет в Сан Хосе на
правили проучване сред 8000 човека на различна въз
раст и с различно со циално поло жение. По тре  са ващият 
извод е, че заплатата на хората, позво ляващи си да 
изпият ча шадве в компания, е по правило повисока 
от тази на трезве ни ците. Ре зул татите от проучването 
са публи ку вани в спе циа  ли зираното издание Journal of 
Labor Research and Reason Foundation. 

От тях става ясно, че мъжете, привърженици на уме
рената употреба на алкохол, печелят средно с 10–14% 
повече от убедените трезвеници. Според професор 
Стрингхъм зад резултатите се крие желязна логика. 
Повисокото възнаграждение на хората, споделящи 
в ко мпания чашадве, е резултат от поуспешното 
развитие на техните социални връзки и усвояването 
на добри навици на общуване. Пиещите с мярка имат 
много подобри контакти и правят полесно кариера.

Посещавайки с колеги и приятели различни корпора
тивни събирания или ресторанти „за по чашка“, човек 
има повече възможности да извлече практическа полза 
от общуването. Но експертите предупреждават и за 
„ефек та на бумеранга“. Лесно се преминава границата 
от умереното до прекаленото пиене, с което езикът се 
пре връща от приятел във враг.

в. „Стандарт “

ТРЕЗВЕНИЦИТЕ 
ПЕЧЕЛЯТ 

ПО-МАЛКО  

 УЧЕНИ ИЗЧИСЛИХА 
КОГА ЩЕ ДОЙДЕ 
КРАЯТ НА СВЕТА  

• ФАТАЛНИяТ ДЕН зА ХорАТА НА зЕМяТА ЩЕ Е 
�1 оКТоМВрИ � �5� 006 г.

Европейски геолози и пелеон
толози са стигнали до тази дата 
след изследване на фосили на 
22 млн. години, намерени в Ис
пания. Според екипа продъл жи
телността на живота на класа бо
зайници е средно 2,5 млн. го ди
ни. Съвременният човек съ щест
вува от около 250 000 годи ни.

Екипът, ръководен от Ян ван Дам от университета 
на Утрехт, установи, че на всеки 2,5 млн. години има 
промени в орбитата на Земята. Те предизвикват голямо 
застудяване. Според тях следващата ледникова епоха ще 
унищожи човешкия род. Изследователите открили два 
цикъла, отговарящи на изчезването на видове гризачи. 

Единият продължил 2,4 милиона години и бил свързан 
с изменения в земната орбита.

Другият цикъл бил с продължителност от 1,2 милиона 
години и съответствал на промени в наклона на Земята 
по оста º. Въпросните цикли се свързват с ниски тем
пе ратури и промени в стествената среда на животните, 
с растителността и с храната на разположение. Тези 
фактори оказват силно влияние върху това изчезването 
на видовете да достига връхната си точка. Резултатите 
от научното изследване са публикувани в сп. „Нейчър“.

www.actualno.com 
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• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 3-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 3-5

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

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            4-5

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  3-5

• 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. 1-5

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

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област.   3-5

• Гледам възрастни 
и бол  ни хора. Телефон 
0899.254.722. 45

• 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.               1-5

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 4-5

• 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, 

e-mail: svetlomir6@mail.bg

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               5-5

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би же лал да намери добра 
прия телка за съжителство 
със сла ба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 2-5

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена – 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 2-5

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       4-5

• 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. 2-5 

• 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. 2-5

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      2-5

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 4-5

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

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.  4-5

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.4-5

• Продавам трактор 40 
АН (автоматично включ
ващо двойно предаване) 
400 Mh, окомплектован 
с ремарке самосвал – 4 т, 
ре марке 10 С – 2 т, плуг 
че творка и плуг тройка, 
фреза 1,60 м, загърляч 
тройка, стартерна колич
ка и двуцилиндров ком
пре сор. За справки – тел. 
0877.470.430.     2-5

• Продавам нови каручки 
№ 3 и № 4, декорирани (оц
ветени) класически, за об
ща употреба или за худо
жествено оформление на 
за ведение. Справки – на 
тел.  0877.470.430.       2-5

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 3-5

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        2-5

• Продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 3-5 • Продавам помпа 3/4, 

ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     3-5 • Продавам на части 

2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       4-5

• Продавам „Рено лагу
на“, комби 1,8, пълен инжек
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  4-5

• Продавам доилен агре
гат, шевна крачна маши
на – почти нова, печка 
на твърдо гориво „Чудо“ 
(заводска, нова) и кантар от 
20 до 500 кг.  Тел. 933/400, 
с. Медовина. 5-5

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ № 2
А. Тел. 21 652, (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 35

• Продава се къща в с.Ко
вачевец със собст вен водо
източник, канализация, три
фазен ток. Цена – по спора
зу  мение. Справки – Шу
мен, 054/980 272 (след 18 
ча са) и 089.666.8852.

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ
ДИМИТРОВДЕН 
(26 ОКТОМВРИ)

Народният празник в 
чест на св. Великомъченик 
Ди митрий Солунски е из
вестен още като Мит ров
ден или Разпус. Велико
мъченик Димитър е роден 
през III век и баща му бил 
градоначалник на гр. Со
лун. След него вата смърт 
им ператор Максимиан 
Хер кул възложил същия 
пост на сина му. Димитър 
бил приет от жителите на 
Со лун с голяма почит и ра
дост. Като управител на 
града той започнал от кри
то да изповядва и слави 
християнската вяра. Заради 
това е хвърлен в тъмница и 
покъсно убит с копие на 
26 октомври от езичниците 
на император Галерий. Убит е и неговият сподвижник 
Нестор, комуто християнската църква отрежда празник 
на следващия ден –27 октомври.

Народната пословица гласи: „Свети Димитър носи 
зимата, а свети Георги – лятото“. Една приказка пред
ставя двамата светци като братя близнаци. Св. Димитър 
е първородният. Той язди на червен кон и е господар на 
зимата. Според поверието от бялата брада на светеца се 
изсипват първите снежинки. „Дойде ли Димитровден, 
идва и снегът“ – казват българите. Затова на този ден 
стопаните прибират ралата си на сухо под стрехите и 
подреждат дървата си за огрев.

В старопланинския район стопаните следят на Димит
ровден „полезника“, т.е. госта, който пръв ще прекрачи 
прага на къщата. Ако той е добър и имотен човек, вяр
ват, че идващата година ще е здрава и изобилна. Ако сре
щу празника месечината е пълна, вярват, че пчелите ще 
се роят и кошерите ще се пълнят с мед. Често на Ди мит
ровден се организират общоселски сборове с кур бани и 
веселби, с които стопаните отбелязват тър жествено за
вършека на лятото и на земеделската и жи вотновъдна го
дина. Обикновено от Петковден и Димит ровден започват 
годежите и сватбите. На мегдана момите извиват сглядно 
хоро пред погледите на ергените и тех ните родители. 
Така възрастните избират своите бъ дещи снахи.

Георги ДеНев   

На 15 октомври „Черно
ломец 04“ посрещна на своя 
стадион в Попово отбора 
на „Панайот Хитов 2006“–
Тутракан в среща от ХI 
кръг на есенния полусезон 
от футболното първенство 
в Североизточна „В“ ама
тьорска група. Пред око
ло стотина зрители попов
ските футболисти най
после успяха да спечелят 
мач и да прибавят три точки 
към скромния си актив. 
След продължителна серия 
от загуби това е втората им 
победа през през този по
лусезон.

Срещата започна с тради
ционния домакински на
тиск. Поповските футбо
листи заиграха на бързи 
обо роти и заредиха атака 

след атака към вратата на 
гостуващия състав. За раз
лика от други мачове, този 
път спортният шанс бе на 
тяхна страна. Усилията им 
се материализираха още в 
петата минута, когато след 
грешка на противниковата 
отбрана Стефан Радосла
вов откри резултата. След 
гола „Черноломец 04“ не 
на мали темпото и само 
след няколко минути, от
ново след колективна греш
ка на защитниците на гос
туващия отбор, попов ча ни 
пак получиха възмож ност 
да отбележат и не я про пус
наха – Ясен Василев вка ра 
втори гол. До края на полу
времето бяха сътво ре ни 
още няколко поло же ния за 

увеличаване на резултата, 
но той не бе променен. 

Втората част на мача 
отново започна с поактивна 
игра на домакините. Те ов
ладяха всички части на 
терена, бореха се за първа 
топка, помалко грешаха 
и определено надиграха 
свои те съперници. В 70
ата минута, след пробив 
на Димитър Пемперски 
от  ляво, Тунжер Тефик из
пре вари вратаря на гос ти
те, засече топката и я за 
би в мрежата зад него – 
3:0. Надмощието на попов
ските футболисти продъл
жи и в последната минута 
на мача, след хубава комби
нация между Свилен Ко
лев и Ивайло Иванов, по

следният бе изведен на доб
ра позиция, не пропусна и 
оформи крайния резултат – 
4:0 за „Черноломец“.

Състав на „Черноломец 
04“: Дилян Димов, вратар 
(к), Ивайло Иванов, Ата-
нас Мариянов, Димитър 
Димитров, Александър 
Ива нов, Ясен Василев (82 
минута – Красимир Го-
чев), Пламен Петров, Сви-
лен Колев, Димитър Пем-
перски, Искрен Милчев (46 
минута – Тунжер Тефик), 
Стефан Радославов (76 ми-
нута – Станчо Илия нов). 
Треньор – Румен Стоя нов.

Съдийската бригада 
беше от Варна.

В ХII кръг „Черноломец 
04“ почива. Следващата 
сре ща на отбора е на 29 ок
том  ври като гост на „Лев
ски 96“–Главиница.

ФуТбоЛ
НАЙ-ПОСЛЕ ПОБЕДА

• Продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул.„Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.

• Продавам 10 дка земе
делска земя в землището 
на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 4-5

СЕВЕроИзТочНА „В“ АМАТЬорСКА ФуТбоЛНА 
групА, СЕзоН �006–�007, XI КрЪг

15 октомври, неделя, 16 часа
„Шабла“ (Шабла)–„Суворово“ (Суворово) 1:4
„Септември“ (Тервел)–„Черноморец“ (Бяла, Вн) 1:2
„Разград 2000“ (Разград)–„Девня 2005“ (Девня) 1:0
„Спортист“ (Генерал Тошево)–„Аристон“ (Русе) 0:2
„Доростол 2003“ (Силистра)–„Орловец“ (Победа) 2:1
„Албена 97“ (Оброчище)–„Черноморец“ (Балчик) 2:5
„Левски 96“ (Главиница)–„Аксаково“ (Аксаково) 4:1 
„Черноломец 04“ (Попово)–„П. Хитов 2006“ (Тутракан) 4:0
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) почива 

 КЛАСИрАНЕ

 M П Р З Г Р Т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 10 9 1 0 27 :7 28
2. „Черноморец (Балчик) 10 7 3 0 31 :9 24
3. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 11 6 4 1 18 :7 22
4. „Разград 2000“ (Разград) 10 6 2 2 15 :9 20
5. „Суворово“ (Суворово) 11 6 0 5 27 :17 18
6. „Девня 2005“ (Девня) 10 5 3 2 13 :6 18
7. „Аристон“ (Русе) 10 5 3 2 16 :13 18
8. „Шабла“ (Шабла) 10 5 1 4 13 :14 16
9. „Доростол 2003“ (Силистра) 9 5 0 4 19 :14 15
10. „Левски 96“ (Главиница) 11 4 1 6 19 :27 13
11. „Аксаково“ (Аксаково) 10 4 0 6 11 :14 12
12. „Албена 97“ (Оброчище) 11 2 4 5 12 :20 10
13. „Черноломец 04“ (Попово) 11 2 2 7 12 :16 8
14. „Орловец“ (Победа) 10 2 2 6 14 :21 8
15. „Спортист“ (Ген. Тошево) 10 2 1 7 9 :23 7
16. „П.Хитов 2006“ (Тутракан) 10 2 1 7 9 :30 7
17. „Септември“ (Тервел) 10 0 2 8 6 :24 2



• пЪТЕшЕСТВЕНИК •�

бойко Михайлов

Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм 
(СЕАТ) проведе обучение 
за стопани на къщи в 
с.Иванча по проект „Село 
сред водопади – нова 
възможност за природата 

и хората“, финансиран от 
фондация „ЕкоОбщност“ 
и с подкрепата на фонд 
„Братя Рокфелер“ (Ню 
Йорк), фондация „Чарлз 
Стюарт Мот“ (Лондон) и 
Германския План Маршал 
на САЩ.

Темата на обучението бе 
„Интерпретация на турис
тически маршрут и как 
да планираме интерпрета
тивни преживявания“.  По 
покана на СЕАТ в с.Иван
ча гостува Елена Колева 
от национален парк „Цен
трален Балкан“ – турис
тически център Калофер, а 
към самото обучение проя
виха интерес 14 човека – 
стопани на къщи в Иван
ча, Берковски и Априло
во, както и членове на 
Сдружението от Попово. 
На участниците бяха пред
ставени теми за интерпре

тацията в туризма, в пла
нирането на преживявания, 
в беседите и др. 

Основни домакини на 
това обучение бяха стопа
ните на Сяровата къща – 
Петя Русева и Боян Стефа
нов. Групата разгледа и 
други къщи за гости в 
Иванча – Страноприемни
цата в центъра, къщата за 
гости „Вангелови“, посети 

ОБУЧЕНИЕ 
ПО ТУРИЗЪМ 

В ИВАНЧА
Никола РуСев,  
Стамен СтаНев

Археологическите проуч
вания на късноантичната 
крепост ,,Ковачевско кале“, 
намираща се между Попово 
и Ковачевец, продължиха и 
през лятото на настоящата 
2006 г., от началото на 
юни до края на септември. 
Техен ръководител е доц.
Иванка Дончева от ВТУ 
„Св.св. Кирил и Методий“ 
с помощници Никола Ру
сев и Стамен Станев – уред
ници в Исторически му
зей–Попово, а член на еки
па беше и Петко Петков – 
бакалавър по археология. 
Музеят продължи своите 
проучвания по укрепител
ната система, съсредото
чени в два сектора. 

В първия сектор се про
дължи разкопаването на 
кулата между Западната 
порта на крепостта и шо
сето Попово–Бяла. Плани
раше се пълното разкопа
ване на културните наплас
тявания, достигане до пър
воначалното º подово ни
во и прецизиране на хроно
логията. В края на работния 
сезон това бе изпълнено 
и резултатите са налице. 
В синхрон с направените 
вече някои заключения 
се достигна до извода, че 
изграждането на крепостта 
е станало преди 324 г., 

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ 
ЗАПОЧНАЛ СТРОЕЖА НА 
КРЕПОСТТА ДО ПОПОВО*

т.е. преди края на Граж
данската война в Римската 
империя. Това е времето 
на съуправлението на Кон
стантин І Велики (306–
337) и Лициний І (308–
324). Пластът се датира 
много добре с монети на 
Константин І, Лициний І и 
Крисп. Този първи период 
от съществуването на кре
постта приключил скоро 
след нейното изграждане, 
причина за което е първото 
º опожаряване. Следите 
от него съвсем ясно личат 
в профила на културния 
пласт. 

Почти веднага  крепостта 
била възстановена, с което 
започнал и вторият период. 
Напластяванията се отнасят 
към етап, започващ в късно 
Константиново време и про
дължил до края на управ
лението на император Ва
ленс (364–378). Той се 
датира много добре с мо
нети на Константин І, не
говите синове Констан
тин ІІ, Констанс и Кон
станций ІІ, Елена, Делма
тий, Констанций Гал и 
Валенс. В пласта се от
крива битова керамика, 
сред която найголям про
цент представляват фраг
ментите от амфори, харак
терни за ІV в. От находките 
трябва се отбележат един 
пръстен печат, части от фи
були, прешлени за вретено 

и други предмети на бита. 
Този етап завършва с го
лямо опожаряване, което 
може да се свърже с т.нар. 
Втора Готска война от 376–
378 г., довела и до смъртта 
на император Валенс на 9 
август 378 г. край Адриа
нопол (дн. Одрин). 

Следващото възстано
вяване на крепостта се от
нася към времето на имп.
Теодосий І (379–395). 
След подравняване на тере
на е изградено ново подо
во ниво от хоросан. Нумиз
матичният материал от не
го е синхронен с управле
нието на Теодосий І и си
новете му Аркадий (383–
408) и Хонорий (393–423). 
Финала на този период бе
лежи ново опожаряване, 
датиращо от началото 
на V в. Последвалото но
во изграждане на кула
та, респективно на кре
постта, бележи повдига
не на подовото ниво и 
покриването му с тухли. 
На места силно фрагмен
тирани, те бяха разкрити 
върху цялата площ на 
проучвания сектор. Най
късните монети от тази 
фаза принадлежат на импе
ратор Теодосий ІІ (402–
450) и са сечени след 425 г. 
Тя също като предходната 
завършила с поредното опо
жаряване, което трябва да 
се свърже с нашествията 

на хуните, особено интен
зивни по времето на Атила 
в периода 441–447 г. 

След това унищожаване 
на крепостта животът там 
прекъсва за известен пе
риод. Свидетелство за 
това е дебел пласт от кере
миди от рухналия пок
рив, части от овъглени гре
ди и големи железни кли
нове от покривната кон
струкция. Откриването на 
стерилна пръст върху тях 
и неразчистването на де
струкциите неминуемо го
вори за хронологичен хиа
тус. 

Новото възстановяване 
на крепостта трябва да 
се отнесе към времето на 
император Анастасий І 
(491–518). С този строите
лен период трябва да се 
свърже и изграждането на 
двата пилона на кула № Х, 
които са поемали тежестта 
на горните º етажи. Този 
извод е особено важен с 
оглед изясняването на хро
нологията на укрепителна
та система на Ковачевско 
кале. 

Вторият сектор имаше 
за цел разкриването отвън 
на кула № ХІІ (фланки
раща Западната порта). До 
края на сезона само част 
от нея беше разкопана. Тя 
е запазена само в основи, 
поради ограбването на ка
менния материал от окол
ното население през ми
налия век. 

Беше направен и един 
сондаж при куртината 
между кули №№ Х и ХІ, 
с който желаехме да изме
рим дълбочината на пола
гане на основите на кре
постната стена. Те са вко
пани до 2, 25 м в жълта 
стерилна пръст (льос). До
сега са правени няколко 
подобни опита, оказали 
се неуспешни заради висо
кото ниво на подпочвените 
води. Така че това може да 
се приеме като още един 
плюс в уточняването на де
тайли от фортификацията 
на Ковачевско кале. 

* Заглавието е на 
редакцията.

(66,2%), Видин (65,7%) и Силистра (63,9%). Най
малко са симпатиите към него в Кърджали (32,2%), 
Сливен (34%), Пазарджик (35,7%), Разград (37,1%) и 
Благоевград (37,3%).

Кандидатурата на Беронов събира наймного 
подкрепа във Велико Търново (37,3%), Смолян (20,3%), 
Благоевград (18,3%). Найслаба е подкрепата за него в 
Търговище (1,7%), Русе (1,8%), Казанлък (1,9%).

Найсилни са симпатиите за Волен Сидеров в градовете 
Ямбол (22,2%), Монтана (19,4%), Благоевград (13,7%). 
Предпочитанията към Сидеров са наймалко в градовете 
Смолян (0%) и Велико Търново (1,5%).

Някои от участниците в проучването са посочили и 
личности, които биха избрали за държавен глава, но те 
не са в президентската надпревара. Това са Желю Желев, 
Петър Стоянов, Кръстьо Петков, Красимир Каракачанов, 
Симеон Сакскобургготски, дори Митьо Пищова. Най
много симпатии обаче събира Бойко Борисов сред тези, 
които не одобряват вече регистрираните кандидатури.

68,2% от анкетираните заявяват, че българският 
президент трябва да бъде преди всичко честен. 62,4 на 
сто твърдят, че държавният глава трябва да е партийно 
безпристрастен в действията си. Повече от половината 
от анкетираните са заявили, че президентът трябва да 
бъде социално чувствителен.

от стр. 2
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНСБ ИСКАТ ЧЕСТЕН ПРЕЗИДЕНТ 

Заклетата курия. При оби
колката се обсъждаше ин
терпретацията, разказ
ваха се легенди. Много 
време се отдели на ново
построения от Сдруже
нието бивак над водопада 
в землището на село Пи
ринец, на поставените та

бели, маси и пейки, говори 
се защитените растител
ни видове в околността. 
По време на обучението 
Елена Колева сподели 
впечатления и от Финлан
дия, откъдето се бе завър
нала преди броени дни, 
за посетени там селски къ
щи и за развитието на ту
ризма в тази скандинав
ска страна. На участни
ците се предостави инфор 
мация и снимков мате
риал от екопътеката „Бяла 
река“ над Калофер, за 
дизайна, изработката и 
предназначението на табе
лите по един маршрут.

В късния следобед на не
делния ден групата с ин
терес разгледа и богатата 
сбирка от селския бит в 
къщата на Ил.Илиев в 
с.Берковски. Срещата за
върши обратно в Сяровата 

къща в с.Иванча, където 
на участниците бяха разда
дени и печатни материали 
от обучението.

Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм 
продължава да работи по 
проекта и до края на ноем
ври да полага усилия райо
нът на с.Иванча да стане 
истинска туристическа 
дестинация.

Елена Колева в Сяровата къща

Участници в срещата във вековната гора


