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70 години Фк „черноломеЦ“- 
с.горско аБланово

Накъде, не откъде, сме тръгнали е важно.

30 МАЙ - 2 ЮНИ 2010
С участието на туристи, ученици, младежи и 

потомци на войводата и четниците.
Каним ви да се включите в похода и 

посрещането на походниците.

МУЗЕИТЕ И ОБЩИНИТЕ НА 
ТУТРАКАН, ИСПЕРИХ, РАЗГРАД И ПОПОВО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

25     ПОХОД
ПО ПЪТЯ НА 

ЧЕТАТА НА
ТАНЬО ВОЙВОДА

грамоти за наЙ-
доБрите учители

осветиха възстановения храм 
„св. параскева“ в манастирЦа

госту-
ваме 
с из-
лоЖБа 
в котел
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Близо 5000 души в 
Търговищка област не 
могат да си намерят ра-
бота повече от една го-
дина, съобщават от 
Агенцията по заетостта. 

Основна причина за 
това е, че 75 процента 
от тях са с основно и по-
ниско образование и ня-
мат професионална ква-
лификация. За втори по-
реден месец безработи-
цата в петте общини на 
Търговищка област на-
малява. Това е свърза-
но с увеличаващото се 
търсене на работна ръка 
през пролетните месе-
ци в селското стопан-
ство, хотелиерството и 
ресторантьорството и 
преработвателната про-
мишленост. Най-високо 
е равнището на безра-
ботицата в община Ан-
тоново – 30 процента, 
а най-ниско в Търгови-
ще – 13 на сто. 

Регистрираните без-
работни лица до момен-
та са 11 300. Близо по-
ловината от търсещите 
работа са над петдесет 
години, а младите хора 
до 29 години съставля-
ват 15 на сто. Обявените 
свободни работни места 
са 429. 

(Информацията е на 
БНР.)

осветиха възстановения 
храм „св. параскева“  

в манастирЦа

Нивото на заболяемост от грип и ОРЗ 
е в границите на нормалното за сезона. 
Острите заразни болести включват 28 
случая на варицела, 20 – на ентероколит, 
15 – на скарлатина, 9 – на морбили, 5 – на 
лаймска борелиоза и един случай на ви-
русен хепатит. 

За периода 26 април–15 май здравните 
инспектори са извършили 540 проверки 
на подлежащи на контрол обекти. 

На директорите на две училища в По-
пово е издадено предписание за ремонт 
на санитарните възли. Издадено е пред-
писание за спиране реализацията на обув-

ки втора употреба на Кооперативния па-
зар в Попово. На физическо лице е със-
тавен акт за търговия с дрехи втора упо-
треба на Кооперативен пазар–Попово без 
сертификат за извършена дезинфекцион-
на обработка.

При осъществения контрол върху ка-
чеството на водите за питейно-битови 
цели са установени отклонения в мик-
робиологичните показатели на водата от 
централни водоизточници в селата Иван-
ча и Баба Тонка. 

РИОКОЗ–ТЪРГОВИЩЕ 

Божко Недев:

Старият храм в 
с.Манастирца е постро-
ен с доброволния труд 
на жителите на село-
то през 1926–1928 го-
дина. Открит е на Пе-
тковден. В градежа се е 
включило  цялото насе-
ление, а със средства са 
помогнали няколко чове-
ка, които са имали по-
големи възможности. 
Дворното място е по-
дарено от дядо Деньо, 

дядо Стоян Божката е дал доста пари. А епитро-
път е ходел по селата и е събирал помощи, които са 
превръщали в пари и са помогнали за купуване на ма-
териали.

В знак на признателност за най-дейното им учас-
тие при построяването на храма дядо Деньо, дядо 
Стоян и дядо Стоян Новака са погребани в църков-
ния двор. Там и днес можем да видим техните над-
гробни паметници.

След земетресението през 1986 г. старият храм 
на с.Манастирца е бил разрушен. По-късно се е взе-
ло решение той да бъде възстановен. Най-настояте-
лен беше поповският кмет Веселинов, който помогна 
много. Храмът вече е възстановен и всички хора тук 
са  радостни, че имат отново черква.

заседание на 
оБщинския съвет

 На 27 май от 9 часа бе насрочено редовно заседа-
ние на Общински съвет– Попово при следния проект 
за дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Решение №271 по 
Протокол №20 от 26.03.2009 г. за кандидатстване на 
Община–Попово по Оперативна програма „Регио-
нално развитие 2007–2013 г.“

2. Изменение и допълнение на Решение №254 по 
Протокол №19 от 26.02.2009 г.

3. Одобряване на оценки за продажба на имот и 
вещи, частна общинска собственост, чрез публичен 
търг. 

4. Предложение за определяне със статут на защи-
тено училище на ОУ „Васил Левски“–с.Славяново, 
община Попово.

5. Дофинансиране на ученическо столово хранене.
6. Ползване на временен безлихвен заем от бюдже-

та на община Попово за финансиране на разходи до 
възстановяването им по одобрени проекти, съфинан-
сирани от ЕС.

7. Предоставяне на временна финансова помощ 
от бюджета на община Попово на „МБАЛ–Попово“ 
ЕООД за покриване на временен недостиг на сред-
ства за текуща дейност за месец март 2010 г.

8. Разглеждане на молби от граждани за отпускане 
на парични помощи.

9. Изказвания, питания, становища и предложения 
на граждани.

По-подробно за най-важните решения на ОбС ще 
ви информираме в следващия брой на вестника.

МВ   

епидемиологичната 
оБстановка е спокоЙна

доБри сърЦа  
ще помагат  

на хора  
с увреЖдания 

и техните 
семеЙства

От 1 май стартира реализацията на проект на попов-
ското сдружение „Добро сърце, съпричастие и грижа“ 
за семейно консултиране и социална интеграция за деца 
с умствени увреждания и родители от град Попово и ре-
гиона.

зАЩО Е нЕОБхОДИМ ТАКЪВ ПРОЕКТ?

Децата и лицата с увреждания много години бяха съз-
нателно изолирани от обществото в институции и обик-
новените хора не знаеха нищо за техния живот и про-
блеми. Липсата на добра информираност на общество-
то доведе до неразбиране на техните проблеми и начи-
ните за тяхното решаване. Семействата на тези лица се 
оказаха в пълна изолация, често не им се оказваше ни-
каква подкрепа от страна на институциите в  грижите за 
специфичните нужди на техните деца. 

Проектът предвижда с помощта на педагози и психо-
лог да се окаже необходимата помощ за преодоляване 
на конкретни проблеми на 15 деца и пет лица с увреж-
дания и техните семейства от Попово и района. Основ-
ната цел е семействата да получат качествена специали-
зирана помощ..

Консултантската дейност ще включва насочването на 
всеки един от нуждаещите се към подходящи специа-
листи, ще се предоставя полезна за конкретните слу-
чаи информация. Чрез обучението по информацион-
ни технологии родителите ще придобиват възможност 
за контакти, откриване на информация, включване в 
дискусионни групи, във форуми, където ще могат сво-
бодно да говорят за проблемите си при отглеждането на 
своите „специални деца“.

Проектът предвижда чрез съвместни дейности с деца 
от масовото училище да се подпомогне интеграцията и 
социализацията на децата с интелектуални затруднения. 
Освен това ще покаже на обществото, че лицата с ув-
реждания имат свои способности и могат да ги разви-

ват, когато им се помага.
Сдружението ще органи-

зира и четири информаци-
онни срещи с организаци-
ите – членове на Българ-
ската асоциация за лица с 
интелектуални затрудне-
ния (БАЛИЗ), от гр.Горна 
Оряховица, Велико Търно-
во, Търговище и Варна, на 
които родители и специа-
листи ще обменят опит за 
добри практики.

 Ръководител на проек-
та е Иванка Васкова Геор-
гиева. Той трябва да се 
осъществи за седем ме-
сеца и да приключи на 
30.11.2010 г. Партньори на 
сдружение „Добро сърце, 
съпричастие и грижи“ са 
НЧ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“, ОУ„Любен Караве-
лов“ и филиалът в Попо-
во на ОУ„Отец Паисий“–
гр.Търговище.

Авторите на проекта 
вярват, че той ще доприне-
се за промяна в нагласите 
на обществото спрямо ли-
цата с интелектуални за-
труднения, ще помогне за 
превенцията на изоставя-
нето на тези деца в инсти-
туции. И най-важното – 
ще се подобри положени-
ето на семействата, в кои-
то има лице с интелектуал-
ни и двигателни затрудне-
ния.       МВ

Диана СъбеВа

40-те жители на чисто 
християнското село Мана-
стирца повторно празнуват 
освещаването на своя храм 

„Св. Параскева“. Той е из-
граден през 1928 г., но ка-
тастрофалното земетресе-

ние край Стражица през 
1986 г. почти го разрушава. 
Двадесет години по-късно, 
през 2006 г., започва въз-
становяването на храма 
с пари по проект от фонд 

„Бедствия и аварии“. Днес 
жителите на село Мана-
стирца с радост можаха да 

посрещнат Негово висо-
копреосвещенство Русен-
ския митрополит Неофит, 
който лично отслужи све-
тата литургия за освещава-
нето на храма.

Много труд и усилия са 
вложили и днешните май-
стори от фирма „Стройко-
мерс–ТТ“–гр.Търговище 
при възстановяването на 
храма „Св. Параскева“. За 
да бъде съхранена старин-
ната архитектура на храма, 
той е демонтиран камък по-
камък и днес е възстановен 
в автентичния си вид. 

Освещаването на хра-
ма се превърна в истин-
ски празник за население-
то не само на Манастирца, 
но и на околните села, кои-
то след църковната служба 
седнаха на обща трапеза. 
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Вече четири са счу-
пените лампи в гра-

динката в центъра на гра-
да около чешмата, изгра-
дена със съдействието на 
Ротари клуб. Продължава-
щите вандалски изстъпле-
ния не престават да будят 
недоумение у поповчани 
колко безотговорен, глупав 
и първичен трябва да бъ-
деш, за да се изявиш като 
разрушител. По информа-
ция на общинското звено 
„Охрана“ по случая е заве-
дена преписка и в момента 
Районното полицейско уп-
равление работи по откри-
ване на извършителите. 
Надяваме се, че полиция-
та ще си свърши работата 
и извършителите на поред-
ния вандалски акт ще бъ-
дат наказани.  

МВ

поредните вандалски изстъпления

На 24 май се състоя традиционната среща на учители, 
директори на училища и детски градини и дейци на кул-
турата с общинската администрация. 

По повод Деня на знанието и духовността хората, ко-
ито са пряко ангажирани с благородното дело да обуча-
ват, възпитават и развиват творческите способности на 
децата на община Попово, бяха поздравени от директо-
ра на дирекция „Хуманитарни дейности“ Дарина Дими-
трова. „Всяка година на срещата са най-добрите – тези, 
чрез които отправяме послание към всички ония, които 
неуморно се трудят и превръщат ежедневието си в една 
постоянна борба в името на по-доброто, в името на бъ-
дещето“ –  каза тя, след което заедно с председателя на 
Общинския съвет Трифон Трифонов връчиха грамоти  
на отличените учители от училища и детски градини.

За високи постижения в учебно-възпитателния про-
цес тази година наградените са:

Недко Любомиров Илиев – учител по информатика 
и информационни технологии в Гимназия  „Хр.Ботев“–
гр.Попово

Павел Стойков Иванов – учител по изобразително 
изкуство в ОУ „Св.Кл. Охридски“–гр.Попово

Росица Иванова Иванова – старши учител по инфор-
мационни технологии в ОУ „Л. Каравелов“–гр.Попово

Стоянка Петрова Божинова – старши учител нача-
лен етап в ОУ „Н.Й.Вапцаров“–гр.Попово

Диана Георгиева Тодорова – старши учител по био-
логия и здравно образование от ОУ „Отец Паисий“–
с.Водица

Виолета Иванова Комитова – учител по биология  и 
химия в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“–с.Зараево

Тоня Кирилова Василева – възпитател начален етап 
в ОУ „Л. Каравелов“– с.Кардам

Алина Сталинова Атанасова – учител по география 

и история в ОУ „Хр.Ботев“ с.Ломци
Анелия Младенова Русева – учител по биология и 

здравно образование в ОУ „Хр.Ботев“–с.Садина
Галина Стефанова Трифонова – старши учител по 

български език и литература в ОУ „А.Страшимиров“–
с.Светлен

Димитринка Николова Станева – старши учител по 
математика,  и  Валентина Панова Панова – старши 
учител по биология и здравно образование в ПГТЛП–
гр. Попово

Росица Радева Стефанова – главен учител по общо-
образователни предмети в ПГСС–гр.Попово

Петранка Николаева Блажева – старши учител в 
ЦДГ №1 „Люляче“

Анка Николаева Недялкова – старши учител  в ЦДГ  
№2 „Пролет“ 

Петя Кънчева Радева – старши учител по музика в 
ЦДГ  №3 „Лястовичка“ 

Росица Стефанова Алексиева – старши учител в 
ЦДГ  №4 „Славейче“

Валентина Христова Русева  – старши учител в ОДЗ 
№5 „Слънце“

Владимир Димитров Начев – учител в ЦДГ №6 
„Здравец“

 МВ

грамоти за наЙ-доБрите учители

Хиляди ученици и учи-
тели, деца, много млади 
хора и възрастни се стеко-

ха в слънчевата утрин на 
24 май в Летния театър на 
Попово, за да са заедно на 

най-светлия празник в род-
ния календар – Деня на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий, на българската про-
света и култура.   

Приветствие към всич-
ки присъстващи отправи 
председателят на Общин-
ския съвет Трифон Трифо-
нов, който предаде и поз-
дравите по случай праз-
ника на кмета на община-
та д-р Веселинов. Г-н Три-
фонов поздрави специално 
просветните и културни-
те дейци, от чийто труд до 
най-голяма степен зависи 
бъдещето на нацията. Към 
учениците той се обърна с 
думите: „Помнете, че до-
като го има 24 май, докато 

честваме делото на св.св.
Кирил и Методий, докато 
звучи „Родна реч омайна, 
сладка“, ще я има и Бълга-
рия!“.  

След това на сцената тан-
цуваха и пяха талантливи-
те деца на Попово от ху-
дожествените състави при 
НЧ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“ и Дома на културата. 
В празничния спектакъл се 
включи и група от Дома за 
деца, лишени от родител-
ски грижи. 

МВ

24 маЙ в попово
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В кой край на Попово сте роден, д-р Анастасов, къде 
беше къщата на семейството Ви?

Роден съм на 25 септември 1923 година. Къщата ни, 
която отдавна продадохме, беше до старата църква. 
Баща ми е Анастас Тодо-
ров, а майка ми Кина – из-
вестна навремето дамска 
шивачка в града. Нямам 
братя и сестри.

Разкажете ни за 
ученическите си години, в 
кое училище сте учили?

Първо отделение започ-
нах в София, тъй като през 
1930 година майка ми оти-
де да учи занаят там. След 
това се върнахме тук и учих 
в училище „Св. св. Кирил 
и Методий“, близо до нас. 
Учител ми беше Йордан 
Марков. След това бях в 
прогимназията зад читали-
щето (б.р. – впоследствие 
Помощно училище). По-
сле продължих в гимназия-
та. Дори днес, като бях в 
музея, видях стаята, в коя-
то съм учил. 

Какво си спомняте за 
времето в гимназията? 

Помня каква желязна 
дисциплина имаше тогава в училището. Всички задъл-
жително бяхме с униформи – момчетата с фуражки, с 
черни куртки и бели якички, с колан и номер на ръкава. 
Преди да влезем в часовете, имаше дежурни учители на 
входа. Нямаш ли бяла якичка или ако не си я зашил при-
лежно – връщат те. Момичетата пък бяха с бели блузи и 
сини поли, с барети. Имахме и летни униформи – след 1 
май сменяхме черната куртка с бяла.  

Учителят ми по физкултура беше руснак. Аксаков се 
казваше, бивш офицер от царската армия. До гимназия-
та имаше плац. На този плац той строяваше класа, който 
има час по гимнастика, един започваше да бие барабан-
чето, а ние да маршируваме по войнишки. Дори беше 
издал едно ръководство как трябва да се поздравява учи-
телят. Обикаляхме в каре по плаца и като го наближим, 
сваляхме фуражката точно по определен начин. Така се 
обучавахме. Освен това имахме учител руснак по хи-
мия, госпожата по френски също беше рускиня.
Помните ли колко ученици бяхте тогава в училището?

Около 1700 души беше цялата гимназия – от ІV до 
VІІІ клас (б.р. – сегашните VІІІ–ХІ клас). Бяхме по око-
ло 40 човека във всяка паралелка, чиновете бяха на че-
тири реда. От сградата на сегашния Исторически музей 
ни преместиха в новата сграда, където и сега е гимназия 
„Христо Ботев“. През зимата на 1941–ва срещу 1942 го-
дина, когато започна героичната битка при Сталинград, 
бяха най-големите студове не само в Русия, но и в Бъл-
гария. Класната ни стая беше на  четвъртия етаж. Съ-
брали сме се около печката, а на стената под прозорци-
те – един пръст лед. Щяхме да имаме френски и се пи-
таме ще учим ли, или – не. Не ни разпуснаха, нямаше 
дървени ваканции като днес...  
Какви други спомени пазите от най-младите си години?

Помня, че през 1937 г., когато влязох в гимназията, 
бяха царските маневри до Ковачевец и Паламарца. В 
Градската градина, на поляната до ресторанта, след за-
вършване на маневрите се направи столова на открито. 
Присъстваха всички висши военни, командващи гене-
рали, офицери от чужбина. На централната маса беше 
царят... Имам хубави спомени от честванията на 24 май. 
Към гимназията имаше духова музика. Сава Димитров, 
професорът, свиреше в нея. И брат му Христо беше до-
бър музикант. Аз също имах желание да свиря, но не ми 
стигаше талант... 

Чували сме за прословутото „движение“ по 
централната улица. Това ли беше развлечението ви?

Да, викахме му „стъргалото“. Всяка вечер се излиза-
ше, движехме напред-назад, срещахме се с приятелите. 
Журовете бяха забранени. Ако се престрашим да се съ-
берем в някоя къща и ни хванат, имаше намаление на 
поведението, дори и изключване от училище.            

Сега е времето на абитуриентските балове. Как си 
спомняте своя бал?

Тогава също беше криза, почти всичко беше с купо-
ни. На абитуриентската вечер момчетата си бяхме с бе-

лите ризи и черните панталони, момичетата – с белите 
блузки и сините поли.  Събрахме се в салона на читали-
щето. Там бяха наредени масите, там свиреше джазът, 
там се танцуваше, пееше се. Въпреки всичко пак бяхме 

щастливи...А сега като слушам колко пари се дават за 
една рокля!?

И след училище съвсем млад попадате на фронта? 

Като завърших гимназията през 1942 г., ме взеха в ка-
зармата, в Трети инженерен полк в Шумен. Там тряб-
ваше да служа до 15 септември 1944 г. Но влязохме във 
войната, стана мобилизацията и ни пратиха на фронта 
да се бием срещу Германия... Върнах се в Попово в края 
на юли 1945 г. Като ветеран имах право да запиша да 
уча каквато специалност искам, без политехниката. Ме-
ракът ми беше за архитектура, но за там трябваше да се 
държи изпит по математика. Нямах време да се подгот-
вя, затова записах стоматология. Целия си трудов стаж 
съм изкарал като зъболекар.

Сигурно и студентските Ви години  
не са били от леките?

Родителите ми наистина нямаха големи възможности 
да ме издържат. Баща ми беше по-възрастен, роден е 
през 1881 г. Участвал е като доброволец в три войни, за-

губил доста години и не можал да изучи занаят. Затова 
се хващаше с различна работа, времената бяха трудни.

Разкажете ни повече за него, разбрахме, че е минал 
през много перипетии в живота си.

Той през 1908 г. замина-
ва за Русия с един приятел. 
Стигат до Владивосток. 
Там на някакво островче 
искат да правят българска 
колония, обаче руснаци-
те ги изгонват и се връщат 
в Иркутск, на Байкалско-
то езеро. Там отваря мага-
зин. Когато се обявява Бал-
канската война, оставя си 
магазина и идва да воюва. 
През 1912 г. се е бил при 
Люле Бургаз и Чаталджа. 
Награден е с три орде-
на за храброст. След това 
се обявява Междусъюзни-
ческата война – стига до 
Букурещ. Следва Първа-
та световна и той продъл-
жава да воюва. Малко пре-
ди края й го пленяват сър-
бите, но по някакъв начин 
успява да се освободи. По-
сле пък го хващат сенегал-
ци от Френската армия и го 
изпращат в Солун. Там се 
разболява от малария и се 

прибира чак на 20 октомври 1920 г. Осем години е по 
фронтове и лагери! 

Невероятен патриотизъм, който за днешното младо 
поколение е  непонятен.

Никой тогава не му е изпратил повиквателна в Иркутск 
да се върне и да воюва. Но такъв е бил тогава идеалът на 
българите – обединение на отечеството в границите на 
Санстефанска България. И затуй са се връщали добро-
волно дори от Австралия, от Америка, от Франция, от-
къде ли не... 

Та баща ми се жени, когато е вече на 41 години. Майка 
ми е от Търговище, той –  от Горна Оряховица, но се за-
селват тук, в Попово. Беше търговец, имаше дюкян, но 
все даваше на вересия и накрая фалира. След това беше 
кметски наместник, мандраджия и какво ли не още. 

И как Ви издържаха в София?

Бях на квартира в апартамента на сина на генерал 
Владимир Вазов на ул.„Гурко“ и „Раковска“. Живеехме 
с д-р Славов, с когото бяхме приятели от училище. От 
поповския пазар баща ми вземаше 5–6 килограма чисто 
масло и ми го пращаше в София. Аз го продавах на две 
сладкарници и с парите покривах някои разходи. С една 
буца масло от един килограм си плащах наема. Но след 
втората година от следването се наложи да прекъсна и 
да започна работа. Почти се бях отказал да продължа – 
зъболекарство не се учи, като отсъстваш от лекции и уп-
ражнения. Междувременно пеех в известния хор „Род-
на песен“, там се запознах с жена ми. Когато се ожених-
ме, тя вече работеше. Благодарение на нейната заплата 
и скромната помощ от нашите продължих да уча и ус-
пях да завърша.

Откъде започнахте стажа си като стоматолог?

Бях близо две години в Сливенско. Оттам се премес-
тих в Брезнишко, където изкарах пет години. После с 
големи мъки стигнах до едно пернишко село и накрая 
от 1963 г. съм в Перник. 

Прекъснахте ли връзката с родното Попово?

Баща ми почина на 6 януари 1962 година. Майка ми 
остана сама, дойде при нас  и продадохме къщата тук. 
Оттогава съм идвал рядко, няколко пъти съм гостувал 
на  братовчед ми Милчо Долапчиев. Дори сега ще посе-
тя съпругата му. 

Сигурно имате деца и внуци.  

Имам двама синове, трима внуци, двама правнуци и 
една правнучка. Съпругата ми почина преди 10 годи-
ни... Днес, както казах и на ветераните от Попово, тряб-
ва да сме благодарни, че вече 65 години след войната 
все още сме живи, докато нашите другари от фронта ос-
танаха на по 20–25 години да лежат в чужди земи. 
Да сте жив и здрав още дълги години. Чест е за нас, че 

се запознахме с Вас. 

       
 Маруся МилушеВа  

д-р тодор анастасов – 
един достоен син на 

попово и на България

Наскоро по повод 65-годишнината от победата над хитлерофашизма в Попово беше председателят на 
Централния съвет на Съюза на ветераните от войните в българия д-р Тодор анастасов. За наша изнена-
да се оказа, че той е роден в Попово и е завършил тук, в нашия град, средното си образование.

Пред ветераните от общината д-р анастасов разказа интересни спомени за своето бойно кръщение 
като участник във втората фаза на Втората световна война и как пред очите му е загинал приятелят 
му Митко – Димитър Димитров Йорданов, с когото заедно са ритали топка и са играли на чилик в лива-
дите. Решихме с нашите въпроси да го върнем точно към детството и младежките му години, за да ни 
разкаже как си спомня някогашно Попово, какъв е бил животът тогава, през далечните предвоенни го-
дини в малкото ни градче. искахме и  да научим повече за този наш съгражданин – един от достойните 
синове на Попово и на българия.
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Изпитвам желание да 
споделя мои мисли и съж-
дения за храма „Успение 
Богородично“ в гр.Попово, 
за отец Валентин и об-
служващия персонал.

Храмът в последно време 
придоби съвсем нов, омай-
ващ вид. Още като прекра-
чиш външната врата, пред 

тебе се открива красива 
гледка. От двете страни на 
стълбището  и около хра-
ма виждаш красиво офор-
мени със зеленина и цве-
тя алеи. 

При влизане в храма из-
питваш силно вълнение. 
Посреща те Галя, с вни-
мание те поздравява и об-
служва – продава свещич-
ки, записва имената за 
здраве, за литургии и дру-
ги, учтиво отговаря на за-
питванията.

Запалваш първо свещич-
ките пред иконите и се 
вглъбяваш пред образите 
на Иисус Христос и Св. Бо-
городица. Отправяш думи 
с молба за благослов.

Отец Валентин започ-
ва богослужението с ясни 
думи, произнесени отчет-
ливо и разбрано. Попадаш 
в друг свят... 

Той, като млад и ентуси-
азиран свещеник, направи 
много за църквата по време 
на ремонта и тя стана кра-
сива обител, която хората с 
желание посещават. Носят 
цветя, кичат иконите, но-
сят хлябове за освещаване 

за здраве, за отслужване на 
курбани и др.

Прави ми впечатление, 
че напоследък все повече 
млади хора идват в храма, 
стоят през цялата служ-
ба, водят и дечицата си. 
Отец Валентин със своя 
ясен тембър на гласа чете 
молитвите и проповедите 
и ти се вглъбяваш в тях и 
неволно повтаряш негови-
те слова. В последно време 
той често кани на тържест-
вени богослужения русен-
ския владика Неофит, кой-
то също е много красно-

речив. Неотдавна госту-
ва разградският църковен 
хор, който със своите пес-
нопения плени присъства-
щите в църквата.

За приятно прекарано-
то време в моление в църк-
вата допринасят и двете 
жени, които изпълняват 
църковни песнопения. Ви-
наги с внимание към бого-
молците се отнасят и дру-
гите църковни служители. 

Отец Валентин със своя 
благ характер е внимате-
лен към богомолците, ви-
наги е отзивчив, което го 
прави обичан и уважаван. 
Грижи се и за другите два 
храма в града – „Св. Ар-
хангел Михаил“ и парак-
лиса в Градската гради-
на, който през седмицата 
също е отворен и се посе-
щава от гражданите.

Пожелавам на всич-
ки служители в църквата 
здраве и все така задушев-
но да ни пленяват да посе-
щаваме с желание светата 
обител. 

Севда Александрова
 18 май 2010 г., 

гр.Попово   

вестник, коЙто се чете доЖивот
Никола Кръстев от с.априлово е на 85 години и е сред най ревностните по-

читатели на „Местен вестник“. Всеки понеделник, точно в 8 часа той очак-
ва поредния брой на любимия си вестник, който с удоволствие прочита в 
местното читалище!

ПИшАТ нИ 

Благодарим ви, слуЖители на Църквата

В Пантеона на възрож-
денците в Котел беше от-
крита иконописна излож-
ба, част от колекцията на 

Историческия музей в По-
пово. Това стана тържест-
вено на 24 май – Деня на 
славянската писменост и 

култура. Изложбата е пос-
ветена на 150-годишни-
ната от  първото честване 
Деня на светите братя, рав-

ноапостолите Кирил и Ме-
тодий в Котел. На откри-
ването приветствия отпра-
виха директорите на двата 

гостуваме с излоЖБа в котел

оБщина попово

пролетни дни на културата 2010 
Час Място Събитие

24–30 май ПОПОВСКИ РУСАлСКИ ПАнАИР
1 юни

18,00 часа
пл. „Ал. 
Стамболий
ски“

нАцИОнАлЕн ПОхОД  „ПО СТЪПКИТЕ нА ЧЕТАТА  
нА ТАнЬО ВОЙВОДА“
Посрещане на участниците от XXV национален по
ход „По стъпките на четата на Таньо Войвода“
Провеждане на V преглед на маршовата и строе
вата песен

2 юни – ДЕн нА БОТЕВ И зАГИнАлИТЕ зА СВОБОДАТА нА БЪлГАРИЯ

09,30 часа М. Припека 
при с.Светлен

Възстановка на сражението на четата на 
Таньо Войвода

11,30 часа М. Керчана 
с.Априлово Тематичен спектакъл

8 юни

20,00 часа Комплекс 
„Макао“ КОНКУРС „МИС ПОПОВО“ 2010

9 юни

19,00 часа Летен театър ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ  НА ПОБРА
ТИМЕНИТЕ И ПРИЯТЕЛСКИ ГРАДОВЕ НА ПОПОВО

10 юни

17,00 часа Откриване на художествена галерия „Кирил Май
ски“

19,00 часа Летен театър
ДЕн нА ГРАД ПОПОВО. Празничен концерт с учас
тието на ансамбъл „Българе“ – музикалнотанцов 
спектакъл „Албена“, и на попфолк певицата АНЕЛИЯ

ВСИЧКИ ГОРЕИзБРОЕнИ СЪБИТИЯ СА БЕзПлАТнИ 
И ОБЩОДОСТЪПнИ! зАПОВЯДАЙТЕ!

музея – Пламен Мерджа-
нов и Пламен Събев. Съ-
битието уважиха културни 
и просветни дейци от гра-
да, бивши и настоящи об-
щински ръководители на 
Котел.  

Експозицията представя 
23 творби на майстори от 
Тревненската иконописна 
школа – една от трите бъл-
гарски живописни шко-
ли, създадени и достигна-
ли най-голям разцвет през 
Възраждането. Тя ще ос-
тане в града до средата на 
месец септември.

„Ние се надяваме, че с 
размяната на изложби по-
казваме не само малко из-

вестни, съхранени от на-
шите два музея културни 
ценности – показваме ми-

налото на нашите два гра-
да. И което е по-важно, съз-
давайки интерес към мина-
лото, ние, от една страна, 

възпитаваме, а от друга, 
формираме обща политика 
на културен обмен. Защо-
то се оказва, че макар и ге-

ографски близки, нашите 
градове са се развивали в 
различни посоки“ – каза в 
словото си Пл.Събев.   МВ 
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Всичко започва в далеч-
ната 1935 година, когато 
учителите в училището в 
с.Горско Абланово  Дачо 
Петров, Братан Братанов, 
Михаил Петров и братята 
Пенко и Парушко Параш-
кевови донасят в селото 
първата футболна топка. 
Скоро „цар Футбол“ завла-

дява сърцата на младежи-
те от селото и през 1940 г. 
учениците от поповска-
та гимназия  Тодор Ко-
лев, Иван Радославов, То-
дор Петков, Съби Радосла-
вов, Иван Йорданов, Ни-
кола Иванов и Никола Ил-
чев поставят началото на 
организирания футбол в 
селото, основавайки клу-
ба „Черни Лом“. Първият 
официален мач на новоос-
нования клуб е с отбора на 

съседното село Гърчиново. 
През 1953 г. клубът приема 
името „Черноломец“, кое-
то носи и досега. През съ-
щата година е построен и 
стадионът, а като благодар-
ност за положените грижи 
и усилия футболистите се 
отплащат, като печелят Ок-
ръжното първенство в Шу-

мен (тогава Коларовград). 
От 1962 до 1966 г. отбо-
рът играе в зона „Лудого-
рие“, а от 1966 до 1968 г. – 
в зона „Янтра“. Следват 
години на успехи и неус-
пехи, но футболният дух в 
селото остава жив, а фут-
болисти – възпитаници на 
футболната школа в село-
то, играят успешно в мно-
го отбори в региона и ок-
ръга. След кратък период 
на упадък, благодарение 

на сегашния кмет на село-
то Сашо Събев, ФК „Чер-
ноломец“ е регистриран 
като самостоятелен футбо-
лен клуб – един от малко-
то официално регистрира-
ни в областта. В момента 
футболистите на „Черноло-
мец“, чиято средна възраст 
е 20 години, играят в об-

ластното първенство, като 
много бързо стават един от 
водещите отбори в Търго-
вищка област. На 23 май 
тържествено бе чествана 
70-годишнината на клуба, 
която се превърна в истин-
ски спортен празник за се-
лото. На празнично укра-
сеното игрище в селото се 
стекоха много хора от се-
лото и гости, дошли да по-
четат любимия клуб, както 
и тия, които през годините 

са защитавали с достойн-
ство цветовете на любимия 
отбор. Гости на тържество-
то бяха зам.-кметът на об-
щина Опака Милчо Русев, 
който поднесе поздравите-
лен адрес от името на кме-
та на община Опака Лют-
ви Раянов, и председате-
лят на ОС на БФС Вален-

тин Вълчев, които връчи 
от името на БФС почетен 
плакет на клуба. Празни-
кът бе открит със срещата 
от последния кръг на Об-
ластното първенство меж-
ду отборите на ФК „Черно-
ломец“ и „Единство“–Тър-
говище. Домакините се 
бяха постарали в този ден 
всичко да бъде празнич-
но. Девойки в национални 
костюми посрещнаха гос-
тите с хляб и сол, а за до-
брото настроение на пуб-
ликата се грижеше „звез-
дата“ на Горско Абланово 
Стефан Недков-Чочо, кой-
то прослави името на село-
то с участието си в тв шоу-
то „България търси талан-
ти“. Момчетата от „Черно-
ломец“ пък дадоха нача-
лото на празника с хуба-
ва игра и убедителна побе-
да. Двата отбора бяха изве-
дени на терена от елитния 
съдия Сезгин Адем с асис-

тенти Михаил Милев и Ос-
ман Билялов – възпитаник 
и ветеран на ФК „Черноло-
мец“. В герой на мача се 
превърна Христо Иванов 
който реализира хеттрик. 
По един път за убедител-
ната победа със 7:1 се раз-
писаха и Мирослав Мил-
чев, Петър Милков, Хрис-

то Иванов, а Денислав Ан-
дреев от гостите си отбе-
ляза автогол. Гостите се 
отчетоха само с попадение 
на Тихомир Шаламанов. 
Веднага след мача на тере-
на излязоха футболистите, 
радвали десетилетия наред 
феновете на футбола в Гор-

ско Абланово – отборът на 
ветераните срещу насто-
ящия отбор на ФК „Черно-
ломец“. Вярно е, че косите 
вече са посивели, килогра-
мите – в повече, но духът 
бе над всичко и те нака-
раха зрителите да си при-
помнят отново спортните 
подвизи на своите любим-

ци отпреди няколко десе-
тилетия. Отборът на вете-
раните бе изведен от най-
дългогодишния кмет на 
селото и бивш футболист 
на „Черноломец“ Христо 
Илиев, който е и връстник 
на футболния клуб. На те-
рена не личеше, че играят 

ветерани – с такава спорт-
на злоба и хъс се хвърляха 
те в единоборствата. Мла-
доците поведоха в резул-
тата с гол на Милен Бори-
сов в 55-ата минута. Вете-
раните отвърнаха на удара 
с два бързи гола – на Пе-
тко Ганчев в 65-ата мину-
та и на Иван Хвърчилков 
в 70-ата минута. Все пак 
„младоците“ успяха да из-
лязат „сухи“ от мача с гол в 
последната минута на Ми-
лен Колев, който оформи 
крайното 2:2. Веднага след 
мача на ветераните кме-
тът на селото Сашо Събев 
връчи почетни грамоти и 
значки на изтъкнати деяте-
ли, бивши и настоящи фут-
болисти от отбора на „Чер-
ноломец“–Горско Аблано-
во, а празникът завърши с 
другарска вечеря в хижата 
край селото.

70 години Фк „черноломеЦ“–
с.горско аБланово

„черноломеЦ 04“ 
поБеди „шаБла“ с  4:0
Предпоследният ХХХІІІ кръг от пролетния дял на Североизточната „В“ аматьор-

ска футболна група се състоя на 23 май. Поповският отбор беше домакин на среща-
та с отбора на Шабла. 

При много добра игра „Черноломец“ убедително победи един достоен противник. 
Автори на четирите гола са Станимир Станев (15-а мин.), Росен Гюлев (40-а мин.), 
Христо Александров (44-та мин.) и Петър Тончев (70-а мин.).

Състав на поповския тим: Мехмед Мехмедов, Ивайло Иванов, Детелин Василев, 
Ясен Василев, Евгени Георгиев, Калин Кънчев, Свилен Колев – капитан на отбора, 
Станимир Станев, Росен Гюлев, Петър Тончев и Христо Александров.     МВ   

класиране
1. Разград 2000 (Разград) 33 26    2    5    79:26   80
-------------------------------------------------------------------
 2. Доростол 2003 (Силистра) 33    25    4    4    79:23 79
 3. Септември 98 (Тервел) 3 16    8    9    42:29   56
 4. Черноломец 04 (Попово) 33 18 2 13    62:36   56
 5. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 33    17    4   12    80:53   55
 6. Черноморец 2003 
     (Бяла, обл.Варна)   33    15    9    9    55:35   54
 7. Рапид 
    (кв.Дивдядово, Шумен) 33    16    6   11    55:41   54
 8. Шабла (Шабла) 32 17    3   12    61:50   54
 9. Две могили (Две могили) 32    14    9    9    54:32   51
10. Скрита сила (Мъдрево) 33    13    6   14    55:58   45
11. Суворово (Суворово) 33    13    5   15    52:52   44
12. Спортист (Ген. Тошево) 33    10   7   16    42:54   37
13. Преслав (В.Преслав) 33    11    4   18    48:56   37
14. Тополите (Тополи) 33    11    3   19    50:70   36 
15. Ботев 2008 (Нови пазар)  33    11    2   20    33:65   35 
16. Кубрат 2007 (Кубрат) 33    10    3   20    42:76   33 
-------------------------------------------------------------------
17. Аксаково (Аксаково)  33    11    0   22    35:76   33
18. Ендже (Царев брод) 33 3 1  29     9:101 10 
--. Аристон (Русе) 0     0    0    0     0:0     -



ОВЕн. Найглав
ното космическо 
събитие за седми
цата ви засяга 

пряко – в петък Уран влиза 
в Овен, внасяйки в живота 
ви вероятност за съществе
ни и резки промени. 

ТЕлЕц. Сред въл
нуващия се и на
прегнат външен 
свят сега вие сте 

остров на стабилност. Онзи, 
който иска да намери опо
ра, може да разчита на вас. 

БлИзнАцИ. За
сега всичко е в 
зачатък, но някои 
събития в края на 

седмицата и след това могат 
да станат център на криста
лизация на нова структура 
в живота ви.

РАК. Появяват се 
предвестници за 
възможна бъде
ща смяна на на

правлението на дейност
та или статуса. Нещо ново е 
готово да навлезе и в оби
чайните длъжностни анга
жименти. 

лЪВ. Ако пред
почитате честни 
и коректни отно
шения, постарай

те се до 20 юли да се дове
рявате на фактите и на доб
ре познати хора, да избяг
вате прекалено екзалтира
ни предложения отвън.

ДЕВА. Пазете 
здравето си и на
правете в дома си 
оптимизация. В 

петък е знаково за вас пъл
нолуние – събитията през 
следващите дни ще изяснят 
перспективите. 

ВЕзнИ. Създавай
те и пазете пози
тивното. Не се до
верявайте прека

лено на романтични отноше
ния, които възникват сега.

СКОРПИОн. Важ
ните астрономи
чески събития 
през тази и след

ващата седмици ви засягат 
по допирателна – ще има
те време да понаблюдавате 
ситуацията, да си изработи
те правилната реакция.

СТРЕлЕц. В петък 
и събота контро
лирайте важните 
за вас моменти и 

нужните хора.
КОзИРОГ. В съ
бота и неделя ще 
се прояват някои 
п р е д в е с т н и ц и 

на бъдещите тенденции – 
вгледайте се в тях внима
телно и ги преценете. 

ВОДОлЕЙ. Не по
тъвайте сред хо
рата и не заразя
вайте другите със 

своя идеализъм дотолкова, 
че те да загубят опора под 
краката си, въплъщавайки 
в живота вашите идеи.

РИБИ. Не е из
ключено скоро 
да ви посетят ге
ниални идеи във 

финансовата област. Не им 
се доверявайте прекалено 
много – всичко е много по
сложно, отколкото изглеж
да. 
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28–30  май

оБщина–попово
зАПОВЕД № 3-411/26.0�.2010 Г., ГР.ПОПОВО

На основание чл.14, ал.1, чл.15, ал.1, чл.67 и чл.68 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество 

нАРЕЖДАМ:

Да се проведе публично оповестен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на обекти, частна общинска 
собственост, както следва:

1. За срок от десет години:

№ Обект Адрес Площ
(кв.м)

Нач.тръжна 
цена

1. Дворно 
място

с.Кардам, кв. 
61, парцел 3, 

пл. № 542
3400,00 68,00 лв. год. 

2. Дворно 
място

с.Кардам, кв. 
61, парцел 2, 

пл. № 543
5455,00 110,00 лв. год.

3. Павилион гр.Попово, кв. 
155, УПИ 5 70,00 154,00 лв. мес.

4. Павилион гр.Попово, кв. 
87, УПИ 1 23,00 104,00 лв. мес.

5. Терен гр.Попово, кв. 
141, УПИ 1 22,00 71,00 лв. мес.

6. Терен гр.Попово, кв. 
4, УПИ 1 9,00 10,00 лв. мес. 

7. Терен гр.Попово, кв. 
116, УПИ 2 17,00 33,00 лв. мес.

8. Терен гр.Попово, кв. 
131, УПИ 1 4,00 4,20 лв. мес. 

2. За срок до започване на мероприятието, предвиде-
но в градоустройствения план, но не по-дълъг от десет 
години:

№ Обект Адрес Площ 
(кв.м)

Нач.тръжна 
цена

 9. Терен
гр.Попово, 

кв.105, УПИ  
10

9,00 14,00 лв. мес.

10. Терен
гр.Попово, 

кв.105, УПИ  
10

27,00 54,00 лв. мес.

11. Терен
гр.Попово, 

кв.105, УПИ  
10

30,00 96,00 лв. мес.

Цената е без включен ДДС, който се начислява при 
изплащане на всяка вноска и е в размер, определен съ-
образно действащото законодателство към момента на 
плащането.

Търгът да се проведе на 14.06.2010 г. от 10 часа в зала-
та на Информационния център при Община–Попово.   

зАДЪлЖИТЕлнИ УСлОВИЯ зА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

 1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се вна-
ся в касата на Община– Попово (стая 215) до 16 часа на 
11.06.2010 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за ад-
министративно обслужване на граждани при Община–
Попово срещу сумата от 15 лв. без ДДС. 

3. До участие в търга не се допускат участници, кои-
то:

- имат задължения по минали и действащи договорни 
отношения с Община Попово;

- не са представили всички необходими документи;
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили до-

говор с Община–Попово.

Информация за търга може да се получи всеки ра-
ботен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 
зам.-кмет инж. М. Божанова 

   (съгласно заповед № 3-
401/25.05.2010 г.)

из полиЦеЙския БЮлетин
ГРАБЕЖ

 На 25 май в полунощ в с.Светлен неизвестен извършител, чрез повреждане на 
бравата на входна врата, е проникнал в дома на 90-годишна жена от селото и е отнел 
портмоне със сумата от 20 лв. и купони за хляб, като употребил за това сила. В резул-
тат на проведените в РУ на МВР–Попово бързи оперативно-издирвателни мероприя-
тия по „горещи следи“ само за няколко часа извършителят на деянието е установен 
и задържан. Това е 39-
годишният О.И. от съ-
щото село, многократ-
но осъждан. Последна-
та му присъда е за из-
вършен грабеж на въз-
растна жена в с.Светлен 
през 2008 г. След изтър-
пяване на наказанието е 
освободен от затвора в 
края на 2009 г. 

О.И. е задържан в РУ 
на МВР–Попово на ос-
нование чл. 63, ал.1, т.1 
от Закона за МВР. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

съоБщение
Община–Попово съобщава на заинте-

ресованите собственици, че:
1.С Решение № 469 от 30.04.2010 г. 

на Общински съвет–Попово е одобрен 
Подробен устройствен план – план-
схема на водопровод за промишле-
ни нужди на гр.Попово, обл.Търгови-
ще, с трасета: от сондажен кладенец на 
ул.„Пирин планина“ по ул.„Асен Зла-
таров“, ул.„Габровска“, ул.„Братя Ми-
ладинови“, ул.„Бузлуджа“, ул.„Ал.Кон-
стантинов” до „Роса“ АД и от сонда-
жен кладенец на ул. „Мара Тасева“ по 
ул.„Хаджи Димитър“, бул.„М.Маджа-
ров“, ул.„Вардар“ до „Роса“ АД, който 
е част от Комплексен проект за инвести-
ционна инициатива.

2.Одобрен е инвестиционен проект за 
строеж „Подмяна на водопровод от сон-
дажни кладенци на ул.„Пирин планина“ 
и ул.„Мара Тасева“ с възложител „Роса“ 
АД.

Решението е публикувано в ДВ 
бр.37/18.05.2010 г. 

Комплексният проект за инвестицион-
на инициатива, включващ ПУП – план-
схема на водопровода и инвестиционен 
проект, подлежат на обжалване в 14-
дневен срок от датата на обнародване в 
ДВ чрез Община–Попово до Админи-
стративен съд– гр.Търговище  на осно-
вание чл.218 от Закона за устройство на 
територията. 

Комплексният проект за инвестици-
онна инициатива е изложен в стая 305, 
етаж ІІІ в сградата на Общината.

                                                                 
               От ОБЩИНА–ПОПОВО

възпоминание
На 23 май се навършиха 19 години 

без скъпата ми майка

неделя  
стоянова ненова

от с.Водица, на 77 години 

Няма да забравя какво си направила за мене.
Почивай в мир!

Син Стефан



Надя ЙоРДаНоВа

Кметът нас.Садина Хриска Тодорова 
положи началото на поредица от екскур-
зии под мотото „Опознай родния край“.За 
първата екскурзия, специалния гост и гид 
Никола Колев 
избра марш-
рут: Средно-
вековен град в 
Червен – вто-
рата по дължи-
на в България 
пещера „Орло-
ва чука“ – гро-
ба и послед-
ния дом на ре-
волюционера 
Филип Тотю 
в Две Моги-
ли – манасти-
ра „Света Ма-
рина“ в Каран 
Върбовка. Никола Колев разказа на мла-
дежите факти и легенди за всяко едно от 
посетените места, като обърна специално 
внимание на присъствието на садинчани 
в историята.

Организаторът на събитието Хриска То-
дорова изненада приятно младите турис-

ти с гореща скара и студена бира в краси-
вата местност край Садина – Ташлиоулу 
кайнак, който беше последната  спирка от 
маршрута. Там Кметът обяви, че следва-
щите места, които ще бъдат посетени са 
в местностите Поляноулук, Орлес, Малко 

и Голямо кале, 
където Нико-
ла Колев отно-
во ще припом-
ни събития от 
историята. За-
ровена в зем-
лището на се-
лото, богатата 
история ско-
ро ще докосне 
любопитните 
младежи, в ко-
ито Кметът за-
пали искрата 
на родолюбие-
то воден от мо-

тото, че „Без история няма бъдеще!“.
Екскурзията ни се осъществи благода-

рение на финансовата подкрепа на ВМРО 
Попово. Кметът на с.Садина Хриска То-
дорова заяви, че политическите възгледи 
остават на заден план, когато се касае за 
обща работа в името на селото.

садина – стоЖер  
на Българищината!
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Д-р а. КъНеВ

Нашето дружество сто-
панисва два ежегодни по-
хода: „По пътя на Бедред-
дин“, първия понеделник 
на ноември – 13-и поред, и 
„По стъпките на четата на 
Таньо войвода“, от 30 май 
до 2 юни – 25-и поред.

Тази година походът по 
стъпките на Таньо Стоянов 
е юбилеен, но екипът ни е 

притеснен откъде да взе-
ме емоция за празничност. 
Досега участие са заявили 
над 600 ученици от 16 учи-
лища от цялата страна, а в 
мероприятията, свързани с 
него, ще вземат участие над 
20 000 души. Организация-
та е създадена и събитие ще 
има с нас или въпреки нас. 

Емоции откъде?
За чест на емисарите на 

дружеството, предложения-
та към нас са за акцент вър-
ху 150-годишнината на Ве-
ликденската акция от 3 ап-
рил 1860 г. За мен това са 
ясни сигнали на глад за ду-
ховност, за търсене на ус-
тои в „интересно време“.

П.П. Тургут Йозал за 
много неща е критикуван 
в България – за повечето 
с право, но никога за из-
казването му през 80-те 
години: „В България има 
5% неграмотни, но те са 
на власт. В Турция има 
5% грамотни и те са на 
власт“.

пак ли? или пир  
по време на чума

От 30 май до 2 юни през 28 села и градовете Тутракан, 
Исперих, Разград и Попово ще преминат 610 достой-
ни наследници на войводата и неговата чета. По идея 
на Христо Ботев на 17.05.1876 г., в помощ на априлски-
те пожари, река Дунав преминават две чети. При Козло-
дуй минават 205 души, при с.Пожарево – 28 начело със 
сливенския войвода Таньо Стоянов Куртев. След 11 дни 
преход и три сражения в Елията, Лудогорието и Поло-
мието под височината Керчана при с.Априлово, Попов-
ско, е последната битка на четата.

Походът от пет години е с национален статут и е за-
легнал в календара на МОМН и мероприятията на гра-
довете Силистра, Тутракан, Исперих и Попово. От три 
години в мероприятията се включват над  30 000 души. 
Тази година походът се стопанисва от Община–Попово 
и КПД „Родно Лудогорие“ със съдействието на музеите 
и Общините на посочените по-горе градове.

Всяка вечер ще се провеждат прегледи на художестве-
ната самодейност, на професионални групи, на маршо-
вата и строева песен.

На 1 юни в град Попово Теодоси Спасов и неговата 
група ще изнесат концерт в чест на походниците и град 
Попово. Каквото и да се каже за тях, е малко – това е 
поведение на истински артисти и родолюбци. Теодоси 
Спасов добре е разкодирал нашето послание – походите 
са повод за културна изява. Това е поведението ни пред 
субкултурата, която ни залива, и поведението на главо-
замаяли се политици, които изпратиха над един милион 
млади българи зад граница и се надяват да дойде няка-
къв друг народ, който да управляват.

П.П. За знаещия и намекът е достатъчен, за нез-
наещия знанието е бреме.

Хаджи Бекташ Вели

Д-р анатоли Кънев –
секретар на КПД „Родно лудогорие“

25-и ЮБилеен 
поход  

„по стъпките на 
таньо воЙвода“

„по следите на миналото 
за достоЙно Бъдеще“

е проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана 
от ЕСФ, по който тази година община Попово работи. С негова помощ, конкретно 
за похода на Таньо Стоянов, се организират два семинара на тема „Походът на Та-
ньо войвода – съвременна форма за изучаване на историята“.

Първият семинар стартира на 29.05.2010 г. в резервата Сборяново, а от 16 ч. е в 
сградата на Общински съвет–гр. Тутракан, с основен лектор проф. Георги Бакалов. 
През целия поход научен ръководител ще бъде проф. Христо Матанов. Вторият се-
минар ще се проведе в гр. Попово на 3.06.2010 г. с лектор проф. Георги Марков.

За повече информация – www.ludogorie.org  
По този проект се издадоха четири книги. Ушихме нови униформи за „елитната“ 

армия в Тутракан и парадни униформи за учениците, участващи в прегледа на мар-
шовата и строева песен в град Попово на 1.06.2010 г. Прегледът в града ще старти-
ра под звуците на музика, изпълнявана от една от най-харизматичните личности на 
българската култура Теодоси Спасов и петима негови приятели. 

Проект
Финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“

 „По следите на миналото за достойно бъдеще“
Бенефициент – община Попово

Проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

покана
за търЖествено посрещане на 25-ия ЮБилеен поход

„по стъпките на четата на таньо воЙвода“

IV ПРЕГлЕД нА СТРОЕВАТА ПЕСЕн

със спеЦиалното участие на теодоси спасов 

1 ЮнИ 2010 ГОДИнА (ВТОРнИК), ГР.ПОПОВО, Пл.„ АлЕКСАнДЪР СТАМБОлИЙСКИ“


