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ТРЕТИ МАРТ

През март възрастните 
ще получат както новите 
си осъвременени пенсии, 
та ка и доплащането за 
януари и февруари.

Новите осъвременени 
пен сии влязоха в сила с 
дата 1 януари. Те гласят, 
че хората, получавали до 
80 лева месечно, ще взе
мат увеличение от 5,6 про

ДАвАТ 
НОвИТЕ 
пЕНСИИ 
пРЕЗ 
МАРТ

Българинът достигна до 3 март 1878 г., защото 
никога не е бил роб. Той е имал поробител. Реален. 
Безмилостен. Свиреп. Не е бил роб. Душата му 
винаги е била свободна. Главата – вдигната. Доказа-
телствата са бунтовете, въстанията, жертви-
те, пепелищата... българите винаги са били народ. 
От недрата на този народ – обезглавен и обезпра-
вен, обезкръвен от кръвния данък, се раждат 
войводи и четници, титани на словото и духа.

Трети март вълнува духа на цял народ. Защото 
тази дата ни въздига, но ни задава и въпроси: днес, 
когато сме свободни, същите ли са нашата чест 
и достойнство? Същите ли са нашата гордост и 
самочувствие? По същия начин както някога ли 
пазим чистотата на българските традиции и 
обичаи, яснотата на народното самосъзнание? 
И днес, 128 години по-късно, навярно все по-често 
ще търсим отговори на тези въпроси. Те са вътре 
в нас – днешните българи, и никой не може да ни 
наложи чужди отговори.

ДУХЪТ НА 
ЦЯЛ ЕДИН 
НАРОД!

Маруся МИЛУШЕВА

На 1 март гн Марков беше в По пово и се срещна с 
директорите на учи ли ща в общи на та. След съвеща
нието от де ли време  и за въпросите на „Мес тен вест
ник“.

– Каква беше първата задача, която тряб ваше да 
решите, гн Марков, на но вото си работно място?

– За съжаление тя е  свързана с вашата община – в 
първия ми ра ботен ден открихме проверка в Социално
пе да  гоги чес кия интернат в с.Медови на. Каз
вам за съ жаление, за  щото се нало жи да 
п р ед л ож а на МОН то зи интер нат да бъде 
за крит по ра ди лип са на деца.

– А следващите Ви от
говорни ангажи мен ти?

– Те са много, но един 
от найважните е оп ти
мизирането на учи лищ
ната мрежа в об ластта. 
Проверки се извършиха 
в помощ ните училища 
в Попово, Дави дово, 
вър вят и другаде. Знае
те, че всеки момент в 

Марко Марков – новият началник на Регионалния ин
спекторат на образованието в Търговище:

РЕФОРМИТЕ БЯХА 
САМО НА ДУМИ

Пламен СЪБЕВ

Следвайки политика за 
разширяване на междуна

– За съжаление тя е  свързана с вашата община – в 
първия ми ра ботен ден открихме проверка в Социално
пе да  гоги чес кия интернат в с.Медови на. Каз
вам за съ жаление, за  щото се нало жи да 
п р ед л ож а на МОН то зи интер нат да бъде 
за крит по ра ди лип са на деца.

– А следващите Ви от
говорни ангажи мен ти?

– Те са много, но един 
от найважните е оп ти

Марко Марков

пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК 
УКРИвА ДОКУМЕНТИ

ЕКСКУРЗИИ, пОЧИвКИ, 
вАКАНЦИИ

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА, 
ДЕТСКИ ШОУ пРОГРАМИ

За контакти: Велико Търново 5000, 
ул. „Тодор Балина“ № 16, тел./факс 06�/63� 

���, GSM 0�� � 0� �� ��; www.eurotours-bg.com

род  ните контакти, през 
1998 г. Община–Попо во 
вли за в контакт с Община–
Сеути, Испания. Разговори
те за по братимяване на
пред ват, раз менени са де
лега ции, мла дежи от два 
та града си гостуват на 
раз менни на чала. За да 
се подпомогне проце са, 
е създадено граж дан ско 
сдру  жение „Комитет за по
брати мя ване – Попово“. Ог

ла вява го Да рин ка Първа 
нова, тогава слу жител на 
Община–По пово. Ини циа

ти  вата е одобрена и от ис
панска страна. Меж дувре

пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК 
УКРИвА ДОКУМЕНТИУКРИвА ДОКУМЕНТИ

род  ните контакти, през 

пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК 
УКРИвА ДОКУМЕНТИУКРИвА ДОКУМЕНТИ

Даринка Първанова
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ЧЕСТИТ 
ТРЕТИ МАРТ, 

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА 
ОБЩИНА ОПАКА!

Пожелавам ви здра-
ве, щастие, мир и разби-
рателство за добруването 
на всички.

Лютфи Реянов
кмет на 

община Опака

ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК!

По случай Трети март – 
националния празник на 
България – поздравявам 
всички жители на об щи-
на Попово. Желая им 
здра ве, щастие и единст-
во за разцвета на об щи-
ната!

Д-р Людмил Веселинов
кмет на община 

Попово
Една нова придобивка за Попово отвори врати на 

1 март – магазин от веригата Offi ce 1 Superstorе, на
миращ се на бул. „България“ № 61. 

вСИЧКО ЗА ОФИСА 
пОД ЕДИН пОКРИв

на стр. 2
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ДОМ НА 
КУЛТУРАТА–

ПОПОВО

Поздравява всички 
ръководители 
и участници в 

художествените състави 
към Дома по случай 

Денят на любителското 
художествено 

творчество. 
Пожелавам на всички 
здраве. Да съхранят 

любовта си към 
изкуството. Нека 

продължат да разнасят 
славата на нашия град 
Попово и на България.

Директор на Дом на 
културата 

Валентина Цонева

Сайт за литуратура 
LiterNet.bg обявява

КОНКУРС  
ЗА ДЕБЮТИРАЩИ 

АВТОРИ
Категориите са три: 

за разказ (един) с обем 
от 5 до 8 страници 
(9000/14400 знака); 
за стихотворения 
– до три текста, и 
за драматургично 

произведение. 

Текстове се приемат 
от 1 март до 15 април 

на e-mail адрес 
konkurs@liternet.bg.

ИСТОРИчЕСКИ МУЗЕй–ТъРгОВИЩЕ

УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА 

с експонати от Нациналния военноисторически му-
зей, посветена на една от най-славните страници в 
българската история – Сръбско-българската война, 
гостува в Славейковото училище до 31 март 2006 г. 

Не пропускайте шанса си да видите оригинали с 
над 120-годишна история – тук в Търговище, преди 
връщането им във фондовете на НВИМ–София.

Предварителни заявки – в ИМ–Търговище  
или на тел.: 6 5� 16 и 6 �1 31

КОНФЕРЕНЦИЯ НА КНСБ
На 27 и 28 февруари в 

Пловдив се проведе петата 
национална конференция 
на КНСБ под наслов „Да 
върнем надеждата на хо
рата“. Като гости присъст
ваха Георги Първанов – 
президент на Република 
България, Хасан Адемов – 
председател на Парламен
тарната комисия по труда 
и социалната политика, и 
Емилия Масларова – ми
нистър на труда и социал
ната политика. Община По
пово беше представена от 
Магдалена Радева – коор
динатор на Общинския 
синдикален съвет на 
КНСБ–Попово, и гжа Ни
на Тодорова – председател 
на основна синдикална 
организация на КНСБ при 
„Родина–Попово“ ООД.

Участниците приеха по
зиция за утвърждаване и 
развитие на конституцион
ните и законови основи 
на човешките, трудовите 
и синдикалните права на 
българските граждани, в 

която се казва, че правата 
и интересите на хората на 
наемния труд могат да бъ
дат защитени със следните 
промени в трудовото и 
осигурителното законода
телство, като изменение 
на Закона за уреждане на 
колективните трудови спо
рове, целящи:

• гарантиране на правото 
на стачка на всички работ
ници и служители и раг
ламентиране на нацио
нални и отраслови/браншо
ви стачни действия;

• разширяване и утвърж
даване на мирните спо
соби за решаване на ко
лективните трудови споро
ве чрез издигане статута 
на Националния институт 
за помирение и арбитраж, 
както и разпростиране 
на неговата дейност вър
ху уреждането на индиви
дуални трудови спорове, 
регистрация, мониторинг 
и контрол на колективните 
трудови договори.

Създаване на специали

зиран трудов съд и специа
лизирани състави в съ
ществуващата съдебна сис
тема и запазване на три
инстанционното произ
водство по трудовите спо
рове; приемане на Закон 
за Инспекцията по труда, 
който да º даде статут на 
Държавна агенция и изклю
чителни правомощия в об
ластта на контрола при 
полагането на труд, както и 
въвеждане на работнически 
инспектори, предложени 
от представителните син
дикати; криминализиране 
на нарушенията на тру
довите права и правото на 
синдикално сдружаване; 
въвеждане на права на син
дикатите да инициират 
наказателно преследване (в 
т.ч. и бързо производство) 
при нарушаване на трудови 
и синдикални права.

МВ

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

През първия ден на пър
вия пролетен месец об
ластният управител на 
Търговищка област Петър 
Карагеоргиев гостува на 
възпитаниците на попов
ския Дом за отглеждане 
и възпитание на деца без 
родителски грижи. Той бе 
придружен от зам. област
ния управител Свилен Ва
силев и новоназначения 
началник на Регионален 
инспекторат–Търговище 
Марко Марков. Тук бе и 
директорката на дирекция 
„Хуманитарни дейности“ 
към Община–Попово Да
ринка Парашкевова. 

Децата посрещнаха свои
те гости с кратка музикал
на програма, като в нея 
взеха участие и ученици 

ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА БЕЗ 
РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ

от Общински детски ком
плекс–Попово.

Гн Карагеоргиев за
радва децата от Дома, като 
раздаде на всички марте
ници. Той им направи и 
хубав подарък по случай 
празника на Баба Мар
та, връчвайки им нов цве
тен телевизор и DVD. Об
ластният управител поз

драви децата, пожела им 
да са здрави, весели и 
засмени, да са бели и черве
ни като мартеничките и да 
завършат успешно учеб
ната година. 

Гостите разгледаха об
щежитието към Дома и се 
запознаха на място с усло
вията, при които живеят 
неговите възпитаници.

цента, а тези, които се раз
писват на сума до 120 лева 
месечно, ще вземат повече 
с 5 процента. Увеличението 
на пенсиите до 200 лева е 
4,4 на сто, а над 200 лева – 
с 4 на сто.

Социалната пенсия от 60 
лева се вдига на 63. Личната 
пенсия за инвалидност 
скача от 84 на 88,20 лева, 
а за общо заболяване от 
78 лева се коригира на 
81,90 лева. Максималният 
размер на пенсията от 420 
лева пораства на 455 ле
ва. Добавката за чужда по
мощ става 47,25 лева, а до
бавката за ветерани от вой
ните – 31,50 лева.

ДАвАТ пЕНСИИТЕ...

парламента ще бъде вне
сена Програмата за рефор
ма в образованието и ми
нистерството си е поста
вило за цел да има предва
рителна информация по 
доста въпроси.

–  Да, говори се и за пре
махване на слетите пара
лелки. Имате ли вече поглед 
ще се закриват ли училища 
по тази причина в областта, 
в нашата община?

 Не, освен за интерната 
в Медовина, засега закри
ване на други училища не 
се очертава. Очакваме да 
се вземе решение от V до 
VІІІ клас слети паралелки 

да няма. За началните учи
лища в момента се води 
дискусия и е вероятно да 
се приеме, че на места 
могат да останат такива 
паралелки, където няма 
възможност за превозване 
на децата до поголеми 
средищни училища. На те
риторията на областта ние 
такива училища нямаме. 
Помолил съм колегите от 
общините, с които рабо
тим много коректно, да си 
огледат училищната мре
жа и да имат готовност 
да изпълняват новите нор
мативни изисквания.    

 А каква ще е съдбата 
на Помощното училище 
в Попово?

– Докладът от проверката 
там е почти готов. Не 

предлагаме закриване на 
това училище. Но на среща 
с колектива поставих въ
проса много сериозно – 
ако нещата там не се про
менят към подобро  като 
материална база, като  орга
низация на работа, тогава 
децата няма да се увели
чават, а ще намаляват. И 
това ще е причината да се 
стигне до закриване.

– Според Вас тази про
грама, която по всичко 
изглежда, че ще бъде 
приета, ще доведе ли до 
стабилизация, до нарма
лизация на тази вечно ре
формираща се образова
телна система?

– Тук бих ви поправил, 
защото досега не можем да 
говорим за реформираща 
се система. Реформите бя
ха само на думи, но не се 
правеше нищо. Нещата се 
отлагаха, отлагаха и затова 
стигнахме до това състоя
ние. Основният проблем, 
освен липсата на деца по
ради демографския срив, 
е, че много се отстъпи в 
качеството на обучение
то. Факторите, които са по
влияли за това са много, но 
крайно време е обществото 
да погледне с друго око на 
образованието. Вярно е, 
че ще бъде болезнено, ще 
останат хора на улицата,  
но кое е поважно – дете
то или  работещите в систе
мата. Поважно е детето! 

МАрКО МАрКОВ е новият началник на регионал
ния инспекторат на образованието в Търговище.

Завършил е математика в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, след това информатика – 
в Шуменския „Константин Преславски“, а третото 
му висше образование е финанси от Великотърновския 
университет „Св.св. Кирил и Методий“.

Трудовият му път започва като учител в с. Длъж
ка поляна, след това става директор на училището 
там. После е помощникдиректор и директор на СОУ 
в Антоново. За 4 години напуска преподавателското 
поприще, тъй като е избран за кмет на гр. Антоново.

Женен е, има двама синове, единият от които 
вече студент. 

Новата длъжност заема от 14 февруари след спе
челен конкурс.

от стр. 1менно, след президентски
те избори през 2001 г., тя 
става чиновник в Президен
тст вото и дейността на 
Сдружението е блокирана. 
В Попово се надяват, че 
това е временно, и очак
ват коректност от нейна 
страна. Но добила самочув
ствие, Д.Първанова пред 

приема действия, с кои
то да се хареса на новите 
си началници. Президент
ството би трябвало да е над
партийна институция, но 
действията º доказват об
ратното. Намесва се в дей
ността и кадровата поли
тика на поповската орга
низация на БСП. Целта са 
предстоящите местни из
бори и отстраняването на 
общинския кмет др Люд
мил Веселинов, който де
монстрира независима от 
партийната централа по
литика. В опитите º за 
дискредитиране на кмета 
Веселинов не се подбират 
средства. Борбата от вът
решнопартийна, става об
ществена, хвърлят се ком
промати, пречи се на дей
ността на общинската ад
министрация. Стига се до
ри до злепоставяне на об
щинската управа на Попо
во в испанския град Сеути. 
Целта, ако не беше истина, 
е смешна – испанските со
циалисти да подкрепят со
циалистката Д.Първанова 
и групичката около нея. 

Независимо на какво ниво, 
такива действия се квали
фицират като родоотстъп
ничество. 

За горното тя се прикрива 
зад Сдружението. Това не е 
трудно – документите му, 
счетоводните баланси, пе
чата са обсебени от нея. 
Останалите членове на 
УС многократно искат да 
върне документите и да да
де отчет за приходите и раз

ходите през тези години. 
Последния път, на 21 фев
руари 2006 година, чрез 
съпруга си тя получава но
тариално заверена покана. 
Президентският служител, 
нали е над законите,  отново 
не се явява в определения 
седемдневен срок. 

Опитите Сдружението 
да възстанови легалната си 
дейност, да изчисти клеве
тите за град Попово пред 

управата на град Сеути 
засега не успяват. Става та
ка, че приказките на прези
дента за ЕС са едно, а дейст
вията на чиновниците му – 
друго. Увеличават се и съм
ненията, че документите 
се укриват, защото има не
редности. Дано не става въ
прос за пари, защото набли
жават президентските из
бори. С незачитането на за
коните вече свикнахме.  

пРЕЗИДЕНТСКИ ЧИНОвНИК УКРИвА ДОКУМЕНТИ РЕФОРМИТЕ БЯХА...от стр. 1

Председателят на ОбС–Попово Емел Расимова 
пожелава успех на собственика на новооткрития магазин.

„Надявам се нашият магазин да ви спестява найвече 
време за пазаруването на вашите материали за офиса, 
както и средства за това – каза при официалното откри
ване регионалният мениджър на фирмата Иван Запря
нов. – В Office 1 можете да намерите всичко за вашия 
офис, събрано под един покрив, включително да ползва
те пълната гама услуги на мобилния оператор Globul, 
чийто основен представител сме ние. При нас можете да 
пазарувате канцеларски материали, електроника, консу
мативи за тях, офис мебели и още доста неща.“

Лентата на новия магазин, който е 137ят от веригата 
в България, отрязаха председателката на ОбС Емел Раси
мова и гн Запрянов. Отец Недко го освети и пожела ус
пешна дейност.      МВ

вСИЧКО ЗА ОФИСА...
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Ганчо КИрИЛОВ

На 26 февруари волейболният отбор юноши старша 
възраст на ВК „Попово“ с треньор Тошко Цанев гостува 
на състава на „Спартак“–Варна. Гостите демонстрираха 
подобра игра и заслужено спечелиха с категоричния 
резултат 3:0 гейма. След тази победа поповските юноши 
старша възраст си осигуриха класиране в погорната 
фаза на първенството и очакват с интерес жребия за 
разпределяне на отборите от другите региони.

На юношите на ВК „Попово“ предстоят две срещи: 
на 5 март гостуване на „Черно море“–Варна и на 12 
март домакински мач с отбора на „Дунав“–Русе. Ако 
по повският състав успее да спечели две победи, той 
ще заеме първо място сред отборите от Североизточна 
България. Ако победи в една среща, ще остане втори 
в групата. Поповските юноши, осигурили си третото 
място, което им гарантира участие в следващата фаза 
на първенството, сега очакват с вълнение предстоящия 
жребий. В следващата фаза ще участват отбори от други 
райони, като „Левски“, ЦСКА, „Славия“, „Чер но море“ 
(Варна), „Лукойл Нефтохимик“ (Бургас), „Ма рек“ (Дуп
ница), „Локомотив“ (Пловдив). С три от те зи състави ще 
попадне в една група отборът на ВК „Попо во“.

За съжаление, поповските момчета няма да могат да 
играят пред своя публика, както и многобройните лю
бители на волейбола в Попово не ще имат възможност 
да наблюдават изявите на своите любимци. Причината 
за това е, както и друг път сме писали, че състоянието 
на волейболна зала „Тодор Янев“ не отговаря на необ
ходимите условия и на изискванията на БФВ за про
веждане на официални срещи. Засега не ни остава ни
що друго, освен да пожелаем на поповските момчета 
достойно представяне в предстоящите отговорни срещи 
от следващата фаза на първенството.

ххх
На 25 февруари представителният мъжки отбор на ВК 

„Попово“ прие на свой терен тима на „Елит“ (Силистра). В 
първите два гейма поповските волейболисти показаха на 
моменти колеблива игра, но все пак успяха да се наложат. 
В третата част състезателите на домакинстващия отбор 
играха мобилизирано и заслужено спечелиха гейма с 
явно превъзходство. И така – записана бе категорична 
победа с 3:0 гейма (25:22, 25: 21, 25:14).

ххх 
През изминалата седмица започна общинското пър

венсто по волейбол за ученици. Според наредбата на 
Ми нистерството на образованието, отборите са разпре
делени в три групи: V–VII клас, VIII–Х кл. и ХI–ХII кл. 
момчета и момичета.

Вече приключи борбата между отборите от първата 
възрастова група V–VIII клас, като победител стана 
отбо рът на гимназия „Хр. Ботев“. Той ще участва в пред
стоящото областно първенство. Срещите на съставите 
момичета и момчета в другите две възрастови групи 
продължават.

пОБЕДА КАТО ГОСТИ
Катерина рУСЕВА

В неделя, 26 февруари, девойките старша възраст на 
ВК „Черноломец–Попово 98“ гостуваха на връстничките 
си от отбора на „Шумен 05“ в среща реванш от пролет
ния полусезон на държавното първенство по волейбол 
в тази възрастова група. Поповските момичета, кои то 
вече са се класирали за следващия етап от първен ството, 
демонстрираха повисоката си класа, играха моби лизи
рано, без напрежение и заслужено спечелиха с резу
лтат 3:1 гейма. С тази победа съставът на „Черноломец–
Попово 98“ направи още една крачка към завоюване на 
второто място в групата.

На 5 март девойките старша възраст на „Черноломец“ 
играят в Попово с лидерите в своята група – волейбо
листките на ВК „Спартак“ (Плевен). Срещата е от 14 ча
са във физкултурния салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“. 

ВОЛЕЙБОЛ

ДОБРО пРЕДСТАвЯНЕ 
НА ЮНОШИТЕ

На 22 февруари на редов
на сесия Общинския съ
вет–Опака прие бюджета 
на общината за 2006 г. 
Очак ваните приходи са в 
раз мер на 2 035 927 лева, 
като 1 512 836 лв. са от дър

жавна субсидия. Сред поважните капиталови раз ходи, 
които бяха гласувани, са ремонтите на СОУ „Васил 
Левски“–Опака и основните училища в с.Крепча и 
с.Голямо Градище, за уличното осветление в Опака, как
то и направата на подход към скалния манастир при 
с.Крепча във връзка с изпълнението на екопроект. 

Определен беше размерът, който ще покрива Община
та от разхода на пътуващите директори и учители. Фи
нансирането на СОУ „В. Левски“– Опака ще ста ва чрез 
прилагане на системата на „делегирани бю джети“. 

Съветниците решиха също да подпомогнат разходите 
за погребение на самотни хора, без близки и роднини, 
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за со
циални услуги и регистрирани в службите за социал
но подпомагане лица с източник на финансиране от об
щински приходи.                                                          МВ

пРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ 
НА ОБЩИНА ОпАКА

пРОМОЦИЯ
„ЧЕТИРИ ГОДИНИ пРИРОДЕН ГАЗ в ГРАД пОпОвО“

ПРОДъЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИяТА 
ОТ 15 ФЕВРУАРИ ДО 10 МАРТ �006 гОДИНА

Какво печелите при сключване на договори през промоционалния период

• 50 % отстъпка от проекта за газификация;

• за живеещите в жилищни блокове – изграждане на сградна газова 
инсталация срещу такса от 48 лева (таксата СГИ е 120 лева);

• 15 % отстъпка от стойността на вътрешната газова инсталация;

• 40 кубика природен газ  безплатно на всеки член от домакинството;
и още:

• участие в томбола за готварска печка „Mora 1425“, осигурена от „Газтоп“ ООД!

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация относно 
партньорската програма, приятели, моля да се обърнете към отдел 
„Маркетинг и продажби“, „газоснабдяване–Попово“ АД, тел.:� 3� ��.

ОСТАВАМЕ НА ВАшЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

WWW.POPOVOGAS.COM

Светослава рУСЕВА

Дванадесет акта са съ ста вени от експерти на об
щинската администрация 
на граждани, неизпълнява
щи заповедта на кме та за 
отглеждане на домашни 
птици в затво рени поме
ще ния във връз ка с предот
вратяване на евентуал  ната 
опас ност от пти чи грип. 
Про верката е на пра вена в 
рамките на сед мица. Обхо
дени са поло ви ната насе
лени места.

Наложените глоби са от 
50 до 200 лв. според За ко
на за ветеринарномеди
цинската дейност. Заси ле
ният контрол по изпълне
ние на заповедта про дъл
жава.

ОТ 6 МАРТ ДО 22 АПРИЛ – ВЕЛИКДЕНСКИ ПОСТ 

НЕ КЛЕвЕТЕТЕ, СМИРЕНИЕ 
И МИЛОСЪРДИЕ пРОЯвЕТЕ

• Постите – не само диета
Свещ. Юлиян СТЕФАНОВ 

Преди всичко примири се с врага, като му простиш 
от сърце. Като видиш беден, не се отвръщай от него, 
но му помогни с каквото можеш. Не завиждай никому. 
Не осъждай никого. Не протягай ръце към онова, 
що не ти принадлежи. Не подавай ухо на клевети и 
лъжливи сведения за ближния си. Нека устата ти да 
са затворени за всичко лошо за твоя ближен. Пости 
с очи и уши, с ръце и нозе, с ум и сърце! Бъди някак 
смирен и кротък. Защото каква полза, ако измъчваш 
тялото си с пост, а душата ти се надува от гордост? 
Каква полза имаме от това да бледнеем от пост, 
когато побледняваме от завист? Що за пост е да не 
пием вино и ракия, а да се опиваме от омраза? Или да 
не ядем месо, а да изяждаме ближния с клевети?

Прочее, да постим телесно, да постим и духовно. 
Това е пост, приятен на Бога и спасителен за нас.

Ще завърша с част от предговора на книгата 
„Ще видим Бога както си е“ от съвременния све-
тец, архимандрит Софроний (Сахаров, 1896–1993): 
„Господ ни е заповядал да не се молим, да не дава ме 
ми лостиня, да не постим, нито да вършим други доб-
ри дела пред хората, тъй като той счита това за 
лицемерно дирене на слава от тях. Нашият небесен 
Отец, „Който е на тайно… и Който вижда в скришно“ 
(Матея, 6 глава), не благоволи към такива дела.

Гордостта на нашите деди и пра-
деди беше, че са се ро дили в това 
хубаво село, скътано между кипариси 
със свеж въздух, чиста вода и тру-
долюбиви хора – хора, помагащи си 
един друг... Дружбата и обичта меж-
ду хо рата не е изчезнала. Когато се 
срещ нат в градовете или на някоя го-
диш нина, селяните се прегръщаме ка-
то бра тя. Ярък пример за това е, че 
днес българските гробища са оградени 
и почистени, за да може всеки, който 
е оставил близък там да посети това 
свято място на „вечния живот“. 

Кметът, който е избран на 23 ок-
томври 2003 г., си гледа работата в 
сравнение с предшественика си. Улич-
ното осветление, мостовете, пътя 
за Търговище бяха отремонтирани по 
негово настояване. Какво беше то до-
сега? Винетка се плащаше, а със ско-
рост над 30 км не можеше да се ка-
ра нито кола, нито автобус. Кме тът 

Уважаема 
редакционна 

колегия,

Приятно бях изненада-
на от материала, помес-
тен в бр.3 от т.г., на Мар-
гарит Габровски, когото 
познавам от дете, тъй 
като е съученик на моя 
син. Познавахме се с май-
ката и бащата, но ка то 
отидоха във Варна, не ги 
видях, а сега гледам сним-
ката, гледам и сина си и 
си казвам колко много са 
пораснали...

Учудих се, че е напуснал 
тая, за мен, хубава Варна...

„Ако може един ден 
България да осъмне с реда 
на Австралия“ – само по 
тия думи разбирам, защо 
е отишъл там. Прочетох 
и двата материала и 
искрено казано, неговите 
на блюдения са много по-
добри от безбройните на-
блюдатели в страната 
ни.

Изказвам моето голя-
мо, сърдечно благодаря 
за срещата, която напра-
вихте с нашия поповчанин 
в „Местен вестник“.

19 февруари 2006 г.
Д.Владимирова

Търговище 

НАЛОЖЕНИ ГЛОБИ



укрепи и единството между хора та. 
Не стихват и телефоните през тези 
зимни дни. Всеки, който има нужда 
от помощ, му се обажда. И той вед-
нага изпраща работници, заети по со-
циал ните програми, да помагат на 
нуждаещите се пенсионери. Така рабо-
ти този всеобичан кмет на селото, 
който е може би пример в община По-
пово с нейните 34 села. С гордост из-
пълнява обещаното преди изборите. 
Сега предстои 1,5 км асфалтов път да 
се направи в селото, ако съвестните 
общински съветници гласуват да го 
субсидират.... Наближава 2007 година 
и членството ни в ЕС. Да влезем там с 
чисти и спретнати градове и села.

24 февруари 2006 г.
Атанасова

с.Долна Кабда
(печата се със съкращения)

 УВАЖАЕМА рЕДАКЦИЯ,

РДВР–ТъРгОВИЩЕ Е 
ВЕчЕ СъС СВОй УЕБСАйТ

Желаещите да се запознаят с ежедневния инфор-
мационен бюлетин на дирекцията, както и с някои 
дру ги аспекти от дейността й, могат да направят то-
ва чрез сайта: 

http://rdvr-targovishte.my.contact.bg
Електронен адрес за контакти: 

rdvr-targovishte@my.contact.bg
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Мирослов ГЕОрГИЕВ

В експозицията и фон
дохранилището на нашия 
музей се намират мно
жество оригинални пред
мети от времето на Освобо
дителната война. Принад
лежали са на руски вой
ници или български опъл
ченци. Найдобре предста
вени са различните видове 

ОРЪЖИЕ ОТ вОЙНАТА 1877–1878 Г. – в КОЛЕКЦИЯТА 
НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ–пОпОвО

огнестрелно и хладно оръ
жие – пушки, револвери, 
саби, щикове, муниции.

Безспорен акцент в екс
позицията е легендарната 
пушка ,,Крнка“ (Кринка), 
обр. 1869 г. Тя е дело на 
чешкия конструктор Сил
вестър Крнка и е с калибър 
15,24 мм, далекобойност 
от 400 крачки, скорострел
ност до 12 изстрела в мину

та. През 1870 г. е приета 
на въоръжение в Русия. 
В различни нейни заводи 
са преработени над 500 

хил. оръжия от остарялата 
система на капсулни пушки 
и са произведени 120 хил. 
нови. Независимо от не

достатъците на „Крнка“, 
като големия калибър, теж
кия куршум и ниската ско
рострелност, тя завоюва 
достойно място по бойни
те полета и има съществе
на роля за руските успехи 
във войната.

Не помалко популярни 
представители на руската 
бойна мощ са пушките 
„Бердана“ 1 и карабините 
„Бердана“ 2, образци 1868 
и 1870 г. Конструирани са 
от американския оръжей
ник Хирам Бердан. Те са 
с калибър 10,67 мм, дале
кобойност от 1500 крачки 
и скорострелност до 20 из

стрела в минута. Руските 
конструктори направили 
редица подобрения в пър
воночалния вариант на 
пушката, което я превър
нало в найдобрата стрел
кова система през войната.

Музейната колекция съ

държа и един брой от по
ограничено използваната 
от руската армия и по
стара система пушка 
„Шаспо“, обр. 1866 г., кал. 
11 мм. Разработена е от 
френския конструктор Ан
тоан Шаспо.

От въоръжението, упо
требявано в турската ар
мия, могат да се видят 
два броя пушки „Снай
дер“, обр. 1865 г., кал. 
11 мм. Произведени са в 
гр. Спрингфилд, САЩ, по 
образец на американеца 
Джейкъб Снайдер.

„Крнка“

„Шаспо“

„Бердана“

„Смит&Уесън“

Малогабаритното ръчно 
огнестрелно оръжие е 
представено от „класиката 
в жанра“ – револвер „Смит 
и Уесън“, обр. 1869 г., кал. 
10,67 мм. Бил е на въо
ръжение както в руската, 
така и в турската армии. 
Пистолетът, конструиран 

от американците Хорас 
Смит и Даниел Уесън, е 
един от найдобрите за оно
ва време.

При разглеждането на 
музейните витрини, отна
сящи се за Освободител
ната война, вниманието 

ни се приковава от един 
предмет, изпълнявал фор
мално ролята не да убива, 
а да защитава. Нарича 
се кираса (от фр. – кожа) 
и е първообраз на съв
ременните бронежилетки. 
Намерен е смачкан на 
бунището в с. Паламарца, 
впоследствие реставриран. 
Всъщност кирасата през 
този период е използвана 
само в полковете на Първа 
гвардейска кавалерийска 
дивизия на руската армия, 
и то като част от парадната 
униформа.

Петър ПЕТрОВ

Няколко дена след Петровден (12 юли ст.стил 1877 г.) 
казашките разезди се появили едновременно в 

селата Водица, Ковачевец, Люблен, Гърчиново, Захари 
Стояново и Садина. 

Турците бягали към Разград, а българите – на запад. 
При бягството имало и драматични сцени. Кольо Цанев 
(Лудия Кольо), наричан така поради буйния си характер, 
разказвал как смел балканджия от рода Кюркчиеви се 
противопоставил на грабежите на турците, не искал да 
си даде колата и добитъка – застреляли го от няколко 
крачки. 

 Майката на Малчо Николов (литературен критик) раз
казва: „Ние бързахме да натоварим на колата, което 
най-трябва – дрехи, брашно, съдове, защото по кереми-
дите дрънчаха турски куршуми – техните пушки и то-
пове бяха ингилишки. Когато стигнали река Черни Лом, 
около 4 км западно от селото, по пътя за Гагово срещ-
нали вече руската пехота. Руснаците питали „Где тур-
ки“?“.

В селото останали млади мъже, за да пазят богатата 
си реколта и да помагат на руските войници. В къщата 
на дядо Дончо имало скрито оръжие, закупено отдавна. 
То било раздадено на обреклите се да защитават селото 
и имотите си.

Очевидецът дядо Иван Савов разказва: „Бях 16-годи-
шен. Пазех снопите. Честа оръдейна стрелба тресеше 

СТАРИТЕ ХОРА в ЗАРАЕвО 
РАЗКАЗвАХА...

цялата околност. Връщам се една вечер в селото, а 
то е празно, празна е и нашата къща. Спуснах се по 
посока на с.Гагово. Там престояхме една седмица и се 
завърнахме отново“.

Кирил Иванов, завръщайки се, предупредил руските 
командири за идваща откъм Разград голяма турска вой
ска. Това било 13 август 1877 г.

Тогава сборният отряд на ген.Леонов заемал позиция 
по десния бряг на Черни Лом, а по билото на височините 
окопал оръдията си. На позиция са били 3000 бойци 500 
кавалеристи и 10 оръдия. Противникът разполагал с над 
15 000 човека и 60 оръдия.

На 18 август 1877 г. от 5 часа сутринта до вечерта 
140 пехотен Зарайски полк води едно от найтежките 
сражения в тази част на фронта. Селото 6 пъти минава 
от руски в турски ръце. Целта временно да  бъде спрян 
походът на Мехмед Али паша е изпълнена. В тази 
жестока битка загиват и безследно изчезват 504 руски 
войници и офицери, от които 384 са от 140 пехотен 
Зарайски полк. Врагът дава 900 убити. 

Селото е опожарено и разрушено, останали къщите 
на Рачоолу, Златю Томчев и Томчо Андреев и няколко 
турски къщи. Завърналите се българи се настаняват в 
тях, но често са били нападани и ограбвани от черкези. 
Недялко Пенев – брат на селския свещеник Зафир, бил 
заловен и застрелян извън село за това, че помагал на 
руснаците. И днес местността носи името Недялков 
гроб. Разбойническите шайки нападали и турци. Убит 
бил в къщата си Алмаджията, а кадънката му се бранила 
с брадва в ръце, докато дошъл дядо Новак и други 
българи да º помогнат.

Първият зараевчанин, изразил любовта на цялото се
ло към Русия като инициатор за преименуването му, е 
писарят Никола (баща на литературния критик Малчо 
Николов). „Думата на Никола е права“ – подкрепили го 
и съселяните му. 

През декември 1882 г., пет години след боевете, името 
на селото е официално променено на Зараево, в памет 
на Зарайския полк.

Признателното население на селото изгражда братска 
могила на загиналите руснаци и им издига скромен па
метник. Около него е оформен покъсно и малък лесо
парк, за да напомня на потомците за историята. Остават 
и спомените, предавани на поколенията.

Почивка на 140-и пехотен Зарайски полк, худ. П.Ковалевски

Пламен СЪБЕВ

По време на войната 
от 1877–1878 г. в руската 
армия са назначени като 
полкови и щабни худож
ници редица творци. Видя
ното ги вдъхновява в твор
чеството им. Един от те
зи, които пресъздават 
картини от войната в По
повско, е живописецът ба
талист Павел Осипович 
Ковалевски. Роден е през 
1843. Учи в Художестве
ната академия при Б.П.Ви
левилд. Награден със зла
тен медал за картините: 
„Преследване на турци 
близо до Карс“, „Първият 
ден от сражението до Лайп
циг“. За картината „Раз
копки в Рим“ получава зва
ние академик. През 1876–
1878 г. е в театъра на воен
ните действия на руската 
армия против турците и 
събира богат материал за 
следващи свои картини. 
След войната е професор 
по батално изкуство в Ху
дожествената академия. 
Умира през 1903 г. От про
изведенията му особено из
вестни са: „Щабът на 12
и корпус в България през 

вОЙНАТА в КАРТИНИ
1877 г.“, „12 октомври 
1877 г.“, „На станцията“, 
„Лов“, „Обиколка на епар
хията“, „Ловци“, „Гене
рал на кон“, „Нападение 
на разбойници на между
селски път“, „Тревога“, 
„Тройка в калта“. Част от 
картините му се съхраняват 
в Третяковската галерия, в 
помалки галерии и частни 
колекции. ТРЕВОЖЕН ВИК

По повод осквернения паметник на Шипка

„Българийо, за тебе те умряха!“
изрече Вазов във молитвен миг.
Но някой блъска гробната им стряха
и тъне в мрак светилникът разбит.

Грабител кърти бронзовата слава,
отскубва имената им дори,
та утре някъде да ги продава –
така, за шепа юдини пари.

Българийо, до болка е жестока
такава безгранична леснота,
с която живите превръщат в стока
на мъртвите герои паметта.

Не ще прокопса никоя държава,
дори държава с хералдичен лъв,
в която някой може да продава
пролятата за нея свята кръв!

Георги КОНСТАНТИНОВ
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Неочаквано много музиканти от Попово – част от 
които отдавна са пръснати в други градове на страната, а 
някои са работили и в чужбина – се събраха в четвъртък 
миналата седмица на незабравим купон. 

Идеята беше на Йонко Габровски, управител на ресто
рант „Рокси“. На поканата му да участват в такава сре
ща се озоваха около 40 певци и инструменталисти, 
про  фесионалисти и любители. Иван Йосифов, Евгени 
Пенчев, Георги и Магдалена Колеви, Светломир Стефа
нов, Драгомир Димов, Стефан Ангелов са много малка 
част от имената на безспорните поповски таланти, 
които си заслужава да споменем като герои на вечерта. 
Откриха я в качеството си на домакини дуо „Мистик“ – 
Росен и Капка. След тях прозвучаха бисерните гласове 
на трио „Агра“, а наймалкият член на „гилдията“ 6
годишният Тодор Бойков умили с песните си и най
твърдите сърца. Последва представянето на всички оста
нали, като личеше старателната предварителна подго
товка на повечето от тях специално за тази вечер. 

С всяко следващо изпълнение градусът в заведението 
се вдигаше. Получи се едно невероятно шоу, с много 
дух и настроение, така както могат да си го направят 
са мо хора с душа на артисти. Носталгичните нотки, не
изменни при подобни срещи между стари приятели и 
колеги, бяха заглушени от всеобщото веселие, което 
продължи почти до сутринта. 

СЪБРА ГИ ЛЮБОвТА 
КЪМ МУЗИКАТА

Видимо разчувствани от тази първа своя неформална 
сбирка, музикантите от Попово си обещаха да се срещат 
всяка година. Те приеха и идеята на отдел „Култура“ към 
Общината да се състави каталог на хората на изкуството 
от всички жанрове, родени или работили в Попово в 
началото на ХХІ век, и обещаха съдействие. 

МВ

Музикантът Галин Христов

Георги и Магдалена Колеви

Барабанистът Веско Михайлов

Маруся МИЛУШЕВА

Един чудесен подарък 
поднесе Общината на са на нашите грубиянства и 

дивотии, но това не ни пре
чи да си я караме, както 
от памтивека. Хубавото в 
случая е, че можахме ис
крено да се надсмеем на 
тези наши нрави.

Безспорно наймного 
от аплодисментите и цве
тята бяха за обичаната и 
от поповската публика Пе
па Николова в ролята на 
свекървата, но и помлади
те º колеги се справиха 
бле стящо с ролите си. 

На представлението при
състваха кметът на общи

ната др Людмил Весе
линов, заместниккме тът 
Милена Божанова, ди рек
торът на дирекция „Хума
нитарни дейности“ Дарина 
Парашкевова, която по
здрави самодейците и им 
пожела да съхранят оня 
творчески порив, който ни 
е съхранил през вековете 
като българи.

щите броеве на вест

Опака

ПО 
СЛУЧАЙ 

ПРАЗНИКА
Кметът на община Опа-

ка поздрави и подари мар-
теници на всички хора, 
работещи в общинските 
училища, детски гради-
ни, домашни патрона жи, 
кметства, в Дома за ста-
ри хора в с.Гърчи ново, 
в об щинската админист-
рация и читалищата, 
като им по жела здраве, 
щастие и бла годенствие. 

На всички читалища и 
самодейни състави в об-
щината бяха изпратени 
поздравителни адреси по 
случай Деня на люби тел-
ското творчест во, който 
е също на 1 март.

МВ

СЛУЧАЙ 

БАБА МАРТА ДОЙДЕ! ДА СИ пОЖЕЛАЕМ ЗДРАвЕ!
През тази година ученици от ОУ „Л.Каравелов“ в По

пово изплетоха найголямата мартеница в града – дълга 
80 метра с тегло 500 г. С нея те честитят Баба Марта 
на всички поповчани и им пожелават здраве и късмет. 
Още от сутринта на 1 март възпитаници на училището 

ЕКСКЛУЗИВНИ ИНТЕР ВЮ ТА 
С ПЕПА НИКОЛОВА И МАРИАНА 

АЛАМАНчЕВА ОчАКВАйТЕ В НяКОй 
ОТ СЛЕДВАЩИТЕ БРОЕВЕ НА ВЕСТ НИКА.

започнаха да връзват мартеници на преминаващите по 
главната улица граждани.

•••
На 1 март ученици от града, облечени в народни носии, 

посетиха на работните им места кмета на общината др 

Людмил Веселинов и заместниците му, закичиха ги с 
мартеници за здраве и им пожелаха спорна и ползотворна 
работа.

„СвЕКЪРвА“ – 
НА пОпОвСКА

СЦЕНА
модейците в навечерието 
на Деня на любителското 
творчество 1 март – спек
такъла „Свекърва“ на нов 

частен театър „Перпетуум 
мобиле“. Истинско за бав
ление с героите на класи
ческата комедия на Антон 
Страшимиров сътвориха за 
публиката актьорите Пепа 
Николова, Мариана Ала
манчева, Александър Алек
сандров, Жанет Миовска, 
Мирослав Николов, Ра
лица Парашкевова, Юлия 
Трайкова. 

За „Свекърва“ специа
лис тите казват, че е вечна 
българска пиеса. Тя е ог
ледало на българския ха
рактер. В нея ние откриваме 
себе си, обкръжени сме 
от себе си. Гледаме и се 
чудим на своята лошотия, 
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ХОРОСКОП
3–5 март

ОВЕН. Психическата преумора през тези дни е 
особено вредна: намерете начин да се отпуснете, 
да намалите напрежението. Нека неочакваните 

обрати в събитията да не ви хванат неподготвени – само 
така ще съумеете да се възползвате от обстоятелствата. 

 
ТЕЛЕЦ. Онова непредсказуемо нещо, което 

може да се случи през тези дни, ще касае не тол
кова вас, колкото вашите приятели, познати, осо

бено ако сред тях има такива, които празнуват рож ден 
ден през тази седмица. Вероятно празненството ще е 
организирано доста необичайно, а на вас ще ви се нало
жи да купите скъп подарък.  

 
БЛИЗНАЦИ. В този момент, когато животът 

ще направи своя рязък завой, вие няма да мо
жете да управлявате събитията, но с вашата гъв

кавост напълно е възможно да се впишете в завоя. Вие 
това и ще направите: рязко ще смените тактиката си на 
поведение в службата.  

РАК. В събота ще ви се наложи да отреагирате 
по някакъв начин на вест отдалече или на юри
дически факт. Всичко, което ще направите в 

края на седмицата, ще бъде найдоброто от възможните 
ва рианти. Неделя е позитивен ден, ден за покупки, по
чив ка и приятно прекарване на времето.  

 
ЛЪВ. Вие трябва ясно да осъзнаете, че вашето 

собствено поведение може да създаде на вас и на 
околните стрес с дълбоки последствия. С една 

дума, живейте находчиво, смело приемайте реформите, 
но при това се дръжте в определени „рамки“, защото 
свободата – това е осъзната необходимост.  

 
ДЕВА. Всичко, което ще ви даде лична неза

висимост и засили популярността ви, ще има 
позитивни последствия. Не бъдете скромни. 

Мал ко познати хора едва ли ще могат да станат за вас 
на деждни приятели и делови партньори. Отдайте пред
почитанието си на онези, които познавате добре.   

 
ВЕЗНИ. Ако търсите работа, през тези дни ще 

можете да си изберете много творческа и дори 
нестандартна длъжност, която ще отвори но ва 

стра ница в живота ви. Внимавайте за здравето си, на
време се освобождавайте от стреса, за да избегнете нерв
ните сривове и соматичните заболявания.  

 
СКОРПИОН. Силните, доминиращите хора 

през тези дни ви привличат и вие волно или 
неволно влизате в съревнование с тях, дори ако 

действате в името на общи интереси. Това е добра пози
ция за спортисти и предприемачи: бойният дух ще им 
помогне да завоюват победа.  

  
СТРЕЛЕЦ. През тази седмица в дома на много, 

много от вас ще се случи някакво достатъчно се
риозно извънредно събитие: от авария на крано

вете до развод или голям скандал с дете, което е решило 
да живее самостоятелно. Ако се досещате какво може 
да се случи, подгответе се предварително. Символично 
е подходящо да си купите нова битова техника, изхвър
ляйки нещо остаряло.  

 
КОЗИРОГ. Пазете се. Нека подобре да се поя

ви важна, спешна и необичайна работа или грижи, 
свързани с нея, отколкото неразположение. Ще 

свър шите всичко, което поискате. Планирайте найваж
ната работа, която имате да вършите.  

ВОДОЛЕЙ. Вашите материални инициативи 
пораждат през тези дни кризисна ситуация, завой 
в обичайния жизнен ред, а вашите постъпки и 

решения в този план са много рисковани, което прави 
неизвестна посоката, в която ще се завърти животът ви. 
Ако вие осъзнавате това и поне малко го предвиждате – 
рискувайте.  

 
РИБИ. Всички необясними случаи и съвпа де

ния през тази седмица възприемете като знаци на 
Съдбата и ги разгадайте. Сега във вашата власт 

е да разрушите или да сътворите нещо ново и не оби
чайно. Дори вашият външен вид следва да се про ме ни – 
към подобро, разбира се.  

След ка то вече oтво  рих  ме 
очи те на же  ни те за 
т о в а , кое то побърква 
(в по- ло   жи те лен сми-

съл) мъ же те, ред е 
да обяс ним и на 

с и л  н и я 
п о л 

к о и 
с а 

мал-
ки  те 

не  ща, 
ко и  т о 

п р а  в я т 
впе чат-
л е н и е 
на една 
ж е н а . 
Н я ко и 
от тях 
могат 

да ви се сторят малко лигави, но така или иначе правят 
впечатление на жените. И последно, преди да ви кажем 
за 20-те неща – голямо значение оказва мо мен тът от 
месеца. С вре мето ще свикнете със странностите на 
приятел ка та си и всичко ще тръгне по мед и масло.

Жените харесват мъ же те, които:
• имат чифтoве хубави обувки (маратонки, ке цове и 

др.), които нямат зло вонен вътрешен живот.
• отместват косата от ли цето на приятелката си.
• се целуват с въображе ние.
• умеят да съчувстват.
• организират роман тич на вечер – всичко от ре зер ва

цията в ресторанта до из бора на филм.
• могат да държат бебе или да бутат количка, без да се 

„гърчат“.
• осъзнават, че жените също са човешки същества.
• правят разлика между учтив и меку шав.
• могат да напишат картичка с искрено по желание.
• показват уважение към другите, като отстъп ват място 

на бременна жена в ав тобуса и подават ръка при слизане 
от високо място.

• проявяват любопитство (в рам  ките на възпитанието, 
разби  ра се – бел.ред.) за живота на прия телките на 
гаджето си.

• обичат да си играят с деца, котки и кучета.
• оправят леглото си сутрин и могат правилно да 

разпределят прането.
• предлагат сок, супичка и ас пирин, когато приятелката 

им е болна.
• прегръщат приятелката си откъм гърба само за да º 

кажат „здрасти“.
• помнят незначителни подробности като любимия цвят 

или цвете на прия телката си и използват това знание.
• държат се учтиво с работещите в обслужващата сфера.
• правят комплименти и са нежни без специален повод.
• знаят, че жените не ви на ги обичат да го правят бав но 

и нежно в леглото.
• знаят, че жените понякога обичат да го правят точно 

така.
ДЕРЗАЙТЕ, МОМЧЕТА!

www.tialoto.bg

20 НЕЩА, КОИТО ЖЕНИТЕ 
НАМИРАТ ЗА НЕУСТОИМИ

ЕДИН КАДЪР УСМИВКА

• Джордж Клуни заплодил Маргулис с близнета 
(сп. „Хай клуб“) 

• Защо Денис Родман се чувствал лек и щастлив като 
лайно                (сп. „Хай клуб“) 

• Памела без малко да си счупи бюста 
(сп. „Хай клуб“) 

• Мадона обарвала Принс по пакета   (сп. „Хай клуб“) 
• Кастрираният Джон Бобит се прави на пенис 

(сп. „Хай клуб“) 
• Дженифър Лопес мразела да º навинтват зърната 

(сп. „Хай клуб“) 
• Ван Дам си криел дупето, защото било пъпчиво 

(сп. „Хай клуб“) 
• „Гн Продев се опитва да повдигне равнището на 

своя орган...“ 
(коментар на в. „Демокрация“ 

за редакционна статия във в. „Дума“)
• Костенурка диша през дупето си    (в. „Стандарт“) 
• Секс след новините по Канал 1 с „Дунав мост“ 

(в. „24 часа“) 
• Христос бие Ленин и Шекспир по книги (в. „24 часа“) 
• Цялата държава се изреди в Бургас      (в. „24 часа“) 
• Бил чука голф, за да не кръшка            (в. „24 часа“) 
• Няма да проверяват „Кокакола“ за „Швепс“ 

(в. „24 часа“) 
• Чайковски бил ненаситен гей     (в. „24 часа“) 
• Британец от КГБ: В София капнах от секс и 

шпионаж!         (в. 
„24 часа“) 

• Свирепа болест „яде“ мъжки „чепове“ 

ГЛУпОСТ 
ОЩЕ ОТ 
ЗАГЛА-
вИЕТО

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

� март
Герасим

10 март (или на 6 май)
Гал/я/ина 

6 март
Добромир Добрев – 
зам.-председател на 
ОбС–Попово

ДА пОЧЕРпЯТ 

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗпЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯвИ

НЕ вАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 ��

• КУПУВАМ къща в 
об щина Попово или Опа
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 3-5

• ПРОДАВАМ урегу
ли ран парцел 591 кв.м в 
Раз град, със застроена 
сгра да с магазин, 150 кв.
м РЗП.  Справки на тел. 
088 8 538 165.  5-5

• ТЪРСЯ ДА ГЛЕ ДАМ 
въз растни хора. Тел. 089 
7 627 968, Слав ка.  1-3

• ПРОДАВАМ „Форд  
ес корт“, 1.8, дизел. 
Тел. 089 8 720 171. 3-5

• ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ма газин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зе лен
чу ковия пазар. Тел. 268
29, Попо во, Ди мит рова. 
3-5

• ПРОДАВАМ: нова хо 
ри зонтална хладилна ви 
т рина фризер, нов го лям 
автоклав, петро масо ва 
лам па, чугунена гот вар
ска печ ка, тенекии, релси 
за телфер, проточен бой
лер, буркани, „Юн га“, во
допро водни тръ би, тръб
ни раф тове, хладил ник, 
пор тал на врата. Тел. 268
29, По пово, Ди митрова. 
5-5
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Седем седмици преди Великден и една седмица след 
Месни заговезни, в неделя, се отбелязва празникът Сир
ни заговезни. Тук той е известен още като Маскинден 
(Ковачевец), Кукеровден (сред преселниците от бело
морските села Янюрен и Каяджик), Прощавна вечер (в 
Горско Абланово).

Вечерта на празника се слага богата трапеза, която има 
обреден характер. За нея обезателно се приготвя баница 
със сирене, варени яйца, бяла халва с орехови ядки, риба. 
Вечерята обикновено е в дома на найвъзрастния в кръга 
на няколко близкородствени семейства. В атмосфера на 
веселие, непринудени шеги и смях особено оживление 
внася широко известният обичай хамкане (наричан от 
капанците – áмкане, а от беломорците – хлацкане),  кой
то се състои в следното. На края на конец се завързва 
парче халва или сварено яйце и един от възрастните го 
спуска от високо над масата, като го залюлява в кръг. 
Всички деца се стремят да уловят закаченото с уста. Раз
влекателният характер на тези обичаи в повечето случаи 
е свързан с действия, които имат посериозен смисъл в 
съзнанието на изпълнителите. Например веднага след 
хамкането някои палят конеца, на който е била закачена 
халвата,  и според това докъде ще изгори, се гадае колко 
високи ще станат „гръстите“ (конопите), а колкото по
бързо гори, толкова поголям ще е берекетът.

И тук е познат общобългарският обичай на Сирни за
говезни да се „прощават“, да си вземат прошка – по
млади от постари, деца от родители, младоженци от 
кумове. Обичаят е съпроводен с целуване на ръка, раз
меняне на традиционни реплики и гостувания, при кои
то се носят подаръци (найвече баница, вино).

Вторият важен и интересен обреден комплекс на Сир
ни заговезни е паленето на огньове. Този обичай е по
знат предимно в селищата с преобладаващо местно на
селение – капанци и хърцои (Люблен – „папалинга“, 
„папалинка“, Сáдина – „олелинга“, Опака́, Паламарца и 
Ломци – „улелия“) и помалко в балканджийските села. 
Прескачането на огньовете, придружено от гърмежи с 
паткалá и стрелба с пушки, има предпазващ характер  да 
се пропъдят бълхите, змиите и всичко лошо от хората.  

Помалко известни и характерни на този ден в Попов
ския край са карнавалните обичаи и кукерските игри. 
Само за беломорските преселници в Поповско има дан
ни, че са изпълнявали кукерски обичаи. В селата Яню
рен и Каяджик, откъдето са дошли част от заселилите 
се бежанци в Поповско (Светлен, Заветно, Росина и 
Невски), на този ден, а и през цялата Сирна седмица, 
се устройвали маскаради и карнавални игри. Обичаят 
се наричал Кукеровден. Изпълнявал се и в двете села, 
но с известни различия. С преселването си в нашия 
край беломорците са пренесли и този свой обичай, но 
днес спомени за изпълняването му пазят само найвъз
растните.

Друг, макар и поскромен карнавален обред, практи
куван на Сирница в някои поповски села (Ковачевец, 
Водица и др.) е „Маските“. Така се нарича обичаят, 
защото на този ден се маскират група мъже и жени от 
селото. Вечерта тръгвали маскирани по улиците, като 
влизали мълчейки в къщите и само с жестове показвали 
какво искат да им се даде. В това време домашните 
се опитвали да ги разпознаят. Понякога „Маските“ се 
появявали и на хорото през деня. Спомен за маскиране 
на този празник има и в с.Паламарца.

 Сирни Заговезни с разгледаните обичаи и особено с 
празничните огньове и кукерските игри е един от най
обичаните български празници. Основният смисъл на 
тези обичаи е един и същ навсякъде – чрез редица ма
гически действия и практики да се прогонят зли сили, 
вредни гадини и насекоми, „лошотията“, които се акти
визират при настъпването на пролетта, и да се осигури 
плодородие, плодовитост и здраве за хората.

ГОДИШНАТА  ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
ВъЗМОЖНО ЛИ Е ДА ПОПРАВя   
ВЕчЕ ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИя? 

Грешките могат да бъдат отстранени в срока за 
подаване на декларацията. Поправките се извършват 
с нова данъчна декларация. 

КАКВИ СА САНКЦИИТЕ? 

Ако подадете годишна данъчна декларация след 17 
април 2006 година, глобата е до 500 лв. При повторно 
нарушение глобата е до 1000 лв. Ако не посочите или 
невярно посочите данни или обстоятелства, водещи 
до определяне на данъка в по-малък размер или до 
освобождаване от данък, глобата е до 1000 лева. При 
повторно нарушение глобата е до 2000 лв. Едноличните 
търговци подлежат на имуществена санкция до 500 лв. 
за неизпълнение на задължението за представяне на 
годишен финансов отчет, включително приложенията 
към него, или непредставяне в срок. До 2000 лева е 
имуществената санкция, ако едноличните търговци не 
са изпълнили задължението за подаване на копие от 
доклада по Закона за независимия финансов одит или 
не са го подали в срок, а при повторно извършване на 
нарушението – до 4000 лв. 

ТРяБВА ЛИ ДА ПОДАМ  
гОДИшНА ДАНъчНА ДЕКЛАРАЦИя? 

Трябва задължително да подадете данъчна декла-
рация като физическо лице, ако през 2005 г. сте полу-
чили доходи от: 

• дейност като едноличен търговец, свободна про-
фесия, занаятчия; 

• граждански договори, управление и контрол, учас-
тие в управителни и контролни органи на предприятия 
и на юридически лица с нестопанска цел; 

• отдаване под наем на движимо и недвижимо иму-
щество; 

• селско, горско и водно стопанство, включително 
доходи от непреработена растителна и животинска 
продукция, получени от лица, регистрирани като тю-
тюнопроизводители и земеделски производители; 

• продажба и замяна на недвижимо и движимо иму-
щество, в т. ч. на акции, дялове и други участия; 

• извършване на патентна дейност; 
• трудови и приравнени към тях правоотношения, 

изплатени от работодател, който не е задължен да 
удържа и внася данък по реда на Закона за облагане 
доходите на физическите лица. Данъчна декларация 
следва да подадете и ако притежавате акции и дялове 
в задгранични дружества, място на стопанска дейност 
и недвижима собственост в чужбина. Годишната данъч-
на основа се формира като сбор от данъчните основи 
за всички видове доходи, които сте получили през 
2005 г., с изключение на тези, които се облагат с окон-
чателен данък (дивиденти, награди от състезания и 
др.), и на тези, които не се облагат с данък (пенсии, сти-
пендии и други подобни). В годишната данъчна осно-
ва не се включват и доходите, които са обложени с 
патентен данък. 

АКО ДОхОДИТЕ МИ СА ПОД РАЗМЕРА НА 
НЕОБЛАгАЕМИя МИНИМУМ, ПАК ЛИ ТРяБВА  
ДА ПОДАМ гОДИшНА ДЕКЛАРАЦИя? 

Декларацията се подава независимо от размера на 
облагаемия доход, включително и когато той е под 
необлагаемия минимум за 2005 година – 1560 лева. 

КАКвИ ДОКУМЕНТИ СЕ пРЕДСТАвЯТ ЗАЕДНО С ДЕКЛАРАЦИЯТА? 
Заедно с декларацията се представят служебни бележки от основния работодател за удържания и внесен 

данък през годината, както и документи, удостоверяващи авансово внесените през годината данъци. 
Едноличните търговци прилагат и допълнителни документи. Ако искате да се възползвате от семейното 
подоходно облагане, задължително трябва да подадете годишна данъчна декларация. Към нея трябва да 
приложите декларация за ползване на данъчно облекчение за деца, както и декларация от другия родител, 
че той няма да се възползва от него. Последният документ не е необходим, ако вторият родител е неизвестен, 
починал, лишен е от родителски права или не са му предоставени такива при развод.

КъДЕ И КАК ДА ПОДАМ ДЕКЛАРАЦИяТА? 

Имате три възможности за подаване на деклара-
цията: 

1. Лично или чрез упълномощено от вас лице – в 
териториалната дирекция на Националната агенция 
за приходите по постоянен адрес. Не се изисква но-
тариално заверено пълномощно, но ако подавате де-
кларацията лично, трябва да удостоверите самолич-
ността си чрез лична карта.

2. Можете да се възползвате и от електронните услуги 
на Националната агенция за приходите, като подадете 
декларацията си от интернет страницата www.nap.bg, 
подписана с електронен подпис. 

3. Можете да изпратите декларацията си и по по-
щата с обратна разписка (пощенските клонове в Тър-
говище и Попово директно приемат декларации, 
като издават входящи номера). Декларацията трябва 
бъде подадена до 17 април 2006 година, тъй като 15 
април е неприсъствен ден. Ако решите да я изпращате 
по пощата, за дата на подаване се счита датата на 
пощенското клеймо. 

КОгА ТРяБВА ДА ПЛАТя ДАНъКА? 

Данъкът трябва да се плати в 30-дневен срок, считано 
от датата на подаването на декларацията. 

КАК МОгА ДА ПЛАТя ДАНъКА? 

Можете да платите данъка с дебитна карта по 
интернет. Необходима ви е регистрация в системата 
е-pay и в интернет страницата на приходната адми-
нистрация www.nap.bg. 

Вторият начин е с пощенски запис за данъчно пла-
щане по сметка на Териториалната дирекция на Нацио-
налната агенция за приходите, където е подадена 
декларацията. 

Третият вариант е по банков път по сметка на Те-
риториалната дирекция на Националната агенция за 
приходите, където е подадена декларацията. Ако из-
пуснете установения срок за плащане на данъка, ви се 
начислява лихва за изтеклия период на закъснение. 

КАК МОгА ДА СЕ ВъЗПОЛЗВАМ  
ОТ СЕМЕйНОТО ПОДОхОДНО ОБЛАгАНЕ? 

Семейното подоходно облагане дава възможност 
на българските родители да намалят данъка си върху 
доходите. От тази възможност могат да се възползват 
и едноличните търговци. Данъкът може да бъде на-
мален, ако през 2005 г. сте отглеждали едно или повече 
непълнолетни деца. Данъчното облекчение се ползва 
и за деца, родени или навършили пълнолетие през 
2005 година. 

КОЛКО ДАНъЦИ ЩЕ СПЕСТя? 

Всичко зависи от размера на доходите ви. При полз-
ване на данъчно облекчение за отглеждане на де-
ца вие намалявате данъчната си основа с точно фик-
сирана сума. За едно дете сумата е 360 лева, за две 
деца –780 лв., а за три и повече деца – 1180 лева. Ако 
данъчната ви основа за 2005 г. е например 7000 лв., 
данъкът, който ще спестите, ако имате едно дете, е 
около 80 лв. годишно.

Не изчаквайте последния срок, 
избегнете  губенето на време по опашки!

Салонът на ДТ на НАП в Търговище е на адрес: 
бул. „Митрополит Андрей“ №1     

(бившият  магазин „Валентина“)

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦвЕТЯ • БУКЕТИ • вЕНЦИ

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



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 9, година III, 6 март 2006 година

• ПъТЕшЕСТВЕНИК •�

Пламен СЪБЕВ

Земите на днешните По
повска и Опаченска общи
на са арена на ожесточени 
сражения по време на Рус
котурската война през 
1877 г. На местата на бит
ките днес са останали бело
каменните паметници – 
свидетелства за героизъм 
и саможертва. Издигнати в 
първите години след осво
бождението, те са се пре
върнали в олтари на приз
нателността.

Инициатор за издигането 
на паметници на загиналите 
руски офицери и войници 
е Главното командване на 
действащата на Балкан ския 
полуостров руска армия. 

От негово име на 11 март 
1878 г. генерал Тотлебен 
излиза с официално пред
ложение до руския импе
ратор Александър ІІ. След 
одобрението му е взето ре
шение да се издигнат па
метници на:

а) гробовете и братските 
могили на загиналите на 
бойното поле офицери и 
войници и умрели от рани и 
болести на местостоянките 
на подвижните войскови ла
зарети и военновременни 
болници.

б) местата на найкръво
пролитните сражения, къ
дето руските войници са 
спечелили важни победи 
със значение за успешния 
ход на войната.

Паметниците, издигнати 
в Поповския край, са само 
от първата група. Но това 
не означава, че важността 
на сраженията, водени тук, 
и победите на руското оръ
жие са без значение за ус
пешния изход на  войната. 
Стотиците жертви, които 
са дадени в тях, е доказа
телство за противното.

Парцелите, където са из
дигнати паметниците, са 
отпускани безвъзмездно от 
местните общински съве
ти. Средствата за строежа 
и направата им са осигуре

ни от щабовете на войско
вите части, участвали във 
войната. 165 хил. рубли да
ва руският император. 

Малка част от паметни
ците са издигнати от близ
ки на загиналите. В Попов
ския край такъв е паметни
кът на поручик Иван Пе
трович КвашнинСамарин 
от 131ви Тирасполски 
полк, загинал в боя при 
с.Горско Абланово на 24 
август 1877 г. Средствата 
за него са дадени от родния 
му брат Сергей Квашнин. 

Общо днес тук има 22 
руски паметника. В два 
руски документа по строе
жа на паметниците, съот
ветно от 1879 и 1884 г., се 
съдържат сведения за дру
ги 18 паметника, които 
днес не съществуват. То
ва са били малки памет
ници, найвероятно камен
ни кръстове. Кога точ
но са унищожени, е труд
но да се каже, но масово
то разработване на селски
те землища след Освобож
дението е довело до тях
ното унищожаване. По то
зи повод Алекси Попов и 
Николай Кънев в книгата 
си „Попово. Градът и око
лията му“, издадена през 
1929 г. пишат: „Времето и 
липсата на съзнание вър
шат своето. Аязларският 
(дн.Светленския, б.а.) па
метник е полуразрушен, 
а тия край града са в заб
вение и пустош.

Ученици от гимназията с 
помощта на общината под
новиха един – посяха хвой

ни и липи, оградиха го с 
тел. Но мястото на другите 
вече се изравни с околната 
поляна и не личи вече, че 
там е светиня, че там са ум
рели герои, загинали са са
моотвержени борци. Полу
разрушени са и тия в цър
ковния двор (църквата „Св.
Архангел Михаил“, б.а.)“. 
унищожаването на другите 
паметници не е описано, 
но явно че и там „времето 
и липсата на съзнание“ са 
извършили своето.

Освен единия  паметник 
северно от град Попово не 

са запазени и паметниците 
при:

• с.Берковски – един вой
нишки. Погребаните са от 
8и казашки Донски полк;

• с.Водица – два офицер
ски и три войнишки. По
гребаните са от 11и дра
гунски Рижски полк, 8и 
Донски казашки полк, 1ви 
пехотен Невски полк;

• с.Гагово – два войниш
ки. Погребаните са от 8и 
казашки Донски полк;

• с.Осиково – един вой
нишки. Погребаните са от 
8и казашки Донски полк;

• гр.Опака – един вой
нишки. Погребаните са от 
8и казашки Донски полк.

• с.Светлен – един офи
церски и четири войнишки. 
Погребаните са от 138и 
пехотен Болховски полк, 
1ва пехотна дивизия, 8и 
казашки Донски полк;

• с.Славяново – един вой
нишки. Погребаните са от 
139и Моршански полк.

Много вероятно памет
ник на двама руски войници 
да е имало в с.Паламарца. 
Или общо 18 надгробни 
могили на руски войници 
и офицери с паметници 
днес не съществуват. В спо
менатите документи има 
непълноти, затова е допус
тимо да е имало и други па
метници, незапазени днес.

В някои от днешните 
братски могили са поло
жени костите на руски офи
цери и войници, които в 
началото са били в отделни 
гробове. Такива са част 
от братските могили при 

Паметник на загинали от 8-и хусарски полк при село Садина 
(детайл). Заради този барелеф на оплакваща жена местността 

с времето започнала да се нарича Коконката.

Паметник на загиналите в сражението при село Кардам. 
Намира се до самия път между Попово и с.Ковачевец, 

където са били руските позиции.

Железният паметник при село Посабина

Паметник на загинали воини от 8-и хусарски Лубевски полк 
при с.Посабина.

Паметник на загинали от 8-и хусарски полк при село Садина

с.Горско Абланово, където 
през 1879 г. е имало осем 
отделни паметника. В се
ло Зараево са били 14 и по
сле са обединени в една 
братска могила.

Паметникът  на ротмис
тър Павел Богданович от 
8и Лубенски хусарски 
полк, който днес се намира 
до с.Зараево, е бил първо 
в с.Садина. Ако съдим от 
едно отбелязване, че па
метникът между Попо
во и Ковачевец, южно от 
пътя, е отбелязан в с.Кар
дам, е вероятно в докумен
тите погрешно да са отбе
лязани и места, където 
са загинали отделни вой
ници и офицери, а не точ
но местата, където са по

гребани и са издигнати 
паметници.

Малко известно е съ
що, че паметникът на 
майор Самуил Базаревич в 
с.Водица е бил „с портрет 
на същий изложен в уве
личително стъкло“. Памет
никът на поляната при 
с.Посабина е бил осветен 
през месец март 1882 г.  На 
панихидата, отслужена то
гава, присъствали десетима 
свещеници. 

Тези кратки бележки са 
само опит да съхраним поне 
спомена за изчезналите 
руски паметници. Заради 
човешката признателност 
към войнската саможертва 
и героизъм. 

Паметникът в северната част на град Попово

Карта на по-големите сражения и паметниците 
в общините Попово и Опака

пАМЕТНИЦИТЕ ОТ вОЙНАТА 
пРЕЗ 1877–1878 ГОДИНА


