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9 000 лева иззеха данъчните в 
Търговище от каси на длъжници за 
последните 2 седмици. 

Те са проверили 20 обекта – 
магазини и офиси в Търговище, 
Попово, Омуртаг и околните села. 

В един от случаите длъжник на 
НАП е погасил цялото си публично 
задължение към бюджета в 
размер на 25 000 лв. веднага 
след посещение на органите по 
приходите в обекта му.

При проверките за констатирани 
различни нарушения, а събраните 
данни за един от длъжниците ще 
бъдат изпратени на прокуратурата.
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ЗагадЪЧни крЪгове 
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великденско чудо или дело  
на извънземни?
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доБрев 
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   седмица   

Михаела Петрова 

Шестчленна делегация от Испания, Фин-
ландия и Полша пристига на посещение в 
Попово и общината. Визитата е по повод 
провеждането на регулярна среща между 
партньорските агенции по проект „Създава-
не на нови агенции за енергиен мениджмънт 
в А Коруня (Испания), Подкарпачие (Пол-
ша), Лапуа (Финландия) и Попово (Бълга-
рия)“. Проектът се реализира по Програма 

„Интелигентна енергия – Европа“. Той стар-
тира през декември 2006 г. и е с продължи-
телност три години. 

Основна задача на партньорите по проек-
та е да промотират възможностите на енер-
гийната ефективност сред заинтересовани 
публични организации и представители на 
частния сектор. За целта в България сдруже-
нието „Агенция за енергиен мениджмънт – 
гр. Попово“ подготвя рекламни брошури и 
организира консултации относно варианти-

те за финансиране на проекти в сферата на 
енергийността. Примери за вече приложен 
модел на енергийна ефективност в Попов-
ската община са гимназия „Христо Ботев“, 
ОДЗ „Слънце“ и пречиствателната станция.

Постигнат резултат от реализирането на 
проекта е създаването на четири нови аген-
ции за енергиен мениджмънт, базирани в 
партньорските страни. Водещ партньор е 
Агенция за енергиен мениджмънт А Кору-
ня (Испания).

Както е известно, избраният през 
2007 г. кмет на с. Звезда Алейдин 
Алиев беше предсрочно освободен 
от длъжност поради нарушение на 
Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация. 

На 10 март т.г. Общинската изби-
рателна комисия–Попово  сезира 
по компетентност Централната из-
бирателна комисия за местни избо-
ри с искане президентът да насро-

чи дата за частични избори за кмет 
на селото.  

Със свое решение от 2 април  
ЦИКМИ отказва да направи пред-
ложение до президента за насроч-
ване на частични избори в с.Звезда, 
тъй като към 1 март 2009 г. населе-
нието на селото е 148 души по дан-
ни на „ГРАО“. Съгласно Закона за 
административно-териториалното 
устройство на Република Бълга-

рия, за да е със статут на кметство, 
населеното място трябва да има 
най-малко 150 жители,  регистри-
рани по постоянен адрес.

На заседанието на Общински съ-
вет–Попово на 23 април бе внесе-
на докладна записка за прекратява-
не пълномощията на временно из-
пълняващия длъжността кмет на с. 
Звезда Красимир Кьосев. 

МВ 

уЧредиХа оБщинска 
органиЗация на ПП 

„лидер“ в ПоПово
На 17 април 2009 г. в гр. 

Попово се състоя учреди-
телна общинска конферен-
ция на политическа партия 
„Лидер“.

За председател на об-
щинския съвет беше из-
бран адвокат Дамян Дамя-
нов. Заместник-председа-
тели са инж.Георги Нико-
лов и Божин Филчев, а се-
кретар е  Атанас Атанасов.

Агенция по заетостта
Дирекция 
„Регионална служба 
по заетостта“ – Русе
Дирекция „Бюро по труда“ – 
Попово
Телефон за информация: 
0608/47855

Уведомява работниците и слу-
жителите, както и работодатели-
те, че от 16 април 2009 г. стартира 
процедура за кандидатстване по 
реда на ПМС № 44 от 19.02.2009 
г. (обн. в ДВ., бр.16 от 27.02.2009 
г.) за изплащане на компенса-
ции на работници и служители, 
за които е установено непълно 
работно време в икономически-
те сектори „Индустрия“ и „Ус-
луги“. 

За изплащане на компенсации в 
размер до 120 лева могат да канди-
датстват работници и служители, 
за които е установено непълно ра-
ботно време и чиито работодатели:

1. са местни физически или юри-
дически лица, както и чуждестран-
ни юридически лица, които осъ-
ществяват стопанска дейност в Ре-

публика България;
2. имат преобладаващ брой нае-

ти работници и служители в ико-
номическите дейности В, С, D, Е, 
F, G, H, I и J от Класификацията на 
икономическите дейности (КИД-
2008 г.);

3. са установили непълно работ-
но време за период не по-кратък от 
2 месеца и за най-малко 5 на сто 
от списъчния състав на персонала 
към момента на кандидатстване;

4. нямат изискуеми и неизплате-
ни данъчни задължения и/или за-
дължения за осигурителни вноски, 
събирани от Националната аген-
ция за приходите;

5. не са обявени в несъстоятел-
ност или не се намират в производ-
ство по несъстоятелност или лик-
видация;

6. нямат наложени санкции или 
глоби по чл.415, ал.2 от Кодекса 
на труда през последните 6 месеца 
преди кандидатстването на техни 
работници и служители.

Работниците и служителите, же-
лаещи да получават компенсации 
за установено непълно работно 
време, следва да попълнят и пре-

доставят на работодателя деклара-
ции по образец (Приложение №1 
към Постановлението). Работода-
телите представят комплект доку-
менти, описани в чл.5, ал.2 на По-
становлението в Дирекция „Бюро 
по труда“, обслужваща територия-
та по месторабота на наетите лица.

Срокът за представяне на декла-
рациите на работниците и служи-
телите и документите от работода-
телите в Дирекция „Бюро по тру-
да“ е до 29 април 2009 г.

Допълнителна информация – за 
необходимите документи на рабо-
тодателите, процедурата за оценя-
ване от Съветите за сътрудничест-
во към дирекции „Бюро по труда“ 
и класиране от Комисиите по зае-
тост към областните съвети за раз-
витие на кандидатстващите работ-
ници и служители и работодатели 
– може да се получи в съответна-
та Дирекция „Бюро по труда“, как-
то и на електронната страница на 
Агенцията по заетостта – 

www.az.government.bg, 
телефон за информация: 
02/980 87 19.

Пламен Събев

Това бяха първите 
думи на Даниела Сто-
янова – преподавател 
в Софийския универ-
ситет по тракийска ар-
хеология, след откри-
ването на втора гробна 
камера на тракийската 
гробница до с.Гагово, 
която Исторически-
ят музей проучва. Вече 
никой не оспорва, че 
става въпрос за изклю-
чителен паметник на 
монументалната гроб-
нична архитектура. 
Макар и частично раз-
рушена, тя се нарежда 
сред най-представител-
ните от този тип. Като 
се има предвид, че ве-
роятната дата на из-
граждане е в първата 
половина или средата 
на  ІV в. пр.Хр., гроб-
ницата се превръща 
във важно свидетелс-
тво за високо развита 
строителна традиция 
в този район, нямаща 
аналог до момента. Но-
вооткритата гробна ка-
мера е още една от уни-
калните й характерис-

тики. 
 Откриването на 

гробницата поставя 
въпроса за район с ди-
настическа и културна 
тежест от онзи период 
в района на Поповско. 
Археологическите дан-
ни от тази част на Бъл-
гария дават добра въз-
можност за свързване-
то му с името на гетс-
кия владетел Котела, 
признат като полити-
чески партньор на Фи-
лип ІІ – заяви Даниела 
Стоянова. 

Поради големия ин-
терес към откритието 
учени от Археологиче-
ския институт и пре-
подаватели от Софий-
ския университет под-
готвят научна експе-
диция, с която трайно 
да насочат вниманието 
си към Поповско. Това 
би помогнало и за опаз-
ване на културното на-
следство от непрестан-
ните иманярски набе-
зи, които унищожават 
уникални паметници 
на античната архитек-
тура, история и култу-
ра.

Кирил ЖЕЧЕВ     

В навечерието на тазгодишните 
великденски празници в с.Горица 
станало нещо странно – на игрище-
то в близост до бившето училище, 
в югозападната част на селото, се 
появили някакви геометрични фи-
гури – кръгове, ромбове и др. Тако-
ва нещо местните хора – и млади, 
и възрастни – не били виждали ни-
кога. Въпреки че от години вървели 
покрай това място на път за нивите 
и горите. Ето какво споделя за нео-
бичайното явление варненецът Сте-
фан Черноморски, който много ха-
ресва селото и от известно време си 
е купил къща в Горица.

„Навръх Великден две жени от 
селото се разхождали в неговите по-
крайнини, радвайки се на хубавия 
пролетен ден. Случайно поглеж-
дайки към игрището, изведнъж зам-
ръзнали от изненада – зеленият те-
рен бил изпъстрен с различни гео-
метрични фигури, най-вече кръгове 
с идеално правилна форма, различ-
ни по размери. Имало и други оч-
ертания –  на голяма хищна птица с 
остър клюн и разперени криле, сър-
ца, ромбоид и дори осморка, „изпи-
сана“ на насипа на игрището. Ог-
леждали двете жени фигурите, ди-
вили се, после извикали кмета Цве-
тан Стайков, разчуло се из селото, 
дошли и хора от съседните къщи. 
Всички виждали за пръв път подоб-
ни непознати фигури по познатата 
им поляна. Мислили, умували, пра-
вили различни предположения и за-
ключения, но не могли да намерят 
приемливо обяснение на феномена. 
Някой споменал, че е възможно на 
игрището да са идвали извънземни 
и да са оставили тези следи.

Фигурите на игрището са наис-
тина странни и будят асоциация с 
известните рисунки в пустинята 
Наска в Латинска Америка. Изобра-
женията тук са значително по-мал-
ки, но пък са много на брой и най-
разнообразни. Кръговете са напра-
вени идеално - като с пергел, диаме-
търът им варира от 1 до 5–6 метра. 
Линиите, с които са очертани всич-

ки фигури, са с дебелина от 15 до 20 
см. Те са съвсем равни, очертани са 
с геометрична точност и съвсем не 
приличат на детски или ученически 
рисунки. Най-странното обаче е на-
чинът, по който са направени – оч-
ертани са само с тъмнозелена, ни-
ска, като че ли иглолистна трева. Тя 
се отличава по цвят от останалите 
треви и този контраст прави фигу-
рите забележими отдалеч“.

Когато отидохме в Горица, ние ви-
дяхме, че повечето от фигурите са 
кръгове – съвсем правилни, с раз-
лична големина. Контурите им на-
истина са очертани от същата тре-
ва, която расте на игрището, само 
че с по-тъмен, наситенозелен цвят. 
Изключено е кръговете и останали-
те фигури да са 
дело на човешка 
ръка – от пръв по-
глед се вижда, че 
направата им не е 
по възможности-
те на хората. Ако 
човек даде воля 
на въображението 
си, може да дос-
тигне до различ-
ни изводи, дори и 
да допусне наме-
сата на извънзем-
ни пришълци. Ня-
кои от местните 
жители свързват 
феномена с голе-
мия християнски 
празник Велик-
ден, оприлича-
вайки го на чудо. 
А чудесата зато-
ва са чудеса, не 
могат да се обяс-
нят…

Според бай Ни-
кола Колев (чове-
ка, наскоро огра-
бен и пребит от 
бандити и оцелял 
след хвърляне-
то му в кладенец 
с вода, за който 
случай писахме в 
един от миналите 

броеве на вестника), който пасеше 
козите си в близост до игрището, в 
кръговете няма нищо чудно. Той ги 
свързва с топенето на снега, оста-
ващ накрая на кръгове по поляните, 
и така някои части от тях се напоя-
ват по-обилно с вода. Това обясне-
ние обаче трудно може да се приеме 
– на игрището имаше не само кръ-
гове, но и други, съвсем правилно 
очертани геометрични фигури. А и 
защо няма нищо подобно на съсед-
ните поляни, които по нищо не се 
различават от терена на 20-годиш-
ното игрище и тревата на които е 
същата?

В крайна сметка феноменът оста-
ва без приемливо обяснение. Поне 
засега.

ЗагадЪЧни крЪгове се ПоявиХа в горица
великденско чудо или дело на извънземни?

суПер, невероятно...

За вас, раБотници и служители!

Международна делегация в ПоПово

ЗАКРИВА СЕ KМЕТСТВО–С. ЗВЕЗДА
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   УЧиЛиЩеН ЖиВОТ   

През септември тази година България ще отбележи 
един от най-светлите празници – 100- годишнината от 
обявяването на независимостта на България.

В края на ХІХ и началото на ХХ век съвременна 
България започва да се утвърждава като държава на 
националното достойнство и на верската търпимост, 
а днес като член на Европейския съюз тя заема дос-
тойно място  в хармоничния европейски свят. Свят, 
изграден върху общочовешките принципи на хумани-
зъм, толерантност, взаимно зачитане и уважение. 

Времето, в  което живеем, не дава готови рецепти за 
формиране на духовни ценности (национални и об-
щочовешки).  И затова сега ние се нуждаем от това да 
се научим да ценим празниците, символите,  позна-
нията си за българската история. Да осмислим нацио-
налните и общочо-
вешки ценности – 
неща, които всеки 
българин трябва да 
преосмисли.

Днес национал-
ната държава си 
остава най-голяма-
та ценност. 

Как създаването на националната ни държава в края 
на ХІХ век се осмисля в обединена Европа?

България се появява на политическата сцена със 
статут, определен от Великите сили и скрепен с под-
писите им в международния Берлински договор (1878 
г.).

Според член 1 от Берлинския договор Княжество 
България е самостоятелно, но васално на султана, за-
дължено да плаща годишен данък на Османската им-
перия. Държавата ни не е равностойна на другите. 

Българската дипломация полага огромни усилия по 
време на различни европейски  и световни срещи да 
убеди Великите сили и световното обществено мне-
ние, че България заслужава пълна независимост. 

Възходящото развитие на България се спъва от за-
висимото й положение спрямо Османската империя.

През 1908 г. обстановката в Югоизточна Европа се 
променя. 

Какъв е политическият живот на България в навече-
рието на обявяване на независимостта?

Чрез покровителството на държавата се създава ед-
нопартиен кабинет на народнолибералната партия. 
Добрите отношения с Русия са с цел  национално обе-
динение. 

Предпоставките за обявяване на независимостта на 
България са:

-1908 г. – Младотурска революция; 
-Русия – отслабнала след победата на Япония във 

войната;
-Англия, Франция, Германия искат спокойствие на 

Балканите;
-Австро-Унгария иска анексия на Босна и Херцего-

вина след изтичане на 30-годишния й срок на упра-
вление.

В резултат на благоприятната обстановка княз 
Фердинанд обявява  българската независимост  на 
22.09.1908 г. В прочетената от него прокламация. Бъл-
гария е провъзгласена за царство, а Търновският мит-
рополит коронясва Фердинанд с царската корона. Це-
ремонията е извършена в старопрестолния град, за 
да се изтъкне владетелската приемственост в мина-

лото и настоящето 
на България. Обяве-
ната българска не-
зависимост е връх-
на точка от борбата 
на българския на-
род срещу решени-
ята  на Берлинския 
договор. България 
става самостоятелна 
и равноправна дър-
жава. 

Труден е дипло-
матическият път по 
отстояване на неза-

висимостта пред 
Великите сили. 
Удовлетворена и 
респектирана от 
намесата на Ру-
сия, Турция при-
знава независи-
мостта на Бълга-
рия. След нея с 

официални декларации в този дух излизат и прави-
телствата на Великите сили. 

Обявяването на независимостта е естествен резул-
тат от общия възход на България през всичките годи-
ни след Освобождението.

Извоюването на независимостта допринася за все-

странен подем на България. Променя се обликът на 
българската държава.

Ускорените темпове на всестранно развитие извеж-
дат България на първо място между балканските дър-
жави.

С този акт България прави важна крачка към отстра-
няване на последиците от петвековното османско вла-
дичество и Берлинския договор.

Дните на годишнината са паметни  за всички нас, 
те ще се  превърнат в знак на дълбока почит към ми-
налото.

Щастлива съм, че имам шанса да ползвам мъдрост-
та и поуките от едно  богато историческо и културно 
наследство и да защитя  достойно своята българска 
идентичност и европейска принадлежност.

Зная своето минало и виждам бъдещето си  – тук в 
България. Земята на Аспарух. Земята българска.

Грациела Веселинова Маринова – VIII-а клас 

За пОсТер

Възрастова група IV–VIII клас 
(представени 22 творби)

Колектив: Илияна Валентинова Иванова и Мерлин 
Шефки Ереджебова – I ОУ „Хр.Ботев“–Търговище – 
I място;

Колектив: Венцислав Стефанов Захариев, Миро-
слав Милянов Бончев и Деян Светльов Петров, VII-
г клас, прогимназия „Академик Даки Йорданов“–
Омуртаг – II място;

Колектив: Росина Стоянова Стоянова и Ваня Кири-
лова Александрова, VI-б клас, клуб „Памет търнов-
ска – памет българска“, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново 
– III място;

Ивета Атанасова Иванова, IV-а клас, ІV ОУ „Иван 
Вазов“–Търговище – III място;

Колектив – клуб „Памет търновска – памет българ-
ска“, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново – специална награ-
да;

Колектив: Ейми Георгиева Георгиева и  Камелия 
Веселинова Гарбатинова, клуб „Родолюбие“,  СОУ 
„Максим Райкович“–Лясковец – поощрителна награ-
да.

Възрастова група IX–XII клас 
(представена една творба)

I и II място не се присъждат.

Колектив: Тони Стоянов Богданов, XI-а клас, Анге-
лина Иванова Пискова, XI-а клас, и Николай Емилов 
Стойнов, X-а клас, ПТГ „Инж.Никола Белопитов“–
Панагюрище – III място.

За рисУНка

Възрастова група IV–VIII клас 
(представени 25 творби)

Деница Енчева Симеонова, VIII-б клас, ІІ СОУ 
„Проф. Н.Маринов“–Търговище – I място;

Светослав Бориславов Иванов, VI-а клас, ОУ 
„Л.Каравелов“–Попово – II място;

Деница Петкова  Иванова, V-б клас, прогимназия 
„Академик Даки Йорданов“–Омуртаг – III място;

Вяра Драгомирова Дончева, VIII-в клас, ОУ 
„Л.Каравелов“–Попово – награда на Ротари клуб.

1. Никола Християнов Николов, 4-в клас; ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
2. Драгомир Галинов Стойчев, 4-б клас; ОУ„Л.Каравелов“–Попово;
3. Иван Христов Христов, 4-в клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
4. Ренета Николова, 4- клас,  ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
5. Колектив: Николета Ивайлова Маринова и Полина Ивайлова Денева, 4-в клас, ОУ „Л.Каравелов“–По-
пово;
6. Светослав Бориславов Иванов, 6-а клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово, участва с две творби;
7. Вяра Драгомирова Дончева, 8-в клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
8. Надежда Младенова Николова, 6-а клас; клуб „Аз помня и преоткривам“, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
9. Диляна Йорданова Генова, 6-а клас; клуб „Аз помня и преоткривам“,  ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
10. Даниел Светославов Йорданов, 6-б клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
11. Веселин Иванов Иванов, 6-а клас, ОУ „Л.Каравелов“ –Попово;
12. Славена Николаева Георгиева, 6-а клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
13. Деница Пламенова Иванова, 4-б клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
14. Ибрям Лютвиев Ибрямов, 4-б клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
15. Даниела Николаева Драганова, 4-а клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово; 
16. Маргарита Христова Добринова, 4-а клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово; 
17. Диляна Дамянова Дамянова, 4-б клас, ОУ „Л.Каравелов“–Попово;
18. Колектив: клуб „Памет търновска – памет българска“, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново;
19. Поля Р. Петрова, 6-а клас,  ОУ „Д.Благоев“–Велико Търново;
20. Владимир Живков Начев, 6-б клас, клуб „Памет търновска – памет българска“,  ОУ „Д.Благоев“–В.
Търново;
21.  Мартин Великов Тонков, 6-б клас, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново;
22. Колектив: Росина Стоянова Стоянова и Ваня Кирилова Александрова, 6-б клас, клуб „Памет търновска 
– памет българска“,    ОУ „Д.Благоев“–Велико Търново;
23. Колектив: Йордан Колев, Георги Петков и Емил Антимов, 6-а клас, ОУ „Д.Благоев“–Велико Търново;
24. Колектив: Владислав Тодоров Ангелов, Симеон Огнянов Ганев, 6-а клас, ОУ „Д.Благоев“–Велико Тър-
ново;

25. Катерина Иванова Иванова, 6-а клас, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново;
26. Йордан Ангелов Арабски, 6-б клас, ОУ „Д.Благоев“–В.Търново, две разработки;
27. Владимир Начев, 6-б клас,  ОУ „Д.Благоев“–В.Търново;
28. Мартин Великов Топков, 6-б клас; ОУ„Д.Благоев“, Велико Търново;
29. Колектив: Виктория Валентинова Попова; Драгомира Наскова Драганова и Тина Светлинова Томова – 
7-г клас, прогимназия „Академик Даки Йорданов“–Омуртаг;
30. Колектив: Даниел Николаев Николов, Кристиян Цонев Кирилов и Георги  Стефанов Братованов, 7 клас, 
прогимназия „Академик Даки Йорданов“–Омуртаг;
31. Колектив: Венцислав Стефанов Захариев, Мирослав Милянов Бончев и Деян Светльов Петров, 7-г 
клас, прогимназия „Академик Даки Йорданов“–Омуртаг;
32. Деница Петкова  Иванова, 5-б клас, прогимназия „Академик Даки Йорданов“–Омуртаг, две разработки;
33. Колектив: Нели Красимирова Костадинова и Силвия Георгиева Томова,  6-б клас, СОУ „Максим Рай-
кович“–Лясковец; 
34. Колектив: Ейми Георгиева Георгиева и Камелия Веселинова Гарбатинова, клуб „Родолюбие“, СОУ 
„Максим Райкович“–Лясковец;
35. Колектив: Валерия Валентинова Трайкова, Веска Илиева Даскалова и Светлана Тодорова Дабова, 6-а 
клас, СОУ „Максим Райкович“–Лясковец; 
36. Ивета Атанасова Иванова, 4-а клас, ІV ОУ „Иван Вазов“–Търговище;
37. Арзу Исмаил Хасан, 4-б клас, ІV ОУ „Иван Вазов“–Търговище;
38. Деница Енчева Симеонова, 8-б клас, ІІ СОУ „Проф. Н.Маринов“–Търговище, две разработки;
39. Октай Орханова  Назъмов, 8-б клас, ІІ СОУ „Проф.Н. Маринов“–Търговище;
40. Илия Неделчев Илиев, ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“–Търговище;
41. Лилия Христова, 7-б клас, ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“–Търговище;
42. Анна Гришева Атанасова, 8-б клас, ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов“–Търговище;
43. Колектив: Илияна Валентинова Иванова и Мерлин Шефки Ереджебова, 5-д клас, І ОУ „Христо Ботев“–
Търговище;
44. Колектив: Тони Стоянов Богданов, 11-а клас, Ангелина Иванова Пискова, 11-а клас, и Николай Емилов 
Стойнов, 10-а клас, ПТГ „Инж. Никола Белопитов“–Панагюрище.

НАЙ-ДОСТОЙНИЯТ 
АКТ

реЗултати
на уЧастниците в 

уЧениЧеския конкурс 
„аЗ ПоМня и ПреоткриваМ“

сПисЪк на уЧастниците в конкурса на теМа „аЗ ПоМня и ПреоткриваМ“
(За Постер, Плакат и рисунка) 
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   УЧиЛиЩеН ЖиВОТ   

Сякаш нещо ни кара насила да живеем живота си. 
Просто по задължение. Толкова сме студени и праз-
ни! Душите ни са като затворници на самите нас. 
Ограничени, прости и незаинтересувани! Прене-
брегваме всичко, случващо се наоколо. Омразата и 
завистта украсяват скучните ни дни. А обичаме ли? 
Мразим ли? Никой не знае, дори самите ние. А не за-
почва ли всичко с обичта към родината?

В сянката на самотния ден се ражда споменът. Спо-
менът за нещо голямо, велико, съдбовно! Променило 
историята ни. Сто години независима България! Като 
светъл лъч, пробляснал в мрака! Толкова ярка свет-
лина изплува в съзнанието на всеки българин, че фа-
ктът „сто години независима България“ поражда мъ-
ничко гордост, мъничко самоувереност и дори вяра в 
иначе отчаяните ни души. Вяра в утрешния ден, про-
гонваща горчивината на настоящия.

До такава степен сме объркани и изгубени, че не 
можем да повярваме, че споменът се е запазил у нас, 
че изобщо ни има. Всеки ден вървим по пътека без 
време и посоки, лишени от желанието да обмислим 
националните и общоприетите ценности, за да от-
крием пътя си. Явно не си даваме сметка, че те са 
основата на почти всичко в живота на нас, българи-
те. Изминаваме кръстосващи се лабиринти без изход. 
Търсим смисъла, който знаем, че няма да намерим 
никъде другаде, освен някъде дълбоко у нас, в коре-
ните ни.

Един век ни дели от тогава до днес. Век на промя-
на на светогледа и начина на мислене. Век, изпълнен 
с усъвършенстване и развитие. Век на изпитания и 
надежди. Къде да търсим разликите между тогава и 
днес? Те са навсякъде около нас. Самото значение на 

думите „независимост“, „подвиг“, „патриот“ се въз-
приемат по друг начин. Ако подвиг за онова време е 
значело да вземеш участие в общото дело за свобо-
дата на родината, то днес подвиг е да се изправиш 
сам срещу себе си и да признаеш грешките си. Ко-
ето също не е лесно! Сто години са толкова малка 
част от нашата история, но сто години представля-
ват един огромен период от време спрямо човешкия 
живот. Днешните „патриоти“ разрушават културни-
те паметници, изписвайки получетливо „Обичам ро-
дината, но мразя държавата!“. Звучи страшно! Нали? 
Затова не трябва да позволяваме лъчът вътре в нас да 
угасне и да изгубим пътя си в сложния лабиринт на 
търсене и себепознание. Независимостта е сбъдната-
та мечта на нашите деди и реалност за нас. Реалност, 
благодарение на смелите българи, които са били си-
гурни, че жертвите им не са напразни. Че ще сложат 
край на потисничеството и бъдещите поколения ще 
живеят свободни. Възхищавам се и се покланям! На 
обичта им към Родината и на саможертвата им за нея.

Днес ние сме част от голямото семейство на Евро-
пейския съюз. Днес трябва да сме горди с тази го-
дишнина! Днес не можем да се измерваме с предшес-
твениците си, както и не можем да сравняваме под-
визите си с техните. Днес можем само да им отдадем 
заслуженото. Да запазим вече увековечения им геро-
изъм! Да четем многото български поети и писатели, 
пресъздали изключително живо духа и обстановката 
на онова време. Да последваме примера на дедите ни.

Песимистът би казал: „Че какво му е различното? 
Дали България е зависима или не, ние пак сме роби 
– този път на самите себе си“. Оптимистът би спо-
делил: „Изминали са само 100 години от обявяване-

то на независимостта и вече сме постигнали толкова 
много! Трябва да сме горди, защото сме българи и ни 
очаква славно бъдеще“.

Какво бих казала? Аз ли? Аз съм реалист. Родена 
съм в независима България и се гордея с моята род-
на страна. Горда съм с миналото й! Изпълнена съм с 
очакване на новото, което ни предстои.

Знаците, които ни помагат да намерим изхода от ла-
биринта, в който се намираме доста често, са именно 
знаците на миналото. Натрупаният опит ни служи да 
разчетем символите на случилото се преди век и на 
случващото се днес. Трябва да съхраняваме паметта 
за народа ни жива и местата на паметта първо вътре 
в себе си. За собственото си самоосъзнаване! За да 
знаем какви сме били, какви сме и какви искаме да 
бъдем! Нещо повече – най-важно е да сме осъзнали 
значението на постигнатото от народа ни преди век, 
да му отдадем заслуженото внимание. Защото това 
е събитието, насочило хода на българската история 
в друга посока. Събитието, освободило българите от 
натрапчивия страх и потиснатост, освободило души-
те им от тежките окови. На 22 септември 1908 г. на-
шата държава показва, че е достойна да бъде в семей-
ството на Европа.

Ние винаги ще носим спомена за тази дата у нас къ-
дето и да сме по света, защото, забравим ли я, няма 
да можем да намерим своя път в живота. Като про-
кълнати всеки път ще поглеждаме назад, за да видим 
какво ни предстои. Ако искаме да вървим успешно 
напред към бъдещето, не трябва да позволяваме на 
лъча да угасне и да изгубим пътя си.

Вяра Драгомирова Дончева – VIII-в клас

На 1 ноември 2008 г. в залата на Общи-
на–Велико Търново се състоя церемони-
ята по награждаването на победителите 

във втория 
етап на На-

ционалния ученически конкурс, посве-
тен на 100-годишнината от обявяването 
на независимостта на България. 

Сред наградените бяха и ученици от 
ОУ „Л.Каравелов“. Габриела Ганева Ди-

митрова от VIII-а клас спечели първо 
място в своята възрастова група със сти-
хотворение, а Вяра Драгомирова Донче-
ва от VIII-в клас завоюва първото мяс-
то за есе.

Заместник-министърът на МОН доц.
Кирчо Атанасов приветства победители-
те и връчи 
наградите. 

100 ГОДИНИ 
НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

Величествена, силна, горда,
непоклатима кат скала!
Българийо, след всяка орда
си съхранила свойта свобода!
Вековно робство те морило,
измъчвали са твоите чада,
но ти отново с власт и сила
възкръсвала си пред света.
Делена, грабена безсрамно,
опожарявана без жал...
На себе си останала си вярна,
народът ни така е преживял!
Свистели саби, остри ятагани,
стенания се чували отвред,
издъхвали юнаци с тежки рани.
Да сме свободни – днес и занапред!

Габриела Ганева Димитрова,
VIII-а клас

Първи места в национален конкурс

независимостта – някога и днес
Есе
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Училищен живот
Брой 5 (тематичен брой) април  2009

Вестник на учениците от ОУ „Любен каравелов“- гр. попово

„Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си или своя дом, но и на големите 
владетели за добро властвуване... Ти, българино, не се мами, знай своя род и език...“

Паисий Хилендарски

По случай 100-годишнина-
та от обявяване независимост-
та на България Министерство-
то на образованието и наука-
та, Община–Велико Търново и 
РИО–Велико Търново органи-
зираха Национален учениче-
ски конкурс за мултимедийни 
проекти, есета, стихотворение 
и рисунка. Той е част от офи-
циалните чествания за отбе-
лязване на годишнината, коя-
то се провежда под патронажа 
на президента на Република 
България – Георги Първанов. 
За целта е създаден и Нацио-
нален инициативен комитет 
с председател Сергей Стани-
шев, министър-председател.

Конкурсът се провежда на 
три етапа – I етап: 12.VI.2008 
г.–22.IX.2008 г.; II етап: 23. 
IX.2008 г.–15.XI.2008 г.; III 
етап: 16.XI.2008 г.–23.IV.2009 
г.

В конкурса могат да участ-
ват всички ученици от страна-
та и чужбина, разпределени в 
две възрастови групи: V–VIII 
клас и IX–XII клас.

В първия етап на конкур-
са от изпратените творби на 
ученици от ОУ „Любен Кара-
велов“–Попово завоюва дос-
тойното второ място рисун-
ката на Светослав Борисла-
вов Иванов, ученик от VI-а 
клас.       На официална цере-
мония в зала на Министерския 
съвет той и всички отличени 
ученици от страната бяха поз-
дравени от министър-предсе-
дателя на Република България 
Сергей Станишев, а след това 
получиха и своята награда. На 
награждаването присъстваха 
министърът на образование-
то и науката Даниел Вълчев и 
зам.-министърът на образова-
нието и науката Кирчо Атана-
сов. Като съорганизатори на 
конкурса Община–В.Търново 
и РИО–В.Търново също връ-
чиха награди на победителите. 
Грамота и сертификат за учас-
тие Светослав получи от Кир-
чо Атанасов – зам.-министър 
на МОН.

ПОМНИМ, 
ЦЕНИМ 
И СЛЕДВАМЕ

Училищна програма
за отбелязване на 100-годишнината от 

обявяване на независимостта на България 
и 130-годишнината от създаването на Тър-
новската конституция

През учебната 2008–2009 г. ще отбележим 
100-годишнината от обявяване на независи-
мостта на българската държава и 130-годиш-
нината от създаването на Търновската консти-
туция.

Дейностите по програмата ще бъдат реа-
лизирани в периода септември 2008 г.–април 
2009 г., като се съчетае с отбелязване и на вто-
рата годишнина от членството на България в 
ЕС.

Цялостната дейност по подготовката и от-
белязването на годишнините да бъде насоче-
на към:

Осмисляне на националните и общочовеш-
ки ценности;

Запознаване със символите на свободата;
Обогатяване на познанието на учениците за 

този период от българската история;
Създаване на условия за стимулиране на 

творческото мислене и изява на учениците;
Да се възпитават в дух на патриотизъм и ак-

тивно гражданство;
Чрез писмените си разработки и със сред-

ствата на ИКТ учениците да представят своя 
гледна точка за значението и актуалността на 
тези събития в националната ни история.

I. Подготовка на:
1. Материали за час на класа
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: Е.Кръстева
2. Набор от мултимедийни материали, пос-

ветени на годишнините.
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: Е.Кръстева
3. Библиографска справка на материали в 

научни издания и в периодичния печат.
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: В.Лелчева – библиотекар.
II. Достойно отбелязване на годишнините 

чрез създаване на нагласа у учениците, че сво-
бодата е памет и вътрешна потребност:

Разговори, беседи в час на класа.
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: класни ръководители
Участие в училищни, общински, областни, 

национални конкурси, организирани във връз-
ка с годишнините.

отг.: учители по предмети
Подготовка и издаване на тематични броеве 

на „Училищен живот“.
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: Р.Стоянова
Анкета с ученици и учители „Какво е за мен 

22 септември?“ и „Какво е за мен свободата?“
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: Е.Кръстева
III. Организация и провеждане на състеза-

ния и конкурси:
 Участие в националния ученически кон-

курс на тема „100 години от обявяване неза-
висимостта на България“, обявен от МОН и 
РИО–В.Търново с ученически  разработки 
(мултимедийни проекти, есе, стихотворение, 

разказ и рисунка).

срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: учители по изобразително изкуство,
БЕЛ, история и цивилизация
Участие в общинско състезание „С приме-

ра на първите български демократи“ между 
училищата в Попово, изнесено в Учредител-
но събрание–В.Търново (съгласно Програма-
та за дейности на Община–Попово във връзка 
с честването на 100 години от обявяването на 
България за независима държава и 130 години 
от приемането на Търновската конституция).

срок: 26 февруари 2009 г.
отг.: Е.Кръстева
Участие с представителна група ученици от 

V–VIII клас в националните чествания във Ве-
лико Търново.

срок: 22 септември 2008 г.
отг.: Директор
Участие в Общинските тържества по Про-

грамата за дейностите на Община–Попово във 
връзка с честването на 100 години от обявява-
нето на България за независима държава и 130 
години от приемането на Търновската консти-
туция.

срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: класни ръководители
Иницииране и организиране на Национален 

конкурс за постер (рисунка, плакат, карикату-
ра) „Аз помня и преоткривам“, посветен на го-
дишнините.

срок: февруари–май 2009 г.
отг.: Директор, М.Иванова, Е.Кръстева
Уреждане на училищни тематични изложби 

с рисунки.
срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: М.Иванова, учители от начален етап
Представяне на новоизлезли книги и изда-

ния, налични в училищната библиотека, пос-
ветени на годишнините.

срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: В. Лелчева – библиотекар
„Независимостта – мечта и реалност“ – със-

тезание между членовете на клуб „Аз помня и 
преоткривам“ и ученици от ОУ „Д.Благоев“–
В.Търново.

срок: ноември 2008 г.
отг.:Е.Кръстева
„Урок по родолюбие“ – посветен на юбилей-

ната годишнина с учениците от осмите класо-
ве (в рамките на „Урок по родолюбие“ в 100 
български училища с участието на президента, 
министър-председателя и други известни лич-
ности от политиката, културата и спорта).

срок: април 2009 г.
отг. Е.Кръстева, М.Петрова
„Символи на българската държавност през 

вековете“ –разработване на ученически книж-
ки със значими исторически събития от учени-
ците от петите класове.

срок: май 2009 г.
отг. Е.Кръстева
„100 години независима българска държава“ 

– разработване и представяне на презентации 
от учениците от шестите класове.

срок: май 2009 г.
отг. Е.Кръстева
Учениците да се запознаят в часовете по му-

зика с творчеството на Георги Шагунов – ка-
пелмайстор на 24. пехотен полк (автор на му-
зиката и текста на Химна на независимостта).

срок: септември 2008–април 2009 г.
отг.: Росица Пенчева

100 години от оБявяване 
неЗависиМостта на БЪлгария

130 години тЪрновска конституция

ДОСТОЙНА НАГРАДА



На 3.03.2009 г. учени-
ците от клуб „Аз пом-
ня и преоткривам“ –ОУ 
„Любен Каравелов“–По-
пово, в изпълнение на 
дейностите по спечелен 
проект подготвиха и про-
ведоха „Урок по родолю-
бие“ в музей „Учреди-
телно събрание“–В.Тър-
ново.

Урокът бе посветен на 
100-годишнината от обя-
вяване на независимост-
та на българската държа-
ва и 130-годишнината от 
създаването на Търнов-
ската конституция.

Акцентите, които бяха 
изведени, са осмисляне 
на националните и об-
щочовешки ценности и 
запознаване със симво-
лите на свободата.

Подготвяйки се, уче-

ниците събираха инфор-
мация от различни из-
точници, търсеха аргу-
менти в художествената 
и мемоарната литерату-
ра, упражняваха аргу-
ментативен стил, над-
преварвайки се в рито-
ричност. Съпоставяха 
събраната информация с 
нашето съвремие.
•Учениците разгледа-

ха музея и с внимание 
изслушаха беседата. По-
топиха се в автентичната 
обстановка. Това, което 
видяха – пейките, къде-
то са седели първите из-
браници на нацията, тех-
ните портрети, пожълте-
лите страници на първа-
та ни конституция – със 
сигурност се запечата 
трайно в съзнанието им.
•Посещението про-

дължи с урок. Гости бяха 
Дарина Димитрова –ди-
ректор на „Хуманитарни 
дейности“, Николай Ни-
колов – старши експерт в 
РИО–Търговище, и Ма-
рина Димитрова – дирек-

тор на училището. Заед-
но потърсиха отговор 
на някои въпроси. Защо 
са важни за нас дати-
те 3 март, 22 септември, 
16 април? Ценим ли ние, 
българите, достатъчно 

свободата си? Какво още 
трябва да направим, за 
да съхраним българския 
дух? Какво значи да си 
родолюбец днес?
•Присъстваха и учени-

ците от клуб „Памет тър-
новска – памет българ-
ска“ от ОУ „Д.Благоев“–
Велико Търново. Вклю-
чихме се в инициативата 
им „Да препишем Тър-
новската конституция“. 
Заедно преписахме чети-
ри члена на Конституци-
ята.
•Подписан бе договор 

за приятелство и сътруд-
ничество между двата 
клуба: „Аз помня и пре-
откривам“ в ОУ „Лю-
бен Каравелов“–Попо-
во и „Памет търновска 
– памет българска“ в ОУ 
„Д.Благоев“–В.Търново. 

Договорът бе подписан 
за двете страни от учи-
телите по история и ци-
вилизация Лидия Про-
копова и Елка Кръстева 
и учениците Томас Цве-
тков, Владимир Начев и 
Грациела Веселинова, 
Веселина Тинева.
•В края на срещата 

участниците поднесоха 
Гирлянд на славата на 
паметната плоча на пър-
воучредителите.

Учениците обогатиха 
знанията си и ги прило-
жиха в конкретна обста-
новка, а тя бе предпос-
тавка за силно емоцио-
нално изживяване.

В посланието на гос-
тите, записано в дневни-
ка на клуба, учениците 
усетиха смисъл, равен на 
символ:

За да бъдем патриоти, 
трябва да бъдем добри 
хора.

Трябва да обичаме и 
уважаваме истински Ро-
дината си.

Заедно носим отговор-

ност за настоящето си, а 
още повече – за бъдеще-
то си.

Най-важното е да пре-
върнем България в земя, 
където можем да постиг-
нем мечтите си.

   УЧиЛиЩеН ЖиВОТ   

…Да, аз виждам България – такава, ка-
квато е, каквато е в мечтите ми. Виждам я, 
защото изучавам историята й, защото оби-
чам да пътувам, да посещавам историче-
ските паметници.

Човек вижда толкова, колкото 
знае. Зная за създателите на сла-
вянската азбука – светите бра-
тя Кирил и Методий. И виждам 
– трепет в очите им, когато съз-
дават нашето родно А,Б,В… Усе-
щам вълнението им, когато обучават свои-
те ученици… Долавям нетърпението на 
Борис І, който посреща учениците на Ки-
рил и Методий и им създава условия, за да 
превеждат книги и да учат на четмо и пис-
мо българския народ. Народът ми поема 
пътя на знанието и създава своето бъдеще 
– равен сред европейските народи.

…Разхождам се из дворците на Крум, 
Омуртаг и Симеон в Плиска и Преслав, 
оглеждам с любопитство всичко наоколо, 
чувам тропота на конете им, виждам пищ-
ните украси на жените, тежките кожуси на 
мъжете. А пред мен зидове – в тези зидове 

тупти сърцето на моите деди. В този зид аз 
съм бъдещето – за да разказвам, за да на-
помням. 

След около месец съм на Царевец, изкач-

вам се на Балдуиновата кула, оглеждам се, 
кръвта ми кипи, бушува…А наоколо е ти-
шина. Само Янтра лъкатуши около дворе-
ца и в ромона й чувам: гордей се, ти си на-
следница на такива велики люде, бъди сил-
на и горда като тях! Колкото повече неща 
научавам, като че ли не само очите, но и 
душата ми се отваря и поглъща все повече 
и повече – аз като че ли проглеждам.

…Изкачвам се на Шипка, естествено не 
за първи път. Изпитвам страх, разтърсвам 
глава, разтърквам очи и …

Пред мен е България. На север в дале-
чината се синее Дунав. На юг е Розовата 
долина – усетих аромата на маслодайната 

роза, прославила ни по цял свят.
Всичко това е моята България – от Ду-

нав до Странджа, от Тимок до Черно море. 
Чудя се как Бог ни е дарил с този чудесен 

кът от рая. Рила, Пирин и горди-
те Родопи са малка част от моя-
та Родина. Бистри ручеи ромолят 
из долините, високи мури се из-
дигат в небесата. В очите ми се 
отразяват зеленина и блясък. И 
като че ли чувам Аспаруховия 

глас: Не се страхувай. България е красива 
и благословена от Бога земя! Помни, ще я 
има завинаги!

Вдигам очи и онемявам. Над мен е си-
ньото небе – толкова синьо, че дъхът ми 
спира.

Поставям китка цвете пред паметника 
и се затичвам надолу. Хващам ръцете на 
мама и тати, чувствам се силна, по-силна 
от натъркаляните камъни. Усмихвайки ми 
се, те ми вдъхват вяра, много вяра, сила и 
гордост…

Грациела Веселинова Маринова, 
VIII-а клас

Клуб „Аз помня и преоткривам“ 

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ България в наШите оЧи

Броя подготвиха: Р.Стоянова, Е.Кръстева, М.Димитрова, В.Стефанова

Духът ми е сила на гордостта, че съм 
наследник на такъв народ.

Повел племето си през бури и ветро-
ве, през мъки и смърт, хан Аспарух на-
мира райското кътче на земята 
и превръща номадското племе 
в народ. Народ, който повече от 
1300 години не се срамува да се 
нарече български. Хан Тервел, 
на чиито рамене Юстиниан ІІ полага ке-
сарската мантия, продължава Аспарухо-
вото дело. Издигането на ханството е уве-
ковечено с изсичането на величествения 
Мадарски конник. Най-строгите закони са 
създадени от хан Крум, който прави чаша 
от черепа на своя враг – Никифор І. Осъз-
нал, че законността прави силна една дър-
жава, той въдворява ред и дисциплина – 
няма убийства, няма кражби. Законите са 
еднакви за всички поданици, те заздравя-
ват ханската власт и сближават прабълга-
ри и славяни в общата им държава.

За да е силен един народ, за да е единен, 
трябва нещо да го обединява. Борис І про-
зира напред в бъдещето и приема христи-
янството. 

Велико е делото на могъщия цар Симе-
он Велики. При управлението му кипи не-
виждана просветна и културна дейност, 
защото той знае, че словото е силно колко-
то меча. Политиката на цар Симеон отра-
зява подема на българското общество. Не 

бих пропуснала и Самуил, който не изтър-
пява болката си, когато вижда ослепената 
си 15 000-на войска.

Помня и се прекланям пред Асеневци, 

които връщат славата на моята България. 
Със силата на меча и добрата дипломация 
те извоюват висок авторитет на българ-
ското царство в тогавашна Европа.

И пак робство. Плач, сълзи, но и на-
дежда за свободна България. Хайдушки-
те чети с най-смелите синове и дъщери на 
страдалницата България – Дельо, Чавдар, 
Мануш, Петко, Бойка и Сирма. Много са, 
безчетни са, дали най-свидното – живота 
си, за свободна България.

От многобройните дела на достойните 
ни владетели Паисий Хилендарски черпи 
вяра и непримиримост и се обръща към 
своите събратя: „О, неразумний и юроде, 
поради что се срамиш да се наречеш бол-
гарин?…“

Пред погледа ми е Левски. Делото му не 
е песен, нито приказка, а жестока и непов-
торима действителност. Роден от майка 
робиня, той би трябвало да е роб, но става 
борец за свобода. Приживе се превръща в 
история, в символ, превръща се във вяра 

и посока към така жадуваната от всички 
свобода. Когато увисва на бесилката, Лев-
ски е разорал пустинята на робството и в 
жадните бразди е засадил горещите семе-

на на свободата. Думите му ос-
тават във времето, пръстта от 
незнайния му гроб е изпръхна-
ла, но и днес у мен звучи гласът 
му, виждам следите от неговото 

дело. Прости ми, Апостоле, ако някога те 
забравям. Прости!

Шипка…Плевен…София и отново мир. 
3-ти март. Сан Стефано.

Отново – свободни. България е свобод-
на. Осеяна с много паметници. На знайни 
и незнайни войни, на българи, руси, фин-
ландци и други герои.

…Омайвам се от музиката на великите 
ни композитори. В ушите ми звучи рапсо-
дия „Вардар“ на Панчо Владигеров. Съ-
зерцавам великолепните картини на Вла-
димир Димитров-Майстора. С нескрито 
възхищение оглеждам чудните творения 
на Кольо Фичето – моста край Бяла, по-
крития мост над река Осъм – Ловеч. 

…Горда съм, че съм българка, че жи-
вея в тази красива и благословена от Бога 
страна. Не се страхувам, защото знам, че 
България ще я има завинаги – красива, ка-
квато е в моите детски мечти.

Мадлен Али Ахмед – VI-а клас

„Човек дори добре да живее, умира и 
друг се ражда. И нека роденият по-къс-
но, като гледа тези писмена, си спомня 
за онзи, който ги е направил“. 
Тези мъдри слова за първи път 
са изречени от хан Омуртаг 
преди повече от хиляда години. 
Но до днес ние продължаваме 
да им се възхищаваме. Още преди векове 
владетелят е открил, че не можем да тво-

рим бъдещето, без да познаваме минало-
то и неговата история. Особено ние, бъл-
гарите, които можем само да се гордеем с 

историята си, независимо че е имало как-
то тежки, така и леки моменти. Ето защо 
въпреки всичко не трябва да забравяме да 

се обръщаме назад, за да си спомняме, че 
сме били и ще бъдем велик народ. Всичко 
това ме кара да обичам този период от на-

шата история – Първото българ-
ско царство. Защото това е нача-
лото на нещо ново, началото на 
българската държава.

Ива Димитрова Хаджева 
 VII-в клас

Харесвам всичко, което показва българ-
ското – поуките, които извеждаме в часо-
вете, когато изучаваме българския фолк-
лор; танците (аз самата танцувам от шест 
години в ансамбъл „Северняче“. Чрез тур-
нетата ни в други страни – Кана-
да, Турция, виждам как другите 
народи се възхищават на наше-
то танцово изкуство.); история-
та за моя роден край с.Посабина 
(написана от моята прабаба); из-
водите, анализите и дейностите, 
които правим по история и цивилизация.

Всеки народ си има история, която тряб-
ва да се опазва и предава на бъдните по-
коления. В часовете по история и цивили-
зация говорихме за културните коридори в 
Европейския югоизток, за общия културен 
пейзаж на нашите земи. Познаваме ли тра-
дициите и културата си, какво правим да 
ги съхраним и покажем на другите? Всеки 

може да допринесе за това. 
Моята първа „историческа книга“ за 

владетелите на българската държава, която 
създадох, бе презентирана в Историческия 
музей–Попово при откриване на изложба 

с най-добрите книжки на мои съученици. 
Мотото ми беше: „Виж кои сме и никога не 
забравяй, че си българин!“. Това е и моето 
послание към всички, които ще се докос-
нат до нея. 

Докато събирах и проучвах материали за 
българските владетели и най-значимите те-
хни дела, аз разбрах, че България получа-
ва признание от другите държави в Европа, 
разбрах, че са ценни културно-историче-

ските паметници, но те трябва да се опаз-
ват. У себе си усетих интерес към тази част 
от историята, свързана с умелото управле-
ние, със законодателството – как правните 
възгледи се променят във времето, докато 

се стигне до разделение на влас-
тта и демократичното общество.

За да съхраним българското, 
ние сме призвани да съхраним 
спомена и паметта на места като 
Посабина, откъдето води нача-
лото си моят род. Направих ви-

деофилм „Приказка за Посабина“ и фото-
албум. Искам да съживя представата за моя 
роден край и да спомогна за популяризи-
рането му.

Вярвам, че моят роден край отново ще 
намери своята загубена красота.  

Веселина Петрова Тинева, 
VІІ-в клас

Човек вижда толкова, 
колкото Знае

историята ни уЧи как да 
живееМ

БЪлгария ще я иМа Завинаги

наЧалото на нещо ново
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„Добрин Добрев от По-
пово закупи част от акци-
ите на спортен комплекс 
„Спартак“.

Това беше една от но-
вините на миналата сед-
мица. На 15 април се сре-
щаме с Добрин на попов-
ския стадион, където е 
пристигнал да наблюда-
ва мача между „Чарноло-
мец 04“ и „Орловец“–с.
Победа. Между полувре-
мената разговаряме и с 
негово съгласие споделя-
ме с читателите на вест-
ника казаното от него. 
Предупреждава, че не е 
по интервютата, не е да-

вал пресконференции, но 
на поповчани не може да 
откаже.  Не скри, че на-
меренията му към вар-
ненския тим са амбици-
озни, защото отборът има 
много поддръжници. От 
няколко години интере-
сите му са насочени към 
футбола и е наблюдавал 
този отбор. Просто сега е 
имал възможността да го 
купи. Заварва го в доста 
тежко финансово състоя-
ние, до което са го довели 
бившите му собственици. 
Вече е изплатил задълже-
нията на отбора. 

Дали защото е бивш 
футболист на поповския 
тим, но тези, които се ин-
тересуват, знаят, че той, 
без да поставя условия, 
финансово помага и на 
тукашния отбор. Пита-
ме го за намеренията му 
и той откровено ни казва, 
че за следващия сезон ще 
направи дублиращ отбор 
на варненския „Спартак“ 
и тук да се обиграват фут-
болисти. Това ще вдигне 
и нивото на поповския 
футбол и е напълно веро-
ятно отборът да се бори 

през следващия сезон за 
влизане в „Б“ група. По-
пово има дадености и хо-
рата тук заслужават да 
имат добър отбор – смята 
той. Няма намерение да 
поставя условия и да има 
някакви специални изис-
квания към Общината, за 
да й помага. 

Любопитно за някои 
ще бъде да разкрием и 
още нещо. През послед-
ните години интересите 
на предприемчивия по-
повчанин освен към фут-
бола са насочени и към 
медиите, киното, благот-
ворителността. Спестя-
ваме подробностите, но 
предстои по Нова телеви-
зия да стартира предава-
не, продуцирано от него, 
пред завършване са сним-
ките на игрален филм.  

Вероятно в някой от 
следващите броеве на 
вестника ще разкажем за 
благотворителната фон-
дация на съпругата му, 
която между другото се 
нареди вече сред пише-
щите с новата си стихо-
сбирка. 

 МВ

 �ОВеН През втората 
половина на седмица-
та Марс влиза в секто-
ра на Овена и вие за-

почвате да усещате прилив 
на сили и особена възбуда – 
кръвта започва да ври. 

 � ТеЛец Всичко с 
вас ще бъде благопо-
лучно, ако зад гърба 
ви стои енергичен и 

властен човек, с когото вие 
сте свързани с формален до-
говор. В събота поставете 
точка, а в неделя започнете 
всичко отначало. 

 � БЛиЗНаци Ваши 
приятели и неприя-
тели ви създават се-
риозни препятствия. 

Това могат да бъдат и лъж-
ливи клевети, и изчезнали 
финансови документи, което 
носи загуби, недоразумения, 
прекратяване на отношения 
с делови партньор или съ-
пруг.  

 � рак В петък укре-
пете своята репута-
ция на добър профе-
сионалист и прекра-

сен родител. Почивните дни 
прекарайте с онези, които ви 
обичат и разбират. 

 � ЛЪВ През почивни-
те дни си поставете за 
задача през следва-
щия месец да преус-

пеете в кариерата. През след-
ващата седмица започнете 
нейното осъществяване. 

 � деВа Някои Деви 
през тази седмица 
ще имат шанса за ро-
мантично познанство 

или запомняща се среща – 
не пропускайте случая да по-
паднете в мрежите на Амур. 

 � ВеЗНи Постарайте 
се да поразмислите 
за всичко, да преце-
ните себе си и случ-

ващото се от различни пози-
ции. През почивните дни ви 
предстоят немалко разходи. 

 � скОрпиОН В 
следващите някол-
ко седмици съпруже-
ските отношения ще 

станат показател за качество-
то на живота ви. Ще предявя-
вате все по-високи изисква-
ния към близък човек.  

 � сТреЛец Повече-
то от вас нямат при-
чини да се оплакват 
от трудното време, 

затова пък имат възможност 
да използват ситуацията. 

 � кОЗирОГ В петък 
по-важни от всичко 
друго ще бъдат се-

мейните ангажименти и гри-
жи, с които вие ще се поста-
раете да се справите колкото 
може по-бързо. Най-благо-
приятните дни през седмица-
та са петък, събота и неделя. 

 � ВОдОЛеЙ В събо-
та и неделя помисле-
те малко за това как 
рационално да из-

ползвате периода, как да за-
интересувате, да привлечете 
към своите идеи сътрудници, 
съседи или роднини. 

 � риБи Приготве-
те си портфейла. Ако 
професионално се 
занимавате с продаж-

би или финансови операции, 
в следващите две седмици 
ще имате значителни успехи 
в това.
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ХОРОСКОП
24–26 априЛ

Със заповед от 15 ап-
рил 2009 г. на министъ-
ра на земеделието и хра-
ните Валери Цветанов се 
въвеждат забрани за ри-
болов в Черно море, река 
Дунав и във вътреш-
ни водоеми на страната. 
Мярката се налага във 
връзка с пролетно-лет-
ния размножителен пе-
риод на рибите и други 
водни организми и е съ-
гласувана с Министер-
ството на околната среда 

и водите. Любителският 
риболов ще бъде разре-
шен в над 70 вътрешни 
водоема у нас. 

Задълженията на риба-
рите и водоемите, в ко-
ито риболовът ще бъде 
разрешен, са описани в 
заповедта на министъра 
на земеделието и храни-
те, публикувана на ин-
тернет страницата на 
Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакул-
тури www.nafa-bg.org. 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ–ПОПОВО“ ЕООД провежда открит кон-
курс за изпълнение на обществена поръчка: 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА 
ХРАНА ЗА ЛЕжАщО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ И 
ДЕжУРЕН ПЕРСОНАЛ“. 

С обявлението за провеждане на конкурса можете 
да се запознаете в сайта на Агенцията за обществе-
ни поръчки в регистъра за ОП на адрес http:/www.
aop.bg/.

Допълнителна информация може да получите в 
администрацията на болницата и на тел. 4-78-42.

Крайният срок за получаване на документация 
за участие в открития конкурс е 
до 16 ч. на 30.04.2009 г. 

На 10, 11 и 12 април 
в Асеновград се прове-
де държавен турнир по 
ловна стрелба „Асенов-
ци“. Участваха общо 56 
състезатели – 42 мъже 
и 14 младежи от раз-
лични градове. Попов-
ските стрелци се състе-
заваха в дисциплината 
„скийт“.

В отборното класира-
не при мъжете първо-
то място зае тимът на 
Плевен пред „Интер-
факс“ (София) и „Слави 
Иванов“(Дупница).

В индивидуалната 
надпревара най-добре 
се представи хасковски-
ят стрелец Георги По-
пов със 120 точки от 
125+24 финал, следван 
от Божидар Димитров 
(Асеновград) – 116+24, 
и Живко Карадимитров 
(София) – 115+23. По-

повчанинът Станислав 
Красимиров зае 10-о 
място със 100 точки.

При младежите в ин-
дивидуалното класира-
не първото място спе-
чели Костадин Динев 
от Айтос със 106 точки. 
Непосредствено след 
него се класира попов-
ският стрелец Николай 
Мирославов с 98 точки.

Следващата изява на 
поповските състезатели 
е отново в Асеновград, 
където от 24 до 26 ап-
рил ще се проведе кръг 
от държавното първен-
ство (полуфинали) по 
ловна стрелба. В този 
турнир Попово ще се 
представи с младежкия 
си отбор в състав Нико-
лай Мирославов и но-
вите състезатели Ивай-
ло Бориславов и Ста-
нислав Стоянов. 

Ръководството на 
ЖСК „Хан Аспарух“1  
в гр.Попово (до Старо-
то кино) търси пети-
ма нови кандидати на 
мястото на петима 
отказали се членове. 

Желаещите да се вклю-
чат в строителство-
то да подадат молби 
до 6 май т.г. в магазина 
на Бисер Ганев Златев, 
бул. „България“ № 70 ( 
До „М-Тел“).

Във връзка с предстоящите избори областният управител на oбласт Търговище 
Свилен Василев проведе консултации с политическите партии и коалиции, които 
имат представители в българския и европейския парламент.  В резултат на разгово-
рите беше изготвено предложение за състав на Районната избирателна комисия, ко-
ято да е от 25 членове – 9 от коалиция „За България“, от ДПС – 5, НДСВ – 4, ОДС 
– 2, Атака – 2, ДСБ – 1, движение „Напред“ – 1, ГЕРБ – 1. 

Централната избирателна комисия разгледа предложението и със свое решение 
№37 от 15 април 2009 г. определи състава на Районната избирателна комисия в из-
бирателен район Търговище №28, както следва:
Дияна Йорданова Игнатова Председател Коалиция „За България“
Иван Йорданов Иванов Заместник-Председател НДСВ
Ерджан Алиев Бектешев Секретар ДПС
Валентина Михайлова Антонова Член Коалиция „За България“
Иван Стоянов Иванов Член Коалиция „За България“
Йордан Станчев Йорданов Член Коалиция „За България“
Маринела Павлова Първанова Член Коалиция „За България“
Рая Георгиева Матева Член Коалиция „За България“
Спас Бонев Спасов Член Коалиция „За България“
Хрисимир Максимов Пройнов Член Коалиция „За България“
Милена Тодорова Иванова Член Коалиция „За България“
Мевзуне Мехмедова Бейтулова Член ДПС
Тодор Иванов Джумалиев Член ДПС
Фериде Мехмед Чакър Член ДПС
Сунай Кемалов Хасанов Член ДПС
Румяна Кирилова Моллова Член НДСВ
Станислава Добрева Димитрова Член НДСВ
Ася Веселинова Станишева Член НДСВ
Богомила Димитрова Димитрова Член ОДС
Младен Кирилов Балуков Член ОДС
Милчо Димитров Марков Член АТАКА
Румен Георгиев Кьосев Член АТАКА
Дориана Георгиева Иларионова Член ДСБ
Петър Димитров Стоицов Член Движение „Напред”
Стоичко Илиев Лазаров Член ПП „Герб”

Районната избирателна комисия се помещава в сградата на Областна админи-
страция–Търговище. Тя започна работа от 23 април.

МВ

доБрин доБрев Повдига 
Завесата около сеБе си

СПИРАТ РИБОЛОВА ЗА 
РАЗМНОжИТЕЛНИЯ 

ПЕРИОД

съоБЩение 

ЛОВНа сТреЛБа

второ Място За 
ПоПовски сЪстеЗател

районната иЗБирателна 
коМисия ЗаПоЧна раБота
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Петя Енчева, 
XI-г кл.

Група ученици от Про-
фесионалната гимназия 
по техника и лека про-
мишленост– Попово, спе-
циалност „Икономист ме-
ниджър“, взеха участие 
в състезание ТФ „Фест 
2009“ на учебно-трени-
ровъчните фирми, про-
вело се на Международ-
ния панаир в гр.Пловдив 
от 10 до 12 април. В него 
участваха представители 
от България, Черна гора, 

Румъния, Македония, как-
то и гости от Англия.

Участниците бяха по 
8 души, разделени в две 
форми: УТФ „Style“ ООД 
с дейност търговия с пар-
фюми и УТФ „Life Style“ 
ООД, която предлагаше 
spa услуги и процедури. 
Учениците представиха 
нашия град, като виртуал-
но продаваха своите сто-
ки и услуги на желаещите 
купувачи. За тази цел се 
издаваха кредитни карти 
от виртуални банки. Же-
лаещите да закупят избра-

ната стока се обслужваха 
от ученици, които предла-
гаха каталози и обяснява-
ха всичко за конкретната 
покупка. Освен продукти-
те, на панаира се предла-
гаха счетоводни и консул-
тантски услуги, присъст-
ваха митници и банки, 
фирми за кетъринг услуги 
и недвижими имоти. Про-
ведоха се и конкурси за 
работа в екип, за фирме-
но облекло, за комплекс-
но най-добро участие, из-
лъчиха се и мис и мис-
тър ТФ „Фест 2009“, като 
комплексни победители 
станаха учениците от На-
ционалната банкова гим-
назия–София.

Нашите участници вло-
жиха стил и оригиналност 
в подредбата и украсата 
на щандовете си, за да по-
лучат интересен и естети-
чески вид в очите на на-
блюдателите. По отноше-
ние на обслужването на 
клиентите вложиха вни-
мание и любезност, с ко-
ето достойно представиха 
поповската група и Про-
фесионалната гимназия.

   саЛОН   

Маруся Милушева  

Благотворителна великденска изложба ор-
ганизира читалище „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ в Попово със съдействието на направ-
ление „Култура“ към Общината. Тя беше 
подредена във фоайето на читалищния са-
лон в навечерието на големия празник. 

Красиво аранжираните писани яйца и ко-
зунаци бяха предоставени от Хлебозавод–
Попово, супермаркетите „Гужерови“, „Те-
овита“ и „Разяреният лъв“, от кметствата и 
народните читалища на Паламарца и Ломци, 
от читалищата в Захари Стояново, Коваче-
вец, Медовина, Водица, Славяново, Попово. 

Всички „експонати“ бяха дарени на Дома 
за деца, лишени от родителски грижи, в гра-
да и на Дома за възрастни с умствена изоста-
налост в с. Медовина.

Маруся Милушева 

На 16 април преди 130 години в старопрестолната сто-
лица Велико Търново е приета първата българска консти-
туция. По повод тази забележителна годишнина в Попово 
миналата седмица се състоя ученическа викторина, орга-
низирана от Ротари клуб, дирекция „Хуманитарни дей-
ности“ в Общината и НЧ „Св.св. Кирил и Методий“. 

В състезанието участваха представители на шестите 
класове от основните училища „Св. Климент Охридски“, 
„Никола Й. Вапцаров“ и „Любен Каравелов“ в града. Раз-
делени в два отбора, децата демонстрираха завидни зна-
ния. В първия кръг те отговаряха на въпроси, свързани 
с изработването и приемането на Търновската конститу-
ция, във втория трябваше да разпознаят снимки и симво-
ли, също имащи връзка с този значим исторически акт, а 
третият, най-труден кръг, беше под формата на тест. 

Жури под ръководството на Георги Георгиев – пред-
седател на Ротари клуб–Попово за 2009 г., преценяваше 
точността и пълнотата на отговорите. Победител стана 
Втори отбор, но награди получиха всички участници във 
викторината, както и трите училища. Това бяха енцикло-

педични издания на гостуващото в Попово издателство 
„Фют“, осигурени благодарение на спонсорството на Ро-
тари клуб.

Длъжност Брой Образование / квалификация
Готвач 1 Основно образование
Сервитьори 2 Основно образование
Гладач 3 Основно образование
Шивач 7 Основно образование
Учител по информационни технологии 1 Висше образование
Продавач на билети 1 Средно образование
Рецепционист с руски и английски език 
за хотел в гр.Созопол 1 Висше или средно образование

Готвач за хотел в гр. Созопол 1 Средно образование и опит в ресто-
рант

Камериерки за хотел 
Вв гр. Созопол 2 Средно образование

Сервитьори/-ки за хотел в гр. Созопол с 
руски или английски език 3 Средно професионално образова-

ние
Общ работник 1 Без изисквания

Монтажник дограма по чл.50 от ЗНЗ 1 Средно образование, шофьорска 
книжка

Продуктов мениджър 1 Висше техническо образование

великденски дар За 
социалните доМове

викторина За тЪрновската конституция

Международна Проява на 
уЧеници от ПгтлП

Дърводелец 2 Средно, основно образование

Електромонтьор 1 Висше, средно техническо образо-
вание

Готвач 2 Средно образование и опит 
Кухненски работник 4 Средно образование
Камериерки (за Национален детски 
комплекс – Кранево) 5 Основно, лица с опит са с предим-

ство 
Сервитьори/-ки (за Национален детски 
комплекс – Кранево) 5 Основно, лица с опит са с предим-

ство
Помощник кухня (за Национален дет-
ски комплекс – Кранево) 5 Основно, лица с опит са с предим-

ство

Счетоводител 1 Висше, средно специално, с опит по 
професията

Транжор, обезкостител 1 Средно, основно образование
Агроном 1 Висше селскостопанско
Зеленчукопроизводители 15 Без изисквания
Застрахователни агенти 20 Средно образование
Медицинска сестра 3 Полувисше, компютърна грамотност
Рехабилитатор 1 Висше медицинско

Маруся  Милушева

Великден бе поредният повод на уче-
ниците от Гимназия „Христо Ботев“ да 
продължат благотворителната си ак-
ция, която планираха и провеждат още 
от есента. С реализирането на различ-
ни инициативи те събират пари за свои 
съученици в неравностойно положе-
ние. Двигател на всичко е Учениче-
ският съвет при училището, затова въ-
просите ни са към неговия председател 
Димитър Иванов. 

- Митко, как осигурихте всички 
тези вкусни неща за благотворител-
ния базар – козуначени кифлички, 
кейкове, рула, други сладки, кра-
сиво украсени яйца и великденски 
картички?

- Не сме задължавали никого, само 
съобщихме в часовете: който има же-
лание да се включи в акцията, да до-
несе по нещо за базара. Радвам се, че 
много от учениците проявиха интерес, 
до някаква степен и състрадание, за-
щото искат да помогнат. Подкрепи ни и 
фирма „Ерол 69“, която снабдява учи-
лището със закуски. Продаваме всичко 
на символични цени и както виждате, 
всички искат да си купят по нещо. 

-  Колко пари сте събрали досега?
- Повече от 600 лева. Надявам се 

с тази и 
следващи-
те ни ини-
циативи те 
да станат 
много по-
вече.

- А как-
во още сте 
замисли-
ли? 

- Предстои ни благотворителен кон-
церт в читалището, ще избираме Мис 
и Мистър „Гимназия“. 

- На кого точно ще дарите парите?
- Цялата сума ще разпределим за 

абитуриентите от нашето училище, ко-
ито най-много се нуждаят от финансо-
ва подкрепа. Смятаме, че ще можем да 
им осигурим поне по 200 лева.

- Ти откога си председател на Уче-
ническия съвет?

- От тази учебна година. Догодина 
съм ХІІ клас и ми предстои дипломи-
ране, бал, после кандидатстване. Тога-
ва ще има нов Ученически съвет с нов 
председател. Много се надявам и ще се 
радвам, ако и те продължат започнато-
то от нас дело. Защото какво по-хуба-
во от това да си съпричастен, да помог-
неш на тези, които в определен момент 
наистина имат нужда от подкрепа.

уЧеници ПоМагат  
на уЧеници

сПисЪк на своБодните раБотни Места в дирекция “БЮро По труда” ПоПово кЪМ 21.04.2009 г
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