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ЧЕТИрИ МИЛИОнА ЗА ПрЕВръЩАнЕТО нА 

„КОВАЧЕВСКО КАЛЕ“ 
В АТрАКТИВЕн 

ТурИСТИЧЕСКИ ОбЕКТ

ОбЩИнИТЕ ВъЗрОПТАхА СрЕЩу 
ОрЯЗАнИТЕ ИМ бюджЕТнИ рАЗхОдИ 

ПрАКТИКИ 
В бурГундИЯ

нАЙ-бЕднИ СМЕ В ЕВрОПА, 
СПОрЕд дОКЛАд нА 
ЕВрОПАрЛАМЕнТА

• над половината от българите изпитват материални 
затруднения

България е най-бедната от държавите – членки на 
ЕС, като 51% от нейното население изпитва материал-
ни затруднения.

Това сочи доклад на Европарламента по повод ут-
решния 17 октомври, обявен за международен ден за 
изкореняване на бедността.

По данни за 2008 г. в ЕС над 85 милиона души, или 
около 17% от населението, живее под прага на бедност-
та. През 2005 г. този дял е бил 16%, а през 2000 г. – 
15%.

Така, въпреки всички усилия, през последните годи-
ни социалните неравенства в ЕС се задълбочават. Осо-
бено застрашени от бедност са децата, младите, въз-
растните хора, жените.

В същото време икономическата криза от последни-
те две години  допълнително е свила предлагането на 
работни места.

ЕС обяви 2010 година за Европейска година на бор-
бата с бедността и социалното изключване. 

По този повод ЕП ще проведе специален дебат по 
време на пленарната си сесия в Страсбург идната сед-
мица, като в него ще участва и генералният секретар 
на ООН Бан Ки Мун.

За да заяви своята съпричастност към целта за из-
кореняване на бедността, Европарламентът предприе 
специална комуникационна кампания. Неин нагледен 
символ е синя панделка с европейските звезди.

На 19 октомври в Брюксел коалиция от неправител-
ствени организации ще направи човешка верига око-
ло сградата на ЕП, за да изразят загрижеността и соли-
дарността с борбата за изкореняване на бедността.

Представители на ЕП, Съвета и Европейската ко-
мисия ще направят обръщение към участниците и ще 
призоват за още по-големи усилия от страна на ЕС за 
премахване на бедността и социалното изключване.

„ВТОрА МЛАдОСТ“ 
ГОСТуВА нА 

„ТрЕТА ВъЗрАСТ“

Живеей, за 
да се харесаш 
на себе си, а не 
на другите.

Ако искаш да 
се харесваш на 
другите – това 
вече е бизнес.

разговор със 
заместник-кмета 

Владимир иванов, 
автор на проекта
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Препарати за растителна защита и компютър са за-
дигнати от складова база в поповското село Славяно-
во. Това съобщиха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на МВР (ОД на МВР) в Търговище. Крупната 
кражба възлиза на 10 хил. лева.

Апашите нахлули в помещението за съхранение 
на препаратите, след като срязали металните халки 
на катинара, с който била заключена входната вра-
та. Оттам те отмъкнали близо 818 л течни химикали, 
кои то се използват срещу вредители по земеделски-
те култури. Освен химическите суровини от различ-
ни марки, крадците задигнали и настолен компютър, 
след като проникнали и във фирмения офис. Нагли-
те обирджии натоварили окраденото в служебния ми-
кробус и отпрашили в неизвестна посока.

В ранните сутрешни часове днес фирмената кола 
била открита на територията на община Стражи-
ца. Към момента полицейски служители от Район-
но управление „Полиция“ в Попово и техните коле-
ги от Стражица продължават работата по издирване 
на крадците.

ТОП НОВИНИ.БГ

Проектът на Община–Попово „Обществена трапеза-
рия“ е одобрен за финансиране от фонд „Социално под-
помагане“ към Министерството на труда и социалната 
политика. Той е на стойност 5 005 лв., от тях 4550 лв. са 
за храна и 445 лв. – за други разходи (транспортни и ре-
жийни). Благодарение на него топла храна ще получат 
35 крайно нуждаещи се жители на общината за периода 
от 1 октомври до 31 декември. Те  са от четири населе-
ни места – Попово, Слетлен, Славяново и Гагово. Хра-
ната ще  се приготвя  в общинския стол и ще се разпре-
деля в сградата на Домашен социален патронаж в съдо-
ве за еднократна употреба, откъдето потребителите от 
града ще я получават. В селата храната ежедневно ще се 

транспортира до домовете на потребителите на услуга-
та. Подборът на нуждаещите се е извършен съвместно с 
представители на дирекция „Социално подпомагане“–
Попово.

Целта на услугата е да се подобри качеството на жи-
вот и да се осигури помощ и подкрепа чрез представяне 
на храна за обяд през зимните месеци на 35-те нуждае-
щи се лица. Размерът на финансирането на услугата за 
едно лице на ден е в размер до 2,20 лева, което включва: 
обяд – супа, основно ястие и хляб до 2 лева, и други раз-
ходи – транспорт, режийни, консумативи до 20 ст. 

МВ

Тревогата си от намаляването на дела на общински-
те разходи спрямо брутния вътрешен продукт в проек-
тобюджета за 2011 година изразиха от Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
по време на проведената миналата седмица в Албена го-
дишна среща на представителите на местните власти.

Сдружението настоя за ускоряване на реформите в 
местното финансиране и се оплака, че децентрализация-
та на общините по-скоро се обръща в централизация. 
Председателят на управителния съвет на сдружението 
и кмет на Смолян Дора Янкова заяви, че в момента об-
щинският административен капацитет се „обезкръвява“ 
и този процес трябва да се спре с адекватно финанси-
ране. Иначе все по-трудно ще се задържат млади и об-
разовани хора на позиции в местната власт, каза Янко-
ва. Това рефлектира и върху усвояването на средствата 
от европейските фондове, посочиха представителите на 
местната власт.

Общинските власти попаднаха във водовъртежа на 
многобройни проверки на контролните органи за изпъл-
няваните европейски проекти, оплака се Янкова. Нека 
да има проверки от контролните органи, защото те са 
гарант, че европейските пари справедливо се харчат, но 
и да ни се даде възможност спокойно да си вършим ра-
ботата, коментира тя. 

НСОРБ настоява общините да получат със 7 млн. лв. 
повече за поддържането на общинската пътна инфра-
структура, която достига 23 000 км и в по-голямата си 
част е в тежко състояние. В сегашния вариант на бю-
джета трансферът за местните шосета е намален два и 
половина пъти.

На срещата дойдоха и президентът Георги Първанов, 
и повечето министри от кабинета на ГЕРБ.

Държавният глава повдигна въпроса с поставяните 
все по-често напоследък въпроси за възможни фалити 
на общини, за съкращаване на броя им и ново терито-
риално делене.

„Проблем, който е особено важен, е дали вървим по 
модела на силно размит център и изключително слабо 
развита периферия на местната власт“, каза президен-
тът. Той цитира данни, според които задълженията на 
местната власт наближават 200 млн. лв. „Децентрали-
зацията на общините за съжаление не стартира и това 
доведе до сериозни недос-
татъци и липса на качест-
вени услуги“, призна ми-
нистърът на регионалното 
развитие Росен Плевнели-
ев пред кметовете. 

В същото време той от-
беляза отговорността, коя-
то носят общините за не-
законното строителство и 
презастроя ването на опре-
делени терени в страната. 

„Повече държава, пове-
че правила, за да има де-
мокрация“, заяви Плевне-
лиев.

  Mediapool

Диана СъбеВа

Слънцето обагряше, като 
че ли за последно, гори-
те между селата Водица и 
Осиково. Наслаждавайки 
се на гледката, пристига-
ме в скритото между хъл-
мовете село. Кметът Пе-
тър Петров също ни посре-
ща с описания на природа-
та, въздуха и спокойстви-
ето, което тук е в изоби-
лие. Всичко това би било 
прекрасно, ако тук беше 
развит туризмът, но такъв 
няма. И възниква въпро-
сът: има ли бъдеще това 
хубавото българско село?

Кметът Петър Петров, 
който кара третия си ман-
дат, споделя, че природата 
не прави хората по-радост-
ни, защото проблемите са 
много. И те са като нався-

къде, да го обобщим – бед-
нотия. Добре че е Иван 
Иванов – живеещият в се-
лото арендатор на земите 
им, и Общината, които по-
магат.     

Някога и тук е имало 
училище, но днес то е за-
творено. Седемте деца от 
Осиково пътуват всеки ден 
до близкото село Водица, 
където посещават тамош-
ното училище. Наскоро на-
правили ремонт на читали-

щето, но в момента и то е 
затворено. Все пак кметът 
се надява скоро да бъде на-
значен човек, който поне 
за няколко часа да отваря 

библиотеката.
 Като знаем какво е със-

тоянието на църквите по 
селата, за голяма наша из-
ненада тук храмът „Св. 
Димитър“ е добре поддър-
жан – ремонтиран и боя-
дисан, с масивна каменна 
ограда, която го отделя от 
съседните имоти и от лоши 
намерения. Но и той рядко 
се отваря – свещеник в се-
лото няма, чакат да дойде 
от Опака.  

В двора на храма има 
два паметника, нераздел-
на част от славната исто-
рия на това село. Едини-
ят е посветен на загинали-
те за Родината осиковчани, 
а другият е на селски учи-
тел, загинал от ръката на 
турски разбойници, върлу-
вали след Освобождение-
то. 

Напускаме селото в раз-
мисъл дали някой ден 
празните му къщи отново 
ще се изпълнят с човешка 
глъч… 

ЧИТАЛИ
ЩЕТО Е 
ГОТОВО 
ЗА 
ЕКСПЛОА
ТАЦИЯ

На 18 октомври се 
проведе финалното за-
седание на Държавна-
та прие мателна коми-
сия за строе жа на Народ-
но читалище „Св.св. Ки-
рил и Методий“–гр.По-
пово. Цялостната рекон-
струкция на сградата е по 
проект „Интегрирано по-
добряване на културната 
инфраструктура в общи-
на Попово за осигурява-
не на равен достъп и со-
циално включване“. След 
решението на това засе-
дание обектът ще бъде 
готов за експлоатация по 
законите на строежите в 
Република България.

МВ

Заместник-кметът на община Попово 
Милена Божанова, чийто ресор са  фи-
нансовите дейности, се върна от годиш-
ната среща на местните власти в Албе-
на със заслужена награда. С решение 
на Управителния съвет на Национално-
то сдружение на общините в Република 
България тя бе сред удостоените с приза 

„Общинар реформатор“. На церемония-
та по награждаването присъства и прези-
дентът  Георги Първанов.

Въпреки че отличието е персонално, 
г-жа Божанова е споделила, че го приема 
като признание за усърдието и новатор-
ския подход при решаване на проблемите 
на целия екип, с който работи. МВ

ОбЩЕСТВЕнА ТрАПЕЗАрИЯ

КрАжбА 
МИЛЕнА бОжАнОВА –  
С нАГрАдА ОТ нСОрб

ОСИКОВО
Селото е разполо-

жено на 24 км от По-
пово в котловина сред 
хълмове. Днес в него 
живеят около 150 чо-
века, като броят им се 
увеличава през лятото. 
Най-възрастният чо-
век е на 88 години.

ОбЩИнИТЕ 
ВъЗрОПТАхА СрЕЩу 
ОрЯЗАнИТЕ ИМ 
бюджЕТнИ рАЗхОдИ 

Кметът на село Осиково Петър Петров
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Момент от работата на газотехниците

На 12 октомври 2010 го-
дина 27 представители на 
Федерацията на френските 
земеделски училища беше 
на семинар в гр.Стара За-
гора. Темата на семинара 
бе „Сътрудничество меж-

ду България и Франция за 
обмен на ученици и учи-
тели в областта на лозаро-
винарството и селския ту-
ризъм“.

Професионалната гим-
назия по селско стопан-
ство в град Попово бе един 
от участниците от българ-
ска страна в семинара, кои-
то представиха пред френ-
ските и българските гос-
ти идеите си за развитие 
на материално-техниче-

ската база, за реализацията 
на учениците след завърш-
ване на средното им обра-
зование и за придобива-
не на степен за професио-
нална квалификация.  Пре-
зидентите и директорите 
на училищата от Франция 
също представиха гимна-
зиите си и обясниха орга-
низацията на учебния про-
цес на училищата в депар-
тамента Бургундия. Обсъ-
дени бяха приликите и раз-
ликите в обучението, вза-
имстваха се добри практи-
ки и се набелязаха бъдещи 
сътрудничества.

В края на деня предста-
вители на две френски 
училища проявиха голям 
интерес към Професио-
налната гимназия по сел-
ско стопанство–Попово. 
Пожелаха да разгледат ба-
зата на училището, да се 
запо знаят по-задълбочено 
с учебните планове на про-

Îáраçование

уЧЕнИЦИТЕ ОТ ПГТЛП – 
ПО-КОнКурЕнТОСПОСОбнИ  

нА ПАЗАрА нА ТрудА                                              

ПрАКТИКИ 
В бурГундИЯ

бойко МиХаЙлоВ

Приключиха дейности-
те по изпълнението на спе-
челения от Професионал-
на гимназия по техника и 
лека промишленост–Попо-
во проект „Конкурентоспо-
собни на пазара на труда“ 
по схема „Училищни и сту-
дентски практики“, компо-
нент 1 „Практика за учени-
ци в реална работна среда“.

Партньори по проекта на 
Професионалната гимна-
зия по техника и лека про-
мишленост  бяха: „Роди-
на–Попово“ АД,  „Спорт“  
АД,  „Овергаз-север“ ЕАД 
и „Чугунена арматура“ АД. 
Общо в проекта взеха учас-
тие 55 ученици от четири 
специалности, които бяха 
разпределени на работа при 
партньорите по проекта на 
пълен работен ден. Цел-
та на проекта е изпълнена: 
учениците да получат до-
пълнителна подготовка по 
своите специалности и да 
приложат наученото в учи-
лище на практика при реал-
на работна обстановка.

За обучението на уче-
ниците на работните им 
места, освен учителите по 
практика от гимназията, се 
грижеха и наставниците им 
от предприятията партньо-
ри. Проектът продължи от 
9 октомври 2009 г. до 8 ок-
томври 2010 г., като учени-
ците работиха през пролет-
ната ваканция и през юли 
и август и за първи път се 
почувстваха истински ра-
ботници, което повиши 
професионалната им под-
готовка и самочувствие то 
им. Повечето ученици вече 
могат да работят самостоя-

фесиите, по които се обу-
чават нашите ученици, и 
да видят традициите в обу-
чението по професионална 
подготовка.

От 12 до 14 октомври 
гостите от Бургундия по-

сетиха всички забележи-
телности в околностите на 
град Попово. Много им ха-
реса етнографският капан-
ски комплекс в село Сади-
на и те си обещаха, че при 
следващото си идване в 
Попово ще присъстват на 
пресъздаване на капански 
обичай от жителите на се-
лото и ще запознаят уче-
ниците си с традициите и 
бита на етносите в района. 
Гостите разгледаха машин-

но-тракторния парк, фер-
мата и работилниците на 
ПГСС. Разговаряха с уче-
ници от различни профе-
сии относно реализацията 
им по избраната професия 
и желанието им да практи-
куват в хотели или ферми в 
департамента Бургундия.

Президентът Алее По-
тен и директорката Мишел 
Дешеми на училището в 
Ла Клайет, департамента 
Бургундия, поканиха гру-
па учители от ПГСС да по-
сетят Франция през месец 
ноември, когато училище-
то им ще чества 100-годи-
шен юбилей. Директорка-
та сподели, че има намере-
ние през лятото да доведе 
група френски ученици да 
проведат производствена-
та си практика в базите на 
ПГСС–Попово.

На раздяла си обещахме, 
че следващата година ще 
се видим отново.

телно на работните си мес-
та и дори да се справят с 
компютризираните систе-
ми за управление.

На 10 септември  се със-
тоя  закриването, отчетоха 
се резултатите по проекта и  
всеки ученик от Професи-
оналната гимназия, участ-
вал в проекта, получи сер-
тификат. На тържествено-
то закриване в присъствие-
то на учениците, учителите 
– участници в проекта, нас-
тавниците и журналисти 
директорът на гимназията 
раздаде сертификатите на 
учениците, а събитието бе 
заснето от екип на общин-
ската телевизия. Интервю-
та пред камерата, специал-
но за местната медия, дадо-
ха и учениците, най-добре 
представили се по проекта.

Учениците на практика в „Родина“, заедно с 
учители и наставници по проекта

Директорът на училището 
Светослав Минчев лично 

награди отличилите се по 
проекта
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Наскоро намерих сбор-
ника „Избрани студии и 
статии“ (2008) на нашия 
земляк литературоведа 
проф.Любомир Стаматов 
(1940–2005). Покрай него 
попаднах и на юбилейния 
вестник „Светлен“, изда-

ден по случай 130 години 
от основаването (!) на село 
Светлен от група пресел-
ници от Беломорието или 
Беломорска Тракия. Вест-
никът е плод на усилията 
най-вече на опитния жур-
налист и редактор Божидар 
Николов, светленец, кой-
то от доста години издава 
в.„Търговищки новини“. В 
карето на вестника е отбе-
лязано: „Автор и редактор: 
Божидар Николов“. Това 
означава, че неподписани-
те материали принадлежат 
на неговото перо.

Съвсем правилно са да-
дени кратки биографич-
ни сведения на заслужи-
ли светленчани, като Гру-
ди Атанасов, Страхил Хри-
стов, Любомир Стаматов и 
др. Когато става дума за ми-
налото на Светлен, не може 
да не се спомене и името на 
писателя Антон Страши-
миров, който е учителствал 
в селото за кратко време. 
Не може да не се спомене и 
руският писател Всеволод 
Гаршин, който е ранен в 
боевете край Аязлар. Всич-
ко това е добре, даже много 
добре. Беломорците са при-
знателни хора, помнят и та-
чат своето минало.

Тук  обаче ми се иска да 
направя възражение и да 

споря с г-н Божидар Ни-
колов за писаното от него 
за Антон Страшимиров. В 
своята бележка за писате-
ля той пише: „Това е сним-
ката на бележития писател 
и драматург Антон Стра-
шимиров. Тя е направена 
в зрелите му години, ко-
гато прекосява Добруджа, 

едва на 17 години, за да си 
търси работа и подгонен 
от местни чорбаджии, та 
стига до село Светлен. Ту-
кашните първенци набър-
зо оценяват пламенния дух 
и интелигентността на бъ-
дещия голям писател и го 
назначават за учител в то-
гавашното начално учили-
ще.

За съжаление не знаем 
как точно се е проявявал 
даскал Тончо като учител, 
няма и конкретни спомени 
за даскалуването му… В 
Светлен останал като дас-
кал само една година…“.

На твърденията, че не 
знаем как точно се е про-
явявал даскал Тончо като 
учител и че няма конкретни 
спомени за даскалуването 
му, трябва да съжаляваме 
не за друго, а защото не се 
знае онова, което е писал в 
свои спомени единствени-
ят колега на Страшимиров 
в училището ПЕТКО РА-
ДЕВ ВЕЗИРЕВ. Неговите 
спомени – кратки, сбити, 
но достоверни – са помес-
тени в излизалия в Попо-
во през 1931–1932 г. вест-
ник „Народна трибуна“ 
(бр.5/1931 г.). Те са озагла-
вени „Споменът ни за Ан-
тон Страшимиров“. Напи-
сани са във връзка с пред-

стоящия юбилей на писа-
теля – 60 години от рож-
дението му. С тях старият 
учител е искал да напом-
ни на поповската общест-
веност, че оттук, от нашия 
край, е започнала литера-
турната, обществената и 
учителска дейност на го-
лемия и твърде плодовит 
наш писател. Тия споме-
ни случайно открих преди 
28 години, преглеждайки в 
Народната библиотека ста-
ри поповски вестници, и 
тогава отново бяха публи-
кувани в местния вестник 
„Септемврийски пламък“. 
Смятам, че както спомени-
те на Везирев, така и напи-
саното от Страшимиров за 
разказа „На нивата“ в кни-
гата му „Творчество и жи-
вот“ (1931) и статията на 
Любомир Стаматов „Дас-
кал Тончо“ в среднош-
колското списание „Родна 
реч“ (кв.8/1972) достатъч-
но добре осветляват „свет-
ленския период“ от живота 
на писателя. И няма за как-
во друго да се съжалява. 
За шест месеца, а не годи-
на един младеж на 17 годи-
ни не може да направи чу-
деса, не може да стане на-
роден трибун и да води ма-
сите, защото е твърде млад 
и неопитен… Но да видим 
и чуем какво казва за него 
колегата му Петко Вези-
рев.

 * * *
Това бе много отдавна. 

Учебната 1889–1890 го-
дина бе настъпила и аз, 
като учител в Аязлар, По-
повско, бях почнал обуче-
нието в четиритях отде-
ления сам. Тогава учите-
лите бяха „кесат“, учи-
лищните настоятелства 
не можеха сами да си на-
мират и улавят учители, а 
инспекцията им назнача-
ваше и пращаше. Бе през 
месец октомври, дата-
та не помня, дойде в учи-
лището ни едно прилич-
но, тънко, русо, 18-годиш-
но момче с голяма рошава 
коса. То носеше писмо от 
разградския окръжен учи-
лищен инспектор, под ве-
домството на който бя-
хме тогава. С това пис-
мо се съобщаваше на учи-
лищното настоятелство, 
че то е назначено за учи-
тел в селото ни с 4 лева го-
дишна заплата. Запознах-
ме се, разправихме се и уз-
нахме, че свършил V или VІ 
клас, не помня добре. Имал 
желание да продължи об-
разованието си, но по ня-
мане на средства прекъсва 
учението и става учител. 
Разпределихме отделения-
та и почнахме обучение-

то. Но на Страшимиров 
беше мъчно и скучно; по-
стоянно за учение и друга-
ри мечтаеше. За да не ску-
чае и прекарва свободно-
то си време в мъка, често 
ходеше като ловджия да 
бие гълъби, яребици и дру-
ги птици. А много пъти се 
упражняваше в писане на 
стихове и разкази. Всичко 
видено, всичко чуто оби-
чаше да написва, да въз-
произвежда. През нея го-
дина, в началото на зима-
та, аз се сгодих в Аязлар 

за сегашната си съпруга. 
По обичая, както е и сега, 
на годежа ми бяха дошли 
всички роднини, прияте-
ли и съседи. Разбира се, 
Страшимиров като коле-
га бе там. Всички тради-
ционни обичаи, които при 
годежа ставаха, бяха из-
вършени. А всичко това 
Страшимиров наблюда-
ваше, виждаше и чуваше. 
Свърши годежът. Разо-
тидоха се. Той още съща-
та вечер всичко възпрои-
звел и написал и сутринта, 
когато отидохме в учили-
щето, ми го чете в под-
робност. Още тогава аз 
забелязах у него писател-
ския талант. По това вре-
ме бе на мода социалисти-
те да ходят с големи коси, 
а наивните селяни ги нари-
чаха „чучулиги“; и поне-
же Страшимиров ходеше 
все тъй с голяма и рошава 
коса, почнаха и на него да 
казват „чучулига“. Дока-
то той беше на село, чес-
то му дохождаха на гости 
другари и приятели, които 
с удоволствие приемаше и 
на свои средства със сед-
мици хранеше, при все че 
оскъдна заплата получа-
ваше. И когато някой път 
го запитвахме кои и какви 
са тия гости, той казва-

ше: „Не мили, не драги“.
На пролетта – през ме-

сец март – Страшимиров 
взе отпуск и отиде в Русе, 
но вече не се върна в учи-
лището. Напусна учител-
ството. От тогава до 
сега само един път, през 
едно лято във Варна, имах 
случай да се видя с бившия 
си колега. Но винаги, кога-
то чета негови произве-
дения или нещо писано за 
него, изпъква пред мен об-
разът на това прилично 
тънко момче с голяма ро-

шава коса, което през ме-
сец октомври 1889 година 
дойде като учител в село-
то ни Аязлар.

Това са моите спомени 
за бившия ми колега – пи-
сателя Антон Страшими-
ров, комуто по случай юби-

лея пращам сърдечните си 
поздрави.

Бел.автора. Както вече 
писахме, спомените на Пе-
тко Везирев най-напред са 
печатани през 1931 г. Вто-
ри път излизат във в. „Сеп-
темврийски пламък“ през 
1982 г., бр. 8. Сега ги пе-
чатаме за трети път. Дано 
най-после се забележат 
от светленци и други за-
интересовани лица. А що 
се отнася за снимките на 
Страшимиров, има таки-

ва снимки. Достатъчно е 
да се види книгата на Ст-
рахил Попов „Антон Стра-
шимиров“ (1987). Там има 
снимки на писателя още от 
времето, когато е пребива-
вал в село Аязлар, сегаш-
ното село Светлен.

Минало

ЗА СВЕТЛЕнСКИЯ ПЕрИОд 
нА АнТОн СТрАшИМИрОВ

Антон Страшимиров на 16 г.

Антон Страшимиров – учител, 1893 г.

Антон Страшимиров със съпругата си
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ИЗЛОжбА 
„шАрЕнИЯТ СВЯТ 

нА КИнОТО“
Магдалена ЖечеВа

Преди 115 години братята Люмиер, създатели на кине-
матографа, правят първата кинопрожекция в света. Пър-
вият филм в историята на киното се нарича „Работници 
напускат фабриката в края на работното време“, с продъл-
жителност 46 секунди. Прожектиран е на 21 март 1895 г. 
на събрание на представители на дружеството за подпома-
гане на националната промишленост. През зимата на съ-
щата година се случва и първата платена публична про-
жекция в парижкото „Гранд кафе“, където 40 души плащат 
по 33 франка, за да видят „чудото“. Париж буквално полу-
дява и за няколко дни малкото кафене се превръща в най-
посещаваното място. Изживяването било незабравимо. 

Първата кинопрожекция в България е на 27 февруари 
1897 г. в една русенска бирария. Филмът показвал посре-
щането на цар Николай в Париж, един от парижките пло-
щади и движещ се влак. Входът за прожекция та бил един 
лев. Смята се, че дунавският град е осмото място в света, 
където киното навлиза чрез публични прожекции.

През 1914 г. режисьорът Васил Гендов заснема и пър-
вия роден игрален филм – „Българан е галант“.  

Към позабравените трепети и възхита пред магията на 
киното ни връща изложбата „Шареният свят на кино-
то“, която бе открита на 14 октомври в Регионален исто-
рически музей–Търговище. 

Изложбата е дело на Регионален исторически музей–
Шумен и показва богата колекция киноафиши от 30-те до 
края на 80-те години на XX век. Изключителната заслуга 
за тяхното съхраняване се дължи на шуменеца Ростислав 
Бакалов – наричан често „пленник  на седмото изкуство“. 
В историята на българското кино неговото име е свързано 
с единственото издавано у нас ръкописно списание за ки-
нокултура и пропаганда със заглавие „Кино вести“. През 
целия си живот той събира около 2200 афиша, свързани 
със световното кино. Днес неговата колекция е част от 
фонда на Регионален исторически музей–Шумен. Част от 
нея, киноафиши на известни класически немски, англий-
ски, американски, унгарски, френски, руски и български 
филми от миналото, могат да се видят в изложбата.

Надяваме се тази изключителна изложба да предиз-
вика интереса на съвременните киномани и на хората, 
подвластни на магията на седмото изкуство. Това е една 
ретро разходка през историята на световното и българ-
ското кино чрез образи, заглавия и истории – разказ за 
вълшебството на киното.

Елате и се докоснете до шарения свят на киното!

Салон

Маруся МилушеВа 

Тази седмица поповската 
гимназия „Христо Ботев“ 
беше домакин на интер-
национална среща на уче-
ници и техни преподава-
тели от градовете Еекло – 
Белгия, Кастелново ди гар-
фаняна – Италия, Таура-
ге – Литва, Вскова – Пол-
ша, Аликанте – Испания, 
Търговище – Румъния  и 

Каш – Турция. Това стана 
възможно благодарение на 
защитен проект по програ-
ма „Коменски“ за много-
секторно училищно парт-
ньорство.  Идеята на про-
грамата е да се осъщест-
вява свободно пътуване на 
младите хора в Европа и да 
се придобиват нови знания 
относно езици, култури, 
религии, традиции и т.н.

„Обединени в Европа 
чрез култура и традиции“ – 
така е озаглавен този про-
ект, чиято цел е да се пред-
ставят традициите и оби-
чаите на всяка от страните, 
младите хора да се опозна-
ят чрез директно общува-
не, включително и да усъ-
вършенстват говоримия си 
английски, който изучават 

в училище. Дейностите по 
него ще продължат две го-
дини, през които ще бъ-
дат посетени градовете на 
всички участващи страни. 

Срещата в Попово запо-
чна с официално посреща-
не на гостите в Гимназия-
та и представяне на учас-
тниците. Следваха презен-
тации, обиколка на учили-
щето, а следобед – среща с 
кмета на града и община-

та д-р Людмил Веселинов. 
Пред децата и техните ръ-
ководители той сподели, 
че младите хора са надеж-
дата и бъдещето на Попо-
во. Чрез този проект всич-
ки участници ще опозна-
ят други страни и култури, 
ще разширят мирогледа си 
за света и най-важното – 
ще създадат лични контак-
ти с връстниците си и нови 
приятелства. Той пожела 
успех на проекта и изрази 
надежда, че с тази среща 
би могло да се сложи нача-
ло на по-тесни приятелски 
взаимоотношения на града 
ни и с Литва, с която един-
ствено от всички гостува-
щи страни нямаме такива 
връзки.

Парад на приятелство-

то в центъра на града, кон-
церт с участието на мест-
ни художествени състави 
в обновеното с европейски 
средства читалище в Кар-
дам, представяне на об-
разователните системи на 
страните на всички парт-
ньори, подготовка на реч-
ник, екскурзия до Велико 
Търново и други интерес-
ни дейности бяха осъщест-
вени на тази първа среща в 

Попово под ръководство-
то на г-жа Снежана Добре-
ва – координатор на проек-
та  за България.  Следваща-
та визита е през януари в 

ПрОЕКТ СъбрА В ПОПОВО 
уЧЕнИЦИ ОТ ОСЕМ СТрАнИ 

рЕЛИКВИ ОТ СъЕдИнЕнИЕТО 
ПрЕЗ 1885 Г. –  

В бъЛГАрСКИТЕ МуЗЕИ
Наши реликви влязоха в електронния каталог, съз-

даден по идея на Мария Карадечева от Регионалния 
исторически музей в Пловдив. Каталогът е опит за 
научно систематизиране и представяне пред широк 
кръг публика на музейните ценности, свързани със 
Съединението на България през 1885 г., съхранява-
ни в българските музеи. В него са включени експо-
нати от музеите в Пловдив, София, Варна, Видин, 
Велико Търново, Котел, Пазарджик, Карлово, Хар-
манли, Смолян, Казанлък, Перущица и Попово.

МВ

Екип на телевизия 
СКАТ 

с режисьор Марти-
на Чачевска посети в на-
чалото на месец октом-
ври с.Зараево с цел да за-
снеме клипове по местни 
старинни народни песни. 
Чаровните певици и воде-
щи на предаването „Всич-
ки на мегдана“ Соня Ча-
кърова и Силвия Дими-
трова заедно с Предста-
вителния детски танцов 
ансамбъл „Северняче“ от 
гр.Попово с ръководител 
Станимир Иванов въпре-
ки студа, дъжда и вятъра 
пяха и танцуваха от сър-
це, за да представят по 
най-добрия начин народ-
ното изкуство от Зараево 
и района.

Автентичните народ-
ни песни са събрани от 
Кера Симеонова, повече-
то от тях е чула от няко-
гашните певици на Зарае-
во Дена Стоянова и Диля-
на Петкова. 

Голямо усърдие в своя-
та работа прояви и техни-
ческият екип на телеви-
зия СКАТ – оператори-
те Тодор Андонов и Иван 
Банчев, тонрежисьорът 
Стоян Физиев и Ибро Си-
раков – техник. Всички 
тези млади хора положи-
ха усилия да изпълнят с 
професионализъм поста-
вената задача. 

Благодарение на всич-
ки тези хора старите на-
родни песни от Зараево 
няма да бъдат забравени, 
а ще се съхранят за поко-
ленията. 

Симеон балевски

Нишките на това кълбо свързаха всички участници в проекта. Със сигурност много от тях още след 
първата среща ще се разделят като приятели. 

гр.Еекло, Белгия. До края 
на проекта ще бъдат изда-
дени пътеводител за всич-
ки страни, многоезичен 
речник, диск с новогодиш-
ни и коледни песни, кален-
дар, отразяващ традиции 
от всички страни, сборни-
ци с легенди, вярвания от 
различните страни, готвар-
ска книга с рецепти. Ще се 
направи дигитална библи-
отека за различни тради-
ции, обичаи и костюми, уе-
бсайт на проекта, ще се об-
менят идеи за добри педа-
гогически практики.

Проектът приключва на 
31 юли 2012 година.

На срещата с кмета гостите бяха запознати с историята и настоящето на нашия град.
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КлАСирАнЕ 
Североизточна „В“ футболна група, 2010–2011 г.

№ Отбор  Домакин Гост Общо ГРТ М П Р З М П Р З М П Р З
1 Спартак 1918 25 6 5 0 1 5 3 1 1 11 8 1 2 37:11
2 Суворово 25 5 3 1 1 6 5 0 1 11 8 1 2 22:9
3 Макак (Шумен) 24 5 4 1 0 6 3 2 1 11 7 3 1 26:7
4 Спартак (Варна) 23 5 3 1 1 6 4 1 1 11 7 2 2 25:11
5 Шабла 20 5 4 0 1 5 2 2 1 10 6 2 2 20:10
6 Септември 98 (Тервел) 19 5 5 0 0 6 1 1 4 11 6 1 4 26:9
7 Две могили 19 6 4 0 2 5 2 1 2 11 6 1 4 17:14
8 Белица 19 6 3 1 2 5 3 0 2 11 6 1 4 18:18
9 Скрита сила (Мъдрево) 15 6 2 2 2 4 2 1 1 10 4 3 3 14:11

10 Рапид 
(кв.Дивдядово, Шумен) 15 6 4 0 2 5 1 0 4 11 5 0 6 17:17

11 Преслав (В.Преслав) 14 5 4 1 0 6 0 1 5 11 4 2 5 11:18
12 Черноморец (Бяла) 11 6 3 1 2 5 0 1 4 11 3 2 6 14:27
13 Бенковски 10 6 2 3 1 5 0 1 4 11 2 4 5 20:23
14 Девня 2005 10 5 1 2 2 6 1 2 3 11 2 4 5 7:12
15 Ботев (Н. пазар) 8 6 2 2 2 5 0 0 5 11 2 2 7 8:27
16 Черноломец 04 (Попово) 7 5 1 3 1 6 0 1 5 11 1 4 6 8:15
17 Спортист (Ген. Тошево) 5 5 1 0 4 5 0 2 3 10 1 2 7 6:31
18 Кубрат 3 4 0 1 3 6 0 2 4 10 0 3 7 5:31

За недопускане на пожари през есенно-зимния сезон е 
необходима сериозна подготовка както на самите отопли-
телни уреди, така и на инсталациите в домовете и поме-
щенията, в които се съхраняват горива. Правилният из-
бор, компетентният монтаж и внимателната експлоата-
ция на отоплителните уреди са гаранция за пожарообез-
опасеността на вашия дом. За да предотвратите пожар в 
дома си – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЖАРНА БЕЗ-
ОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ“–ГР.ПОПОВО ви съветва 
да спазвате следните противопожарни изисквания:

При  иЗПОлЗВАнЕ нА  ПЕЧКА С ТВЪрДО 
ГОриВО или КАМинА

- Убедете се, че печката или камината е инсталирана 
според изискванията – на 60 см около нея да няма гори-
ми материали. Ако не можете да осигурите разстояние-
то, поставете негорими екрани;

- Всяка година проверявайте комина и ако е необхо-
димо, го почиствайте и измазвайте отвън, най-вече ако 
не е бил използван дълъг период от време.  Закрепвай-
те здраво кюнците;

- Печките следва да са със здрава облицовки и затва-
рящи се вратички и да са поставени на негорима по-
ставка, която да излиза отпред и отстрани 30 см;

- Печките за дърва трябва да имат въздушна межди-
на и към пода;

- Пред отвора на камината поставете стъклен или ме-
тален екран за предпазване от искри, падане на въглени 
или случайно попадане на материали в камината. Това 
ще предпази и обитателите от евентуални изгаряния;

- Не използвайте лесно запалима течност (бензин, 
спирт, нафта) за разпалване на печката с твърдо гори-
во. Ако е крайно наложително, използвайте съвсем мал-
ки количества, като се пазите от връщане на пламъка по 
изливаното гориво;

- Не използвайте излишни количества хартия за разпал-
ване на огъня. Голямото количество топлина може да въз-
пламени креозота или саждите, натрупани в комина;

- Не използвайте дървени въглища за отопление в 
стая. Изгарянето може да доведе до отделяне на смърто-
носно количество въглероден двуокис;

- Запалителните материали съхранявайте далеч от ва-
шата камина. Една излетяла искра може лесно да ги въз-
пламени;

- Преди да заспите, убедете се, че огънят в камината 
е угасен. Никога не затваряйте отвора за регулиране на 
огъня. Един затворен регулатор ще доведе до напълване 
на помещението с въглероден двуокис.

При иЗПОлЗВАнЕ нА ЕлЕКТриЧЕСКи 
ОТОПлиТЕлни и нАГрЕВАТЕлни УрЕДи

- Постарайте се те да са стандартни и изправни;
- Направете разчет на сечението на инсталацията за 

включените консуматори;
- Ако отоплителният уред се намира на по-малко от 80 

см от горими материали и предмети – преместете го;
- Дръжте малките деца за сигурност по-далече от 

електрическите отоплителни уреди, особено когато те 
носят свободни дрехи, които могат лесно да се възпла-
менят. Не ги оставяйте сами в стаите с печки с открити 
реотани, дори когато са изключени – по-големите деца 
могат да ги включат;

- Не доближавайте електрически печки до леглата 
преди лягане – нощем завивките могат да паднат от лег-
лото и да се запалят;

- Подовото отопление е сравнително безопасно, но при 
повреда също става причина за пожар. Същото важи за 
радиаторите и калориферите;

- Купувайте отоплителни уреди с изключвател при 
аварийно обръщане – това е задължително за модерни-
те уреди.

При  иЗПОлЗВАнЕ нА  ПЕЧКА С ТЕЧнО ГОриВО

- Имайте предвид, че тези печки са колкото практични 
и удобни, толкова и опасни, ако са самоделни, без доза-
тор, с разхерметизирани тръбопроводи и ако подложка-
та за събиране на разлято гориво не е на мястото си;

- Убедете се, че отоплителният ви уред е в изправност 
и отговаря на БДС. Проверете изпускателните части за 
натрупани сажди;

- Използвайте само горива, предписани от произво-
дителя на отоплителния уред. Никога не използвайте в 
уреда гориво, за което той не е конструиран;

- Съхранявайте течните горива само в метални съдо-
ве. Добре вентилирайте склада. По възможност го съх-
ранявайте вън от дома;

- Не използвайте уреди за отопление с горивен процес 
без осигурена подходяща вентилация на стаята. Изгаря-
ните горива (като керосин, въглища и пропан-бутан) от-
делят смъртоносни газове;

- Не зареждайте уреда с гориво по време на работа или ко-
гато е горещ. Има опасност от експлозия. Когато дозарежда-
те нафтовия уред, избягвайте препълването, защото студе-
ното гориво се разширява в резервоара при затопляне;

- Ако запалите гореща още печка или прибавете спирт 
или бензин в нафтата и тогава пристъпите към запалва-
не, почти сигурно е, че ще изпитате ужаса на пожара.

При  иЗПОлЗВАнЕ ЗА ДОМАКинСКи нУЖДи 
нА нАГрЕВАТЕлни УрЕДи, рАБОТЕЩи нА 

ПрОПАн-БУТАн 

- Не дръжте бутилката с газ в близост до нагревателен 
уред или под пряко въздействие на топлина;

- При подмяна на бутилката затваряйте всички спи-
рателни вентили. Спирайте газа винаги и само от реду-
цир-вентила. Ако спрете от регулатора, рискувате да из-
тече газ в помещението през неплътности;

- Преди да запалите газовия уред, проветрявайте по-
мещението;

- Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединения-
та, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичност-
та на газовата бутилка с пламък, а само с пенообразуващи ве-
щества. Маркучите за газ трябва да са от синтетичен каучук – 
специални. Обикновените се разяж дат от пропана;

- Не забравяйте, че газът е по-тежък от въздуха и се 
наслоява ниско – по пода, както и че не всички хора усе-
щат мириса на газ;

- В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ре-
монт на газови уреди и особено на газови бутилки.Са-
монадеяността е враг №1.

Не покривайте отоплителните уреди с дрехи, други 
тъкани или хартия.

Не изхвърляйте гореща пепел през прозорец или бли-
зо до горими материали. Поставяйте я в метален съд от-
вън така, че вятърът да не я разнася.

Ако използвате електрически нагревател, убедете се, 
че не претоварвате инсталацията. За удължители из-
ползвайте само кабели, които имат необходимото сече-
ние на проводниците, за да понесат амперажния ток.

Избягвайте използването на електрически нагревател-
ни уреди в бани или в други места, където могат да вля-
зат в контакт с водата.

Не размразявайте тръбо-
проводи с открит пламък от 
горелка или факла. Тръбата 
ще предаде нагряването и 
може да възпламени гори-
ми материали, поставени 
върху тях от другата стра-
на на стената. Използвайте 
вряла вода или сешоар.

Ако в близост до дома ви 
има пожарен хидрант, по-
чистете снега от него. Про-
тивопожарната служба ще 
го намери по-лесно при не-
об ходимост.

Не оставяйте възраст-
ни хора и деца заключени 
сами вкъщи.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ РАБО-
ТЕЩИ ОТОПЛИТЕЛНИ 
И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕ-
ДИ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ.

рАЙОннО УПрАВлЕ-
ниЕ „ПОЖАрнА БЕЗ-

ОПАСнОСТ и СПАСЯ-
ВАнЕ“– Гр.ПОПОВО

17.10.2010 г.

нАЧАЛнО рАЗВИТИЕ 
нА ПОПОВСКИЯ 

КОнЕн СПОрТ
Димитър СтефаноВ

Продължава от предния брой

Развитието на конния спорт, не само в Поповско, е по-
влияно от разпореждане на Министерския съвет (№ 266 
от 26 юни 1975 г.). Благодарение на него през 1979 г. към 
АПК се създава конноспортна база. Нейното методиче-
ско ръководство е поверено на ДФС  „Черноломец“, а 
Бончо Димитров Ганчев става домакин и методист. Той 
като бивш кавалерист в Осми конен полк в Разград има 
победи в полковите конни състезания през 1937 г. По 
време на Втората световна война е запасен офицер и ак-
тивно участва в първата и фаза, командвайки разузнава-
телен ескадрон.

Първи поповски треньор по конен спорт е Димитър 
Илиев Димитров-Контрата от Глогинка. И той е бивш 
кавалерист в Шумен, и той има  две титли: обездка на 
млад кон и в категория лека. Впоследствие завърш-
ва Държавната треньорска школа по конен спорт към 
ВИФ. Помощничка е дъщеря му Йорданка, изявяваща 
се и като състезателка.

През есента на 1978 г. по съвместна инициатива на 
АПК и Селскостопанския техникум се учредява нова 
секция по конен спорт към физкултурното дружество. 
Неин многогодишен председател е Кирил Апостолов – 
зам.-председател на АПК. Големи са неговите заслуги 
за издръжката на поповския конен спорт и за последва-
лите големи постижения.

В републиканския елит

Спортната слава на Попово в конния спорт е свързана 
с треньорът Стоян Пецев. Той започва треньорска рабо-
та през 1973 г., когато завършва Държавната треньорска 
школа по конен спорт към ВИФ. Въпреки трудностите 
при подготовката на млади състезатели и нерасови коне, 
той успява с много труд, всеотдайност и лишения да по-
стигне големи успехи в личните, в отборните републи-
кански първенства, на Балканиадите по конен спорт, в 
борбата за Световната купа. 

Още през 1982 г. в републиканското първенство на 
АПК Димитър Василев с кон Везма е първи в индивиду-
алното класиране и с принос за първото отборно място. 
Същата година Василев е първи на Балканиадата по ко-
нен спорт в Румъния. Първото място в отборното също 
е за българските ездачи.

През следващата 1983 г. Димитър Василев и Найден 
Стоянов (син на Стоян Пецев) на републиканското пър-
венство в Бутан, Врачанско, постигат с конете Везма и 
Кабел първо и второ място в личното класиране. Двама-
та и Пламен Русев са първи и в отборното класиране.

Успехите на поповските жокеи стават традиция!

ПрЕВАнТИВнИ ПрЕПОръКИ ЗА нЕдОПуСКАнЕ нА ПОжАрИ ПрЕЗ ЕСЕннО-
ЗИМнИЯ СЕЗОн И нАМАЛЯВАнЕ нА ВрЕднИТЕ ПОСЛЕдИЦИ ОТ ТЯх
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Усещате, че окол-
ните се подчиня-
ват на желания-
та ви, но това е из-

мамна илюзия. Не се подда-
вайте на нея, защото е въз-
можно да настроите някои 
хора срещу себе си.

Повишаването на 
нервното напре-
жение и липсата 
на достатъчно са-

моконтрол могат силно да 
ви навредят и да се отра-
зят негативно в обществен 
план. Постарайте се да бъ-
дете по-деликатни към чув-
ствата на другите хора.

Обърнете внима-
ние на своята фи-
зическа кондиция 
и се постарайте да 

бъдете в добра форма.

Може да изникне 
идея за съвместен 
бизнес. Не забра-
вяйте, че всяко на-

чало е трудно и реализира-
нето на намеренията изис-
ква труд, средства и време.

Имате повече на-
дежди за успехи в 
различни области. 
Не правете сделки 

със съвестта си и компроми-
си, които не са ви по вкуса.

Жените трябва да 
са внимателни и из-
бирателни в запоз-
нанствата си, защо-

то може да се случи нещо, 
което сериозно да повлияе 
на личния им живот.

Вие сте самото оча-
рование и можете 
леко да постигнете 
успех в любовните 
връзки и да завою-

вате симпатиите на тези, от 
които се нуждаете. 

Психиката ви е по-
уязвима и затова 
спомените ви за ми-
нали събития, лю-

бовни преживявания и меч-
ти за по-добър живот могат 
да предизвикат тъга и сълзи. 

Увличат ви интелек-
туалните разгово-
ри. Дружбата през 
този пе риод може 

да прерасне в любовно чув-
ство и оттам – до сватба.

Пътуванията до 
непознати места и 
чужбина ви зареж-
дат с много нови 

положителни емоции и са 
сериозен стимул. 

Прекарайте края 
на седмицата в 
спокойни занима-
ния. Запознайте се 

с културните събития във 
вашия град, посетете из-
ложба или нашумял филм, 
спектакъл или концерт.

Ако заради удов-
летворяване на 
честолюбието си 
харчите доста за 

приятели и развлечения, 
трудно може да избегнете 
финансовите проблеми.
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ЦЕнА нА МАЛКИТЕ 
ОбЯВИ – 1 ЛЕВ

Продава се двуетажна къща 
с допълнителни пристройки, 
удобна за две семейства. Га-
раж, дворно място 700 кв. м, 
стопански постройки, овощни 
дървета и др. Ул.„Цар Освобо-
дител“ № 87, гр.Попово. Цена – 
по споразумение. Оглед – все-
ки ден след 13 часа. Справки – 
на тел.: 4 31 78 и 0899 945 698. 
3–3

Подавам принтер LEXMARK, 
почти нов. Подходящ  за тех-
нически цели, със скенер. За 
справка – 0878348220. Цената 
е 50 лева. 4–1

Продавам стара къща в гр. 
Попово с 350 кв.м дворно мяс-
то (за строеж). За справки: 0897 
456 268. 4–2

Продавам дървен сгло-
бяем гараж в добро състояние. 
Цена – по споразумение. Справ-
ки – на тел. 0608/ 4 30 39. 2–1 

Продавам къща с два гаража 
и стопански постройки, 1,5 дка 
двор и покъщнина в с. Кардам. 
Справки: 0878 775 406. 3–3

Продавам двуетажна къща  – 
ново строителство, с 1 дка двор, 
поливна вода и насаждения. За 
справки: 0887 641 302. 5-1

Търся да гледам възрастен 
или болен човек. Тел. 0886 932 
468. 3–1 

ОбЩИнА–ПОПОВО
На основание чл.12, ал.1 и 2, чл.67 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 
ЗАПОВЕД № З - 846/19.10.2010 г., гр.Попово  

Да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
следните обекти, публична общинска собственост, за срок от пет години:

№ Обект Адрес Площ
начална 
тръжна 
годишна 

цена
1. Язовир с.Априлово с кад. № 000015 22,416 дка 448,32 лв.

2. Рибарник кв.Невски, парцел 000040 с 
идентификатор 57649.906.34 28,186 дка 394,80 лв.

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

Търгът да се проведе на 9.11.2010 г. от 10 часа в залата на Информационен център 
при Община–Попово.   

ЗАДЪлЖиТЕлни УСлОВиЯ ЗА УЧАСТиЕ В ТЪрГА:
1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се внася в касата на Община–

Попово (стая 215) до 16 часа на 08.11.2010 г. 
2. Тръжна документация се закупува от Центъра за административно         

обслужване на граждани при Община–Попово срещу сумата от 20 лв. без ДДС. 
3. До участие в търга не се допускат участници, които:
- 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 договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки работен ден в стая 217 в сградата 

на Община–Попово.
КМЕТ НА ОБЩИНА–ПОПОВО: (д-р Л. Веселинов)

Дирекциите „Бюро по труда“ напомнят на работода-
телите от област Търговище, че от 8 до 18 октомври 
2010 г. могат да депозират документи за ползване на 
преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Както е известно, след изтичане на този срок Съветът 
за сътрудничество към съответната ДБТ извършва под-
бор на работодателите по утвърдени критерии от ми-
нистъра на труда и социалната политика и изпълнител-
ния директор на Агенцията по заетостта.

• Предлаганите на работодателите възможности за 
ползване на преференции от октомври 2010 г. са за нае-
мане на безработни – младежи до 29-годишна възраст; 
младежи за стажуване за 9 месеца; на непълно работно 
време; лица с трайни увреждания; самотни родители и/
или майки с деца до 3-годишна възраст.

Подробна информация за условията за кандидатства-
не и за свободните финансови средства, в рамките на 
които могат да се сключват договори, може да се полу-
чи в съответната дирекция „Бюро по труда“. 

дИрЕКЦИЯ „рЕГИОнАЛнА 
СЛужбА ПО ЗАЕТОСТТА“

Русе, 7000, ул. „Кап. лейтенант Евстати Винаров“ № 10 
Връзки с обществеността, тел. 852 681, факс 852 693, 

e-mail: press@drszruse.com

„ВТОрА МЛАдОСТ“ 
ГОСТуВА нА 

„ТрЕТА ВъЗрАСТ“  

Д.СъбеВа

На 15 октомври пенсионерски клуб „Трета възраст“–с.
Ломци бе домакин на втора приятелска среща с пенсио-
нерския клуб „Втора младост“–с.Кардам. За организация-
та им помогнаха Кметството в с.Ломци и НЧ „Пробуда“.

Клубът в с.Ломци е създаден преди две години, но вече 
има много приятели сред пенсионерските клубове в об-
щината, затова с много радост председателят му Стойчо 
Александров и членовете му посрещаха своите гости-
те от село Кардам. За тях в читалището бяха подготвили 
богата трапеза и хубава музика. Председателят на чита-
лището Гинка Огнянова представи накратко историята 
на селото, а певици на клуба поздравиха гостите.

Малко са радостите за хората над 60-те, затова те се рад-
ват на всичко добро от трудното им ежедневие, стараят 
се и сами да си доставят радост. Затова и сега усмивките, 
вниманието и топлите думи, с които общуваха, като че ли 
им вливаха нови сили и надежда. Сърдечно приветствие 
към всички тях поднесе кметът на селото Денчо Дечев.

Със задоволство председателите и на двата клуба – 
Стойчо Александров и Йорданка Енчева, споделиха, че 
кметството, читалището и пенсионерският клуб тук ра-
ботят заедно и си помагат. За искреното гостоприемство 
благодари председателят на клуба в с.Кардам Йордан-
ка Енчева.
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Г-н иванов, разбрахме, 
че най-после проектът 

за изграждане на 
туристически обект 
„Ковачевско кале“ е 

окончателно одобрен за 
финансиране по програма 

„регионално развитие“. 
Как стигнахме дотук?

Благодарение на дълго-
то търпение, което има-
хме и аз, и хората, които 
бяха ангажирани с проек-
та. Вече можем да съоб-
щим хубавата новина, а тя 
е, че на шият проект, кой-
то цели превръщането на 
античната крепост „Кова-
чевско кале“ в атрактивен 
туристически обект, най-
после беше окончателно 
одобрен. Казвам оконча-
телно, защото няма досе-
га друга процедура по про-
грама „Регионално разви-
тие“, която да е била толко-
ва сложна и толкова труд-
на както за нас, които да-
вахме идеите и разработ-
вахме проектите, така и за 
тези, кои то трябваше да ги 
оценяват. Защото все пак 
България е известна като 
страна с традиции в сфера-
та на туризма, а тази схе-
ма има за цел да подпомог-
не и стимулира туристиче-
ски обекти, които да станат 
по-атрактивни и да предиз-
викват интереса на българ-
ските, но най-вече на чуж-
дестранните туристи.
Откога работите по този 

проект?

Мисля, че станаха вече 
пет години, откакто се 
роди първоначалната идея. 
След това тя се трансфор-
мира, видоизмени се, на 
няколко пъти правихме ко-

рекции. Но в края на краи-
щата стигнахме до тук. От 
88 подадени предложения 
на общини, в първия етап 
отпаднаха почти полови-
ната, да продължат по про-
цедурата бяха допуснати 

48 проекта. След даденото 
ни време от четири месеца 
за доработване отпаднаха 
още. Последно 27 общи-
ни са подали проекти, от-
говарящи на изисквания та. 
След окончателната оцен-
ка одобрени за финанси-

ране са разработките само 
на 15 общини. Това е го-
лям комплимент за Попово 
и за нашия проект, защото 
имахме конкуренцията на 
общини с много сериозни 
традиции в сферата на кул-
турния туризъм. И това, че 
според броя на точките по 
различните показатели сме 
на VІІІ място в България, 
за мен е изключително ра-
достно и не мога да не съм 
доволен. 

Археологически обект 
плюс атракции –  

как се съчетава това?

Наистина беше изключи-

телно сложен проект. Сло-
жен в смисъл, че основни-
те дейности са различни – 
от една страна, запазва-
не на това, което е разкри-
то до момента като разкоп-
ки, и от втора – изгражда-

нето на един съвършено 
нов обект, който да е съв-
сем близо до разкопките. 
Това ще е т.нар. Археопо-
лис, в който ще има атрак-
ции, които ще са уникал-
ни за България със сигур-
ност, а мисля и за Югоиз-

точна Европа. Ще има как-
во да видят туристите, кои-
то ще дойдат да посетят 
обекта, след като бъде го-
тов. Предстои подписване-
то на договор в рамките на 
две години обектът да бъде 
изграден.
интересно е да разберем 
какви по-конкретно ще 

са атракциите, които 
предвижда проектът.

Да, атракциите са наис-
тина изключително инте-
ресни. Идеята ни е да съз-
дадем един демонстраци-
онен център в рамките на 
Археополиса на антична 

бойна техника за превзе-
мане на крепости. Чели 
сме как е ставало, предста-
вяме си го по различен на-
чин, но тук идеята е да се 
добие визуална предста-
ва. Ще се изработят ня-

колко бойни машини, кои-
то са се използвали навре-
мето – говоря за няколко 
вида тарани, с които ще 
се правят демонстрации 
как са действали. Ще има 
също каменомети, огнеме-
ти и др. Всичко това, надя-
вам се, ще предизвика се-
риозен интерес. Друга ат-

ракция, която заслужава 
внимание, а и е уникална, 
е предлагането на антич-
на кухня. Там ще могат да 
се предлагат ястия, с кои-
то са се хранели древните 
хора. Сигурно ще е инте-
ресно за посетителите да 
видят и Аудиториума, кой-
то предвиждаме да се из-
гради. В него ще има 250 
седящи места и антична 
сцена, на която ще могат 
да се представят различни 
танци, тематични спектак-
ли, като използваме тради-
циите на нашия град в тан-
цовото изкуство. Освен 
това ще има едно обосо-
бено пространство, в кое-
то ще се опитаме да съз-
дадем максимални усло-
вия за хората, които искат 
да се почувстват като древ-
ните – ще могат да се об-
лекат в пълно бойно снаря-

жение например или като 
императори и императри-
ци, за да си направят ат-
рактивни снимки. Плани-
рани са доста интересни 
неща, но преди всичко ту-
ристите ще имат възмож-
ност да посетят и самата 
крепост. Тя ще изглежда 
по различен начин. Всич-

ко ще се консервира в съ-
ответствие с изисквания та 
на специалистите и ще се 
покаже във вида, в който 
е било. Предвидено е ху-
дожествено осветяване на 
крепостта, на цялата част, 
която е към пътя. Нощ-
но време ще е атрактивно 
и ще се забелязва отдалеч. 
Освен това ще се изградят 
съвременни специални пъ-
теки, по които туристите 
ще имат достъп до самата 
крепост, а не да се върви 
по крепостните стени. На-
дявам се, че малко по-къс-
но, когато започне да има 
приходи от тази дейност, 
ще можем да инвестираме 
средства за повече разкоп-
ки, за разкриване на кре-
постта и във вътрешната º 
част. Вярвам, че туристите 
ще останат впечатлени от 
това, което ще им предло-

жим. И фактът, че сме бли-
зо до други културно-ис-
торически центрове в Бъл-
гария, каквито са Велико 
Търново, Свещари, Мада-
ра, ще даде възможност на 
много повече хора, които 
иначе само минават оттук, 
без да спират, да дойдат и 
да видят нещо, което си за-

служава и кое то го няма на 
другите места.

Със сигурност не е без 
зна чение и това, че ма гист-
ралата София–Варна ще 

минава покрай „Ковачевско 
кале“.  но е важно да кажете 
и какъв социален ефект се 
очаква от изграждането на 

този обект? 

Да, това е нещо много 
важно. Всичко, за което го-
ворихме дотук, трябва да 
се поддържа, да функцио-
нира постоянно, без сезон-
ност. Предвидени са мини-
мум 20 работни места и то 
за специалисти – археоло-
зи, историци, аниматори, 
хора с туристически спе-
циалности и т.н. От друга 
страна, ще има поддръж-

ка, охрана, най-вероят но 
ще се осигури и постоян-
на връзка с града. Освен 
това ще се стимулира пуб-
лично-частното партньор-
ство, частната инициати-
ва, защото около един та-
къв обект винаги са нали-
це възможности за разви-
тие на бизнес. Освен всич-
ко друго в близост има язо-
вир, недалеч е могилата на 
Антола. Ако се направи и 
връзката с новооткритата 
гробница в с.Гагово, коя-
то е един уникален памет-
ник, а на по-следващ етап 
и с.Крепча, Гърчиново, 
Са дина – ето го кръга в се-
верната част на общината.  
Затваряйки тоя кръг, Попо-
во става туристически цен-
тър, каквато е и целта на 
този проект.           

 Подготви за пе-
чат Маруся Милушева

ЧЕТИрИ МИЛИОнА 
ЗА ПрЕВръЩАнЕТО 

нА „КОВАЧЕВСКО 
КАЛЕ“ В АТрАКТИВЕн 

ТурИСТИЧЕСКИ ОбЕКТ

Преди дни стана известно, че община–Попово пе-
чели  солидна финансова подкрепа от европейските 
фондове за развитие на културния туризъм и съхра-

няване на историческото наследство. За повече под-
робности сме при заместник-кмета Владимир ива-
нов, който се занимава от доста време с разработва-

не на идеята и представянето º за одобрение пред 
Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството.


