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ЦЕЛТА Е РЕКА ПОПОВСКА 
НИКОГА ДА НЕ  НАВОДНЯВА 
ГРАДА

Екстремните условия, при които ни постави 
природата през настоящата година, наложиха по-
често да говорим за река Поповска и за проблемите, 
свързани с нея и около нея. Тези сериозни проблеми 
съществуват от години, въпреки че нашите съ-
граждани почти не ги забелязваха. Те са както по 
съоръженията, изградени по реката, така и със 
самата º деривация и не на последно място – с чис-
тотата на водите º. 

През това лято сме свидетели на мащабна строи-
телна дейност, свързана с реката. Какво е свър-
шено и какво още има да се прави, за да сме застра-
ховани занапред, че тя няма да ни залее при след-
ващи продължителни порои – въпросът ни е към 
инж. Николай Николов, директор на дирекция „Тери-
ториално и селищно устройство“ в Общината. 

на стр. 3

С парите от облигацион-
ния заем в размер на 600 
хил. лева продължава ре-
монтът на част от улиците 
на Попово.

 От 24 октомври започна 

полагането на асфалт 
на улица „Драва“ и шо-
фьорите вече усещат какво 
е да караш колата си по 
път без дупки. След нея ас-
фалтирането продължи по 

ЗАПОЧНА 
АСФАЛТИРАНЕТО 

НА УЛИЦИ В ПОПОВО 
ул. „Ал. Стамболийски“. 
Следват „Калакоч“ и „Ди-
митър Благоев“ при коопе-
ративния пазар, където са 
подменени и бордюрите. 
После ще се работи на ул. 

Исмет Кюллю получава приза.

На традиционната среща 
с кметовете от община По-
пово д-р Людмил Весели-
нов връчи за втори път 
статуетката „Кмет на годи-
ната“ – този път почетният 
знак отиде на бюрото на 
Исмет Кюллю, втори ман-
дат кмет на с.Захари Стоя-
ново. Той не скри, че е трог-
нат от високата оценка на 
администрацията за негова-
та работа. „Изпълнявам си 
задълженията и се старая 
да помагам на всички“ – на 
това, според г-н Кюллю, 
той дължи уважението на 
съселяните си и на общин-

ското ръководство. Голяма 
е неговата заслуга до вся-
ка къща в селото да стига 
питейна вода и то грави-
тачна, тоест два пъти по-
евтина от тази на система 
„Дунав“. След защитен 
проект Захари Стояново 
ще е едно от стоте кмет-
ства в България, в което 
започва разделно събира-
не на битовите отпадъци, 
всеки момент се очаква 

Маруся МИЛУШЕВА

С последиците от поред-
ния вандалски акт на не-
известни извършители 
осъмна миналия понедел-
ник Попово. Една от пей-
ките на централния пло-
щад „Александър Стамбо-
лийски“ беше изтръгната 
заедно с част от мраморния 
плочник и изпотрошена. 
Явно това „героично“ де-
ло е извършено не от един, 
а от няколко души, за-
щото не малко сила се ис-
ка да направиш на части 
здравата нова пейка от бе-
тон и дебели дървени тал-
пи. Предполага се, че ван-
далщината е от подпийна-
ли в нощните заведения 
на града млади хора, за 

ПАК 
ВАНДА-
ЛИЗЪМ! 

ВРЪЧИХА ПРИЗА 
„КМЕТ НА ГОДИНАТА“

РЕСТОРАНТ 
„МАРИНИ”

Най-доброто място за 
коледните и нового-
дишните празници!

Попово, бул.„България“ №18
0608/2 22 45, 088 7 949 232
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
11 до 17 ноември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

„Гоце Делчев“ и паркинга 
под цеха на завод „Родина“, 
като организацията ще е 
такава, че в петъчните дни 
да има достъп за хора и 
автомобили до пазара. От-
там машините се прехвър-
лят на ул.„Любен Караве-
лов“ и на „Каломенска“ – 

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО 
НА УЛИЦИ В ПОПОВО 

да пристигнат контейне-
рите. Усилията на кмета 
са с личен пример и по-
стоянно въздействие сре-
щу нарушителите да се пре-
махнат незаконните сме-
тища, които са проблем 
за почти всички селища. 
Това са само част от делата 
на този успешен кмет, от-
личен между 36-има свои 
колеги. Да му е честита за-
служената награда!

На срещата с кметовете 
инж. Николай Николов – 
директор на дирекция „Те-
риториално и селищно 
устройство“ в Общината, 
запозна присъстващите с 
проектосписъка от обекти, 
които се нуждаят от сред-

които нарушаването на об-
ществения ред е въпрос на 
чест и себедоказване.

За кой ли път си зада-
ваме риторичния въпрос: 
„Какво провокира тези 
младежи към рушене и аг-
ресия?“. Само алкохолът 
ли е причината за безотго-
ворните им действия? Ка-
къв е този хъс да унищо-
жаваш съграденото от дру-
гите, които полагат усилия 
градът им да е красив и 
уютен за всички. И светъл. 
Защото още след подмяната 

ПАК ВАНДАЛИЗЪМ! 
на уличното осветление с 
новите енергоспестяващи 
лампи злосторници започ-
наха да ги обстрелват и 
чупят просто за кеф, а Об-
щината да харчи нови и но-
ви средства за подмяната 
им. Кому пречеха и освети-
телните тела пред чешмата, 
съградена със средства и 
доброволен труд на Ротъри 
клуб–Попово, които оцеля-
ха едва няколко дена след 
поставянето им.

Каква е ценностната си-
стема на тези момчета?! 
Не се ли замислят, че сред-
ствата за поддържането на 
града ни, който е и техен, 
идват и от цялото общество, 
включително и от данъците 
на техните родители. Или не 
мислят, а просто действат – 
импулсивно, от скука или 
липса на алтернатива, а и 
мотивация за градивна реа-
лизация.

Няма да правим анализ 

на причините за явлението 
вандализъм, скрити в тъм-
ните кътчета на човешката 
природа или в болното ни 
общество. Но каквито и да 
са те, с нищо не оправдават 
стореното безобразие. Без 
да питаме къде е била по-
лицията в това време, че 
не е предотвратила случи-
лото се, се надяваме, че 
органите на реда постфак-
тум ще свършат работата 
си и в скоро време ще нау-
чим имената на злостор-
ниците. И те ще си получат 
заслуженото…

от стр. 1

от стр. 1 отсечката от църквата до 
„Любен Каравелов“. Ще се 
асфалтира и една част от ул. 
„Арбанашка“ и след това 
ул. „Барикадна“. Ако се за-
вършат комуникациите по 
ул. „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ и времето позволи, 
и тя ще бъде завършена 
още през тази есен. 

К. СВЕТОСЛАВОВ

Наскоро Агенцията по заетостта предостави чрез 
дирекция „Бюро по труда“–Попово 172 работни места 
за нуждите на община Попово. Тези места ще бъдат зае-
ти от трайно безработни лица (от 12 и повече месеца), 
получаващи социални помощи.

Новоназначените ще работят 6 часа дневно от 1 
ноември до края на настоящата година. Обект на тях-
ната дейност ще е зимното поддържане на улиците и 
четвъртокласната пътна мрежа в общината, поддържане 
в изправност на ревизионните шахти, преодоляване ще-
тите от наводненията през изминалото лято, почистване 
коритото на река Поповска и селските дерета.

На община Опака за същия период са отпуснати 106 
работни места, които ще бъдат разпределени в отделните 
селища.

Ръководствата на двете общини се надяват, че и в на-
чалото на следващата година ще им бъдат предоставени 
такива аварийни групи. 

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

На 8 ноември сутринта с тържествена литургия в с. Ко-
вачевец бе почетен свети архангел Михаил, чието име 
носи местният храм. Хората запалиха свещи за почи-
налите си близки и за здраве на живите, а църковната 
маса бе отрупана с дарове.

След това всички се отправиха към читалището, на 
чиято фасада са паметните плочи с имената на загина-
лите във войните жители на селото. Прозвучаха молит-
ви за покой на душите им, а певческата група при пен-
сионерския клуб изпълни богата програма. Уважение и 
почит бе засвидетелствано и към присъстващите живи 
фронтоваци Иван Габровски, Мильо Михайлов, Никола 
Тончев, Тодор Лазаров. 

Организатори на тържеството бяха кметството на се-
лото и клубът на пенсионера.

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОИНИ 

Елена ДИМИТРОВА 

Едно радостно събитие събра преди дни много гости в 
клуба на пенсионера в с. Кардам. Тук бяха дошли също 
роднини и приятели на юбиляра Младен Иванов от 
София и Варна, за да отпразнуват 80 години от рожде-
нието му и 62 години от сватбата му с неговата съпруга 
Недка Атанасова.

В празнично украсения като за сватба клуб присъст-
ващите се пренесоха в далечната 1943 г., когато младите 
тогава Недка и Младен се сгодяват и вдигат сватба. 
Кум им става най-големият приятел от казармата на 
младоженеца Господин Велев, който пристига в селото 
заедно със съпругата си Йовка чак от Добрич, за да спо-
делят радостта на младото семейство.

В приветственото си слово си към „младоженците“ 
кметът на с. Кардам Георги Йовчев им отправи пожела-
ния за здраве и още дълги години съвместен живот. 
Тържеството продължи с веселие, песни и танци и както 
е на всяка тежка сватба – с много ядене и пиене. 

ПРАЗНЕНСТВО В КАРДАМ

С кръстника, кръстниците и правнуците Младен и Ангел

И през миналата сед-
мица традиционните сел-
ски събори и големият мю-
сюлмански празник Рама-
зан байрам станаха повод 
за организирането на кул-
турни събития в нашата об-
щина.

Кметството в с.Пала-
марца, читалището и пен-
сионерският клуб бяха обе-
динили усилията си, за 
да създадат празнично на-
строение на гости и жители 
на селото по случай събора 
на 6 ноември. Първото тър-
жество посветиха на Ра-
мазан байрам. С пита хляб 
и цветя мюсюлмани и бъл-
гари посрещнаха предсе-
дателката на Общински 
съвет–Попово Емел Раси-

мова, която ги поздрави с 
празника. И кметицата на 
селото Добринка Христова 
се обърна с най-топли ду-
ми към мюсюлманите в се-
лото. Те от своя страна се 

ПРАЗНИЦИ В ПАЛАМАРЦА И КВ.СЕЯЧИ

Капански обичаи

Красивите плетива на жените от Сеячи

отсрамиха с превъзходни 
сладкиши и баници. Както 
е традицията на този праз-
ник, специално бяха по-
четени най-възрастният от 
мъжете 82-годишният Саид 
Хасанов и от жените – 79-
годишната Анифе Османо-
ва. С подарък бе изнена-
дан и тримесечният Мех-
мед Мехмедов. Музикални 
поздрави поднесе танцо-
вият състав от с. Априлово 
и вокалната група към пен-
сионерския клуб на Пала-
марца с ръководител Пет-
ко Димитров. Накрая мю-
сюлмани и българи, кои-
то тук живеят в разбира-
телство, заедно извиха бъл-
гарско хоро.

В събота тържествата 

продължиха с откриването 
на изложба от рисунки на 
талантливата осмоклас-
ничка Габриела Младено-
ва. Последва младежка 
дискотека, след това на 

мегдана на селото се весе-
лиха хора от различни по-
коления, жители и гости на 
Паламарца. Денят завърши 
с празничен концерт в чи-
талището. Самодейци от 
състав за автентичен фол-
клор представиха капан-
ски обичаи. С много апло-
дисменти бяха посрещна-
ти специалните гости Га-
лен Ганев, роден в Пала-
марца, под чийто съпровод 
прозвучаха песни в изпъл-
нение на неговата съпруга 
и дъщеря. Кметът на общи-
ната д-р Л. Веселинов съ-
що уважи празника на па-
ламарчани, лично ги поз-
драви и им пожела здраве 
и добри дни. За финал на 
вечерта имаше празнична 
заря.

•••
И в квартал Сеячи много 

се бяха постарали хората 
да почувстват по-осезаемо 
празника. Изложба от ри-

сунки на ученици и деца 
от детската градина бе от-
крита ден преди събора. 
Жените от пенсионерския 
клуб пък бяха изложили 
свои красиви ръчни плети-
ва, между които и тези на 
92-годишната Йовка Йор-
данова (в следващия брой 
четете какво ни сподели 
тя). 

Кметският наместник 
Господин Илиев награди 
всички участници в излож-
бите, скромни подаръци 
получиха най-възрастният 
жител на квартала 94-го-
дишният Васил Ангелов и 
най-малката жителка Ми-
лица Свиленова. За първи 
път една от улиците на Сея-
чи бе отличена като най-
чисто поддържана. 

Заместник-кметът Вла-
димир Иванов поздрави от 
името на общинското ръ-
ководство сеячани с пред-
стоящия събор. В праз-
ничния концерт участваха 
местни изпълнители и съ-
стави от Дома на култура-
та–Попово. И тук празнич-
ната вечер завърши с атрак-
тивна заря. ства за ремонти след навод-

ненията през това лято. 
Очаква се в началото на 
2006 г. правителствената ко-
мисия по аварии и бедствия 
да разпредели още 300 млн. 
лева за преодоляване на 
щетите от пороите. На пър-
во място в списъка е пътят 
за Глогинка от разклона на 
търговищкото шосе. След 
него е пътят Медовина–
Посабина. 

Заместник-кметът Тодор 
Ненов информира, че ве-
че е минала комисия, коя-
то да установи какви са 
нуждите от допълнителни 
осветителни тела за улич-
ното осветление по селата. 
Назначени са двама души, 
които ще се грижат за под-

държането на това освет-
ление, както и за изправ-
ността на мрежата на мест-
ните радиоточки, която съ-
що преминава към общи-
ната. За групата вече е оси-
гурен автомобил, предстои 
да се закупят и необходи-
мите технически средства 
и съоръжения, нужни за ра-
ботата º.

Кметът д-р Веселинов 
информира, че има обеща-
ние общината да получи 
до края на годината допъл-
нително 120 хил. лева за 
най-неотложни ремонти 
на пътни отсечки. Със соб-
ствени средства ще се ре-
монтира покривът на кмет-
ство Славяново, защото 
сградата се руши.

ВРЪЧИХА ПРИЗА „КМЕТ НА ГОДИНАТА“
от стр. 1
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Пламен СЪБЕВ

Какво ще кажеш да се напием
и всички глупави клишета да разбием.
О-о-о, да полудеем тази нощ.

(из чалга хит)

Поредните улични погроми – счу-
пени лампи, изкъртени пейки. По-
вод да псуваме в безсилието си или 
в общество като нашето вече да 
свикваме с тези неща? Много опти-
мизъм е нужен, за да очакваме скоро 
културата на разрушението да изчезне. 
Обществото вече 15 години стои в 
опиянението от разкрепостените 
нравите и свободата на личността 
и инициативата. Да, но през тези 
години се доразруши и ценностната 
му система. Освободеното простран-
ство се зае от заливащата ни от-
всякъде еднотипна, пошла и долно-
качествена продукция, насочена към 
низки страсти и внушаваща, че всич-
ки са маскари.

 
Чалга културата наложи поглед към 

света като потребление, като първично 
телесно потребление. Липсата на рабо-

РАЗМИСЛИ

КУЛТУРАТА НА РАЗРУШЕНИЕТО
тещи обществени структури, на общи 
колективни проекти за развитие остави 
еротиката и сексът да завладеят изцяло 
пространството. В такова пространст-
во всичко е възможно. Човекът се само-
осъзнава единствено като консуматор. 
Той иска само коли, жени и пари – копне-
жът на бедната култура.

Този тип човек не е в състояние за 
разговаря с другите хора как да жи-
веят заедно, да живеят по-добре в един 
съвместен свят. Този тип култура е не-
наситна, при нея няма граници. Тя е 
белязана с рушене – кога грубо и вандал-
ско, кога тихо и неусетно заличаващо 
морални норми у човека и обществото. 

Какво ни чака? Отговорът е поколен-
чески. Истината е, че само младите хо-
ра, които днес създават проблемите, мо-
гат да ги разрешат. Всички мерки по 
разчистване и възстановяване на разру-
шеното и осъждането му са временни 
и без дългосрочен ефект във времето. 
Бъдещето е в промяна на манталитета. 
Как ще стане това? Отговорът е много 
труден и трябва да бъде държавнически. 
Засега това, което виждаме по улиците, 
ще ни кара да псуваме, после ще започне 
да ни плаши, после...  

- Бай Пенчо, гърне не си 
ли копвал с тази голяма 
кофа?

- Че ако бях, тук ли щях 
да съм? – така започна 
разговорът ни.

- Ти си отдавна в заная-
та, ще стане ли реката?

- Лошо е, че тук са поч-
нали работата кой откъдето 
намери. Ето тук водата е 
подпряна, какво е отдолу, 

дявол го знае. Карам го на-
слуки. В началото ми каза-
ха да почистя само цимен-
тираната част, аз на своя 
глава го почистих още 200 
метра от моста надолу, мах-
наха се чуканите, източи 
се каналът. Така се почва.

- Къде започна заная-
та?

СРЕЩА

РУСКАТА ДРАГА Е 
ГОЛЯМА МАШИНА

- На язовир „Стамболий-
ски“. И тук съм работил 
много. Когато имаше МТС-
та, правихме корекцията на 
реката при Опака–Гагово, 
Опака–Зараево. Бил съм и 
на Ястребино на язовира. 

- Някога имаше и нор-
ми, сега?

- 400–500 кубика се хвър-
лят на ден при хубава ра-
бота. Ако нямам пречки, 

съм стигал до 1200 кубика 
на ден. Работил съм само 
с руски машини, друга не 
признавам. Опитвал съм и 
на чешки багери „Шкода“, 
но те са малки, не съм до-
волен. Стигал съм до 8 мет-
ра удълбочаване. Тук само 
изчиствам коритото. Пра-
вил съм си сметки, че около 

3 500 000 кубика пръст съм 
изкопал по груби сметки 
за 53 години, ама  3500 лв. 
нямам на сметка.

- Бай Пенчо, тази ма-
шина много бръмчи, как 
си изкарал с нея толкова 
години?

- Сега мога да легна под 
него и да заспя и да се съ-
будя, ако някой чукне по ла-
марината.

- Кога ще свършите?
- Аз свършвам вече моята 

работа. Лошото е, че идва 
зима и става едно и също – 
от дивана до телевизора, 
от телевизора до дивана, 
тук ми е по-добре.

- Бъди здрав!
МВ

Пенчо Стефанов e от Павликенския край живее в Русе. На 73 години е. От 
1949 година до днес е драгерист. Тази есен работи по корекцията на Поповска 
река. За малко го откъсвам от работата му, той се оказва словоохотлив събе-
седник.

ÈÑÒÎÐÈß
Ñ Öàðñêè óêàç ïðåç 1911 ã. å  óòâúðäåí Çàêîí çà ðàçðåøàâàíå íà Ïîïîâñêàòà 

ãðàäñêà îáùèíà äà ñêëþ÷è çàåì îò 300 õèë. ëâ. îò ÁÍÁ ïðè 7% ëèõâà 
ãîäèøíà è ñðîê çà èçïëàùàíå 40 ãîäèíè íà ðàâíè âíîñêè êàòî çà çàëîã ñå 
çàëîæàò çàëàãàåìèòå ïðèõîäè íà îáùèíàòà â ðàçìåð äîñòàòú÷åí äà îñèãóðè 
ðåäîâíîñòòà íà èçïëàùàíåòî íà ãîäèøíèòå àíþèòåòè. Öåëòà íà çàåìà å 
ñòðîåæ íà Äîõîäíî çäàíèå è ïðîêîïàâàíå íà êàíàë ìåæäó äâåòå ãðàäñêè 
ìàõàëè, ò.å. êîðåêöèÿ íà ðåêàòà ïðåìèíàâàùà ïðåç ãðàäà.

Преди няколко години 
започна поетапна рекон-
струкция на съществува-
щите мостове по реката, 
която  приключи през на-
стоящата година с оконча-
телното реконструиране 
на моста на площад „Ал. 
Стамболийски“. 

В същото време наводне-
нията през това лято нало-
жиха екстрени мерки, които 
да подобрят условията за 
живеещите в близост до 
реката. Над 50 къщи по-
страдаха от придошлите 
води, бяха наводнени два 
трафопоста, прекъсната бе 
комуникацията по някои 
от мостовете. Това наложи 
започване на работа по 
корекция на руслото на 
Поповската река. С ограни-
чените средства, които ни 
бяха отпуснати от Коми-
сията по бедствия и аварии, 
в размер на около 100 хил. 
лева ние съумяхме, с по-
мощта на „Напоителни си-
стеми“–Търговище и „Бор-
ба с ерозиите“–Русе, да 
предприемем почистване 
на коритото на реката, кое-
то вече е факт. 

Паралелно с това, още 
преди наводненията, за-
почна  изграждането на 
облицовка на реката меж-
ду мостовете на ул. „Дра-
ва“ и на Централен град-
ски площад. Работата се из-
вършва от фирмата, спече-
лила търга за обществе-
ната поръчка, „Строй ин-
женеринг“–Търговище, коя-
то по график трябваше да 
приключи работа до месец 
октомври. Поради небла-
гоприятните природни ус-
ловия строителството не-

колкократно спираше и се 
наложи извършване на до-
пълнителни работи. Така 
че  осигурените 500 хил. ле-
ва за корекцията ще бъдат 
усвоени до Нова година.

Нашите намерения са 
през следващата година да 
бъдат изготвени работни 
проекти за корекция на ре-
ката от пл. „Ал. Стамбо-
лийски“ до моста на пл. 
„Трети март“ и тази зона 
също да бъде облицована. 
По същия начин смятаме да 
бъде изготвен проект и на 
участъка между ул. „Драва“ 
и блоковете в кв. 106, за 

което ще кандидатстваме 
за финансиране от 
ПУДОС. Това са идеите ни 
за следващата година като 
инвестиции по река По-
повска. Разбира се, съще-
временно ще продължим 
търсенето на възможности 
за финансиране на облицов-
ката º, докато стигнем 
до края на регулацията в 
западната част на града. 

Защо решихте да 
облицовате бреговете на 
реката – вижда се колко 
е грозна тази част, която 
вече е облицована? Не е 
ли по-естетично, а и по-
евтино, бреговете да се 

затревят или да се засеят 
храсти и да се оформи 
един зелен пояс през 

центъра на града, което е 
по-добре и от екологична 

гледна точка?

Мислено е и за такъв 
вариант, но много е труд-
но поддържането на таки-
ва брегови ивици.  Вече 
имаме облицована догоре 
част от реката и наисти-
на гледката е много гроз-
на. Сега решихме да пра-
вим облицовка на една 
трета от брега, тоест до 
нивото на водите при нор-
мални валежи. Но не хва-
щаме максималните води, 
каквито бяха при навод-
нението. След всяко едно 
такова наводнение, ако е 
само тревна площ отстра-
ни, реката започва да 
миандрира, второ – започ-
ва да се появява и расти-
телност, която много труд-
но се изкоренява. За та-
къв един обект трябват 
постоянни грижи и под-
дръжката е много скъпа. 
Затова навсякъде, не само 
в България, реките се обли-
цоват, на места това се 
прави с естествени мате-
риали, за да е по-естетич-
но. Не е желателно да се 

сеят храсти, защото при-
родата ни предупреди, че 
при екстремна ситуация 
трябва да има свободен 
достъп за машините, които 
да почистват коритото. По 
принцип такова почистване 
е редно да става поне на 
10 години, за да не ни  
поставя природата в такива 
ситуации, както през това 
лято. А река Поповска не 
беше почиствана поне от 
40 години.

От години поповчани 
наричат река Поповска 

„канала“ и са прави, 
защото в нея се отича 

канализацията на града.  
Бистра ли ще бъде реката, 

след като колекторът 
ще върви успоредно с 
нея и мръсните води 
ще се отвеждат към 
пречиствателната 

станция?

Засега не е осигурено фи-
нансирането, но след като 
това стане и се изгради 
двустранният колектор от 
двете страни на коритото,  
в река Поповска няма да се 
вливат фекални води. Само 
при екстремни ситуации, 
когато има порои, през 
дъждопреливници част от 
водите ще се поемат от ре-
ката. Да се надяваме, че 
това ще се случва много 
рядко. През бъдещата пре-
чиствателна станция ще 
минават само мръсните во-
ди от колекторите, а река 
Поповска, бистра и чиста, 
ще се влива в Черни Лом.

И ще ловим в нея 
кротушки, както едно 

време през нашето 
детство! 

Да, да се надяваме, че 
това ще е точно така колко-
то може по-скоро. 

Въпросите зададе 
Маруся Милушева              

ЦЕЛТА Е РЕКА 
ПОПОВСКА НИКОГА 
ДА НЕ  НАВОДНЯВА 

ГРАДА
от стр. 1
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„УНГАРИЯ Е СЛЕД НАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

Българските секретари 
на общини са имали въз-
можност да видят как рабо-
ти и администрацията в ав-
стрийската столица Виена. 
И там чиновниците са в пъ-
ти повече като численост 
от българските и в този 
смисъл е необяснимо пред-
стоящото 10-процентно съ-
кращение, което нашето 
правителство планира за 
началото на 2006 г. И там 
никой не крие разочарова-
нието си от въвеждането 
на еврото, което е вдиг-
нало почти двойно цените 

Продължение от миналия брой

влизащите от Източна Ев-
ропа. 

С една дума, формалният 
прием в обединена Европа 
не означава, че проблемите 
се решават с магическа 
пръчка. Напротив, част от 
тях дори се задълбочават 

Сега в нашето село жи-
веят около 400 ду-

ши – турци, българомоха-
медани и по-малко бълга-
ри. Между хората нико-
га не е имало различия по 
етнически или религиозен 
признак, налице са доб-
ри междусъседски отно-
шения. Около 60 на сто 
от населението е в трудо-
способна възраст, но как-
то е почти навсякъде, без-
работицата е много голяма 
и е един от най-съществе-
ните проблеми в Козица. 
Десетина жени работят 
в шивашкия цех в съсед-
ното село Зараево, още пет 
работни места има в мест-
ната целодневна детска 
градина, където се възпита-
ват и отглеждат около 15  
деца до 6-годишна възраст. 
Останалото население се 
препитава от дребно земе-
делие и животновъдство – 
във всеки двор има по ня-
коя и друга крава, овце, ко-
зи.

Още в началото на манда-
та извършихме вътрешен 
ремонт на сградата, в която 
се помещава кметството. 
Успяхме да направим ча-
кълена настилка на пет-
километровия път от на-
шето село до с. Ломци. 
През изминалото лято из-
градихме и джамия. Тя още 
не е завършена – през тези 
дни се прави мазилката. 
Кога  молитвеният дом 

Тихомир Трифонов

на мюсюлманите ще бъде 
окончателно готов – зависи 
най-вече от парите. Сред-
ствата за него се набират 
от доброволни дарения от 
населението, имаме и ня-
колко по-крупни дарения – 
суми до 5000 лева, от хо-
ра с по-големи финансови 
възможности. Местното 
население участва в строе-
жа на джамията с безвъз-
мезден труд.

Още през януари 2004 го-
дина осъществихме ремонт 
на уличното осветление. 
Монтирани са 47 нови енер-
госпестяващи лампи и сега 
селото ни е осветено през 

тъмната част на деноно-
щието.

Ремонтирахме една от 
селските чешми и по-
строихме нов водопровод 
за нея. С това се улесни во-
допоят на животните, кои-
то са доста в с. Козица. С 
помощта на хората от вре-
менната заетост редовно 
се почиства и поддържа 
в добър вид гробищният 
парк.

Тук е мястото да споделя, 
че кметството поддържа 
добри взаимоотношения 
с общинската администра-
ция в Попово и лично с 
кмета на общината д-р Люд-

мил Веселинов. Винаги ко-
гато съм се обръщал за по-
мощ и съдействие, съм ги 
получавал. Надявам се, 
че това ще продължи и за-
напред.

В селото имаме три ма-
газина за хранителни про-
дукти, които се снабдяват 
редовно с различни други 
стоки. Някои мои съселяни 
казват, че магазинът на по-
требителната кооперация в 
Зараево, който е един от тях, 
се зарежда по-добре дори 
от някои търговски обекти 
в Попово. Питейното ни во-
доснабдяване е безрежим-
но. През това лято водата 

не е спирала дори в най-го-
рещите дни.

За отбелязване е, че от 
години в Козица почти ня-
ма престъпност. Ако все 
пак се случи някоя дребна 
кражба на добитък или 
нещо друго, тя е дело на 
хора от други населени 
места. Може да се каже, че 
основната заслуга за това 
е доброто сътрудничество 
между кметството и поли-
цейските органи.

Имаме функциониращо 
читалище, което преди ня-
колко месеца отбеляза 80 
години от създаването си. 
Много са хората от селото, 
които ползват читалищната 
библиотека. С помощта и 
съдействието на читалище 
„Отец Паисий“ се органи-
зират общоселски празнен-
ства, но истина е, че рабо-
тата му не е толкова богата 
и разнообразна както преди 

петнадесетина години, ко-
гато имаше и самодейни 
състави, и повече финансо-
ви средства за най-различни 
читалищни дейности.

Изготвен е проект за ре-
монт на пътя за с. Садина 
(през гората) с дължина 
400 метра. Това ще струва 
20 000 лева. По същия 
проект се предвижда из-
граждането на една чешма 
в землището на селото на 
стойност 8500 лв. 120 000  
лева ще струва предстоя-
щият ремонт и асфалтира-
не на уличната мрежа в 
Козица.

Моето жизнено кредо е 
да бъда винаги честен и 
човечен в отношенията си 
с хората. Като кмет и човек 
се стремя да помагам на 
нуждаещите се и го правя. 
Чести са случаите, когато 
с личния си автомобил ка-
рам болни от селото до бол-
ниците в Търговище, Шу-
мен, Варна, защото тези 
мои съселяни, които са пре-
димно бедни възрастни хо-
ра, нямат възможност да 
си осигурят превоз сами. 
Никога не съм се отнасял 
формално към кметските 
си и човешки задължения. 
Не обещавам неизпълними 
неща, но каквото кажа, го 
правя. Местните жители 
ме уважават, вярват ми, а и 
аз разчитам на тях в много 
случаи. Дано не прозвучи 
като хвалба, но вече 10 
години кметувам – хората 
ми гласуват доверие, защото 
съм се доказал с делата 
си пред тях. По същия 
начин ще продължавам и 
през следващите месеци и 
години. С каквото мога – 
ще помагам.  Ще се стремя 
да бъда полезен по всяко 
време на моите съселяни, 
да им помагам и като сто-
панин на населеното място, 
и с това, което не влиза в 
кметските ми задължения.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ

Кметът обикновено е сред своите съселяни.

Кметството 

Секретарят на Общи-
на–Попово Тихомир Три-
фонов беше един от 
участниците във Втора-
та научно-практическа 
конференция, организи-
рана от Асоциацията на 
секретарите на общини 
в Република България. 
Форумът е посветен 
на евроинтеграцията и 
предизвикателствата 
пред общинските адми-
нистрации, които се по-
раждат от този про-
цес. Той се проведе в Ун-

гария – една от новите страни–членки на ЕС, от 
17 до 23 октомври.

на стоките и прогонило 
клиентите от магазините. 

Въпреки че са част от ня-
когашната Австро-Унгар-
ска империя, явно унгар-
ците все още не са спе-
челили доверието на ста-
рите страни–членки на 
ЕС. За това господин Три-
фонов съди по проверки-
те на границата между Ун-
гария и Австрия, които 
митничарите старателно 
правят не само на чужден-
ците, а и на унгарските 
граждани. От своя страна 
пък унгарците проявяват 
завишена бдителност към 

„СТАРАЯ СЕ ДА БЪДА 
ЧЕСТЕН И ЧОВЕЧЕН   
С ХОРАТА“

ХАСАН ХАЙРОЛА е кмет на село Козица, като това е неговият втори 
мандат. Има средно специално образование – завършил е техникум по хла-
дилна и топлинна техника в София.  Той е 50-годишен, зодия Телец. Семеен 
е, има син и дъщеря и три (засега) внучета. От началото на последния му 
мандат са изминали около две години – време достатъчно за равносметка. 
Как се справя кметът с отговорните си задължения в тези трудни години 
на преход, през които в най-тежко положение е населението на малките 
селища – за това споделя г-н Хайрола специално за читателите на вест-
ника. Хасан Хайрола

WWW.POPOVO.BG

ВСИЧКО ЗА 
ОБЩИНА ПОПОВО

и преодоляването им зави-
си от много фактори. При 
всички случаи са необхо-
дими много работа и доб-
ра воля, която засега не ви-
наги е налице. 

Подготви за печат 
Маруся Милушева
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WWW.TRGPOOL.COM
ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК 

ЗА ТЪРГОВИЩЕ И РЕГИОНА

„СЪХРАНИ 
БЪЛГАРСКОТО, 

БЪДИ БЪЛГАРИН!“
Под това мото премина Националният младежки 

събор в София, организиран по инициатива на прези-
дента Георги Първанов по повод Деня на народните 
будители 1 ноември. На патриотичния форум община 
Попово бе представена от група ученици и учители, 
водени от директора на дирекция „Хуманитарни дей-
ности“ Дарина Парашкевова. Ето какви са впечатле-
нията на Неда Иванова, ученичка от основно училище 
„Св. Климент Охридски“, от участието º в събора:

Точно в 12 часа на 1 ноември бяхме пред парадния 
вход на президентството, където с тържествен ритуал бе 
издигнато българското национално знаме. След церемо-
нията г-н Първанов обърна специално внимание на на-
шата група, което много ни трогна.

След това взехме участие в срещата разговор „Книгата 
и възраждането на българския дух“, проведена в зала 
№10 на Националния дворец на културата. После при-
съствахме на официалната среща с президента, на която 
участниците в събора му връчиха своето обръщение 
към него. В посланието се казваше, че младите хора на 
България не са безразлични към ставащото днес и бъ-
дещето на родината си. Те искат да участват във взема-
нето на решения, които се отнасят до техния живот и са 
важни за развитието на страната.

Вечерта имахме възможност в зала 1 на НДК да гледаме 
концерта спектакъл, посветен на Деня на народните 
будители. Той беше толкова емоционален и въздействащ, 
че младите хора от публиката спонтанно станаха и заиг-
раха българско хоро, развяваше се трикольорът, дори 
президентът се хвана редом с младите. Духът на патрио-
тизъм и родолюбие, струящ от сцената, завладя цялата 
зала и беше много вълнуващо. 

През дните на форума ни се удаде възможност да по-
сетим много забележителности в столицата. Най-голя-
мо впечатление ми направиха Президентството и Архео-
логическият музей. 

Всичко, на което присъствахме, участвахме и видяхме, 
силно ни впечатли. Затова, ако имаме възможност, дого-
дина отново бихме участвали в този събор. Защото ни 
беше интересно и обичаме родината си.

Групата от Попово

Антоанета ИВАНОВА

В малкото, населено предимно с пенсионери село До-
лец по подходящ начин бе отбелязан Денят на народни-
те будители – 1 ноември. На състоялото се по този по-
вод тържество гости бяха бившият директор на мест-
ното училище и поет Пеньо Стоянов и поетът Христо 
Райчевски от с. Садина.

 С поздравително слово към присъстващите се обърна 
г-н Стоянов, който подари 50 тома литература на читали-
щето. Свои стихове рецитира поетът Райчевски. На тър-
жеството бе прочетено полученото писмо от родения в 
с. Долец Петър Миланов – специалист историк в Нацио-
налния държавен архив–София. Той направи дарение от 
42 тома на читалищната библиотека. 

По случай празника бе изнесена литературно-музи-
кална програма от местни читалищни дейци и ученици 
от селото. 

На този свят за всеки българин ден и млади, и стари 
показаха, че и днес е жив и буден българският дух.

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ В ДОЛЕЦСВЕТЛИНА ОТ ДУШАТА 

НА ТВОРЕЦА
„Мъжът на 50 е стара 

служба – изял си е войниш-
ката чорба. И опит вече 
чужд не му е нужен, за-
щото знай, че всичко е бор-
ба“ – този цитат от популяр-
на песничка цитира пред-
седателят на читалище 
„Св.св. Кирил и Методий“–
Попово Тихомир Трифо-
нов при откриването на 
юбилейната изложба на ут-
върдения поповски худож-
ник Деян Йорданов. Съ-
битието, събрало много 
близки, приятели и колеги 
на талантливия ни съграж-
данин, се състоя в Истори-
ческия музей в понеделник 
вечерта, 7 ноември, ден 
преди той да отпразнува 
петдесетия си рожден ден. 

Хеопсовите пирамиди 
и Дон Кихот, старинни къ-
щи, лодки, цветя, коне, 
модерно интерпретирани 
на платната, но разпозна-
ваеми, както само Деян мо-
же да го направи – това са 
представените картини, по-
вечето от които съвсем ско-
рошни. Красиво съчета-
ние на цветовете, така, че 
ти се иска да имаш поне 
едно от тези струящи от 
светлина и багри платна в 
къщата си, то да те грее и 
топли, да гали погледа и 
доставя наслада на душата 
ти всеки път, когато имаш 
нужда да избягаш от си-

вото и скучното. Затова на-
истина сме щастливи, как-
то каза и председателят на 
читалището, че в града ни 
остана и твори човек като 
Деян Йорданов. 

Като един постоянно тър-
сещ творец определи Деян 
председателят на групата 
художници в Търговище 
проф. Димитър Чолаков. 
Светлина и много енергия 
струи от картините му, 
едни от най-хубавите от 
тях са притежание на ху-
дожествената галерия в 
областния град, каза още 

той и му пожела тази енер-
гия да не го напуска в 
следващите му петдесет 
творчески години. 

В поздравителния адрес 
от кмета на общината д-р 
Веселинов, прочетен от 
заместник-кмета Владимир 
Иванов, също имаше висока 
оценка за сътвореното 
от художника и приноса 
му за културния облик на 
града ни: „Историята на 
град Попово се чертае от 
личности. Личности, кои-
то с присъствието и с дей-
ността си оказват влияние 

на широк кръг от хора. Та-
кова е и Вашето място в ис-
торията на града ни, завою-
вано с големия талант на 
художник и цената на мно-
го усилия и труд“.

Трогателни думи за прия-
теля, колегата и художника 
имаше и от колектива на 
ОУ „Св.Климент Охрид-
ски“, където той е започ-
нал трудовия си стаж ка-
то преподавател по рисува-
не. И много цветя и благо-
пожелания от хората, които 
го ценят и обичат – за него 
и цялото му семейство.

ДЕЯН – ЗА СЕБЕ СИ:
„Когато си на прага на такъв юбилей, не е вдъхновява-

що, но… това е реалността, няма как да се избяга от нея. 
Затова реших, че е най-добре да направя тази изложба, 
защото изложбата е празник за художника. А и това е 
истинската равносметка след първите 50 години, когато 
човек трябва да се огледа накъде е тръгнал, накъде 

отива. Няма да говоря за моето творчество, част от него 
е пред вас. Ще кажа само, че изкуството е един свят, 
в който човек бяга от реалността. Това е единственото 
удоволствие, което ни остава, и както се вижда и от 
картините, това е другият свят, нереален и мечтан, но 
който ни дава и надежда, и упование за бъдещето.“

НЕЛИ ДИМИТРОВА

„Много благ човек и 
готин приятел, с широка 
душа и това си личи и в 
работите му – със страхот-
но светоусещане, със стра-
хотно присъствие. Колкото 
е ярък обаче в живописта 
си, понякога в живота е 
точно обратното – тих и 
ненатрапчив, не обича да 
подчертава присъствието 
си сред другите. Винаги 
съм имала най-топли прия-
телски чувства към него и 
се надявам, че и неговото 
отношение към мен е съ-

ПРИЯТЕЛИТЕ И КОЛЕГИТЕ – ЗА ДЕЯН:
щото. Като художник е 
един от авторите, които ха-
ресвам и винаги ще ценя“.

КИРИЛ БАТЕНБЕРГСКИ

„Деян е винаги търсещ, 
експериментатор в твор-
чеството си. И това според 
мен е хубавото у него. Не 
се вмества в определени 
граници, а обича експери-
мента както в реалното, та-
ка и в абстрактното. Дру-
гото, което ми харесва в 
работите му, е, че има много 
светлина в тях. А в крайна 
сметка светлината идва от 
душата на твореца.“

РУМЕН РАЙНОВ

„Деян е направо явление 
за тоя град и добре, че е 
останал тук, а не е избягал. 
Защото всеки има право да 
търси най-доброто място 
за реализацията и битието 
си. За мене тази изложба е 
един празник за всички нас 
и за Попово.“

ВАЛЕНТИН ГОЛЕШЕВ

„Приятел и колега – то-
ва е Деян за мен. Мога да 
го поздравя с тази излож-
ба, защото има чудесни по-
падения. Явно натрупания 
опит през 50-те години си 
оказва влиянието. Слънчев 
човек, да ни е жив и 
здрав!“
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АНТИКВАРИАТ. Про-
изведен 30-те години на ми-
налия век. Много добре за-
пазен. Разглобяем. Цена 350 
лева. GSM 088 6 265 532.

• СПРАВОЧНИК•

ВОЛЕЙБОЛ

МАЛКИ ОБЯВИ
• КУПУВАМ селска къща  

в Поповска община. Плаща-
не веднага. За справка: 082 
235 063, вечер; 088 9 840 
373. 6-8

• ПРОДАВАМ магаре, 
каруца и амуниции. Тел. 
9380 208 (с.Дриново). 5-5

• ПРОДАВАМ  фризер, 
марка „Gorenje“ в гаранция, 
неупотребяван. Тел. 27 312, 
GSM 089 7 742 300. 3-5

• ЕТ „Саня“ ИЗВЪРШВА 
всякакъв вид строителни 
услуги – теракот, фаянс, 
ламперия, гипскартон, ма-
зилки, шпакловки и др. За 
връзка: 088 6 564 093. 2-2

• ПРОДАВАМ дворно 
място в Попово, 340 кв.м 
на ул.„Александър Стамбо-
лийски“, срещу Летния теа-
тър. Тел. 052 635 572. 1-3

• ПРОДАВАМ тяло за све-
теща реклама с размери 70/40 
см. Тел. 0608 23 531. 1-3

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
ВЪПРЕКИ ЗАГУБАТА

Ганчо КИРИЛОВ

На 5 ноември отборът на волейболен клуб „Попово“ 
(мъже) срещна силния отбор на Сливен и загуби с 3:0 
гейма. Гостите са фаворити за първото място в групата. 
Все още в представителния волейболен отбор на Попово 
продължава сработването между старите и младите 
състезатели, което се отрази на нивото на играта.

На 6 ноември се игра и среща от първенството при 
юношите старша възраст. След отлична игра отборът на 
ВК „Попово“ постигна категорична победа с 3:0 гейма. 
Успехът се дължи на системните тренировки и на прове-
дените две контролни срещи преди започването на пър-
венството. Отборът на ВК „Попово“ заедно с отборите на 
„Дунав“ (Русе) и „Черно море“ (Варна) се очертава да се бо-
рят за разпределението на първите три места в групата.

На 20 ноември в 14 часа във волейболната зала ще 
се играе обещаващата да бъде крайно интересна среща 
между юношите старша възраст на ВК „Попово“ и 
„Черно море“ (Варна).

Катерина РУСЕВА 

Състояха се първите срещи от есенния полусезон на 
волейболното първенство за девойки старша възраст. 
На 6 ноември, неделя, „Дунав“ (Русе) победи като дома-
кин отбора на „Шумен 05“ с 3:0 гейма, а отборът на во-
лейболен клуб „Черноломец–Попово 98“ гостува на 
„Спартак“ (Варна), където след изключително оспорван 
мач губи с 1:3 (25:21; 23:25; 19:25 и 25:27).

Следващата седмица поповчани почиваха, а на 20 
ноември са домакини на ВК „Шумен 05“.

ЗАГУБА И ПОБЕДА ЗА 
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ  „ПОПОВО“

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА 
Исторически музей–Попово

Около Архангеловден са вълчите празници, които 
се тачат, за да бъдат запазени хората и стоката им от 
вълци. Те се почитат три, седем или девет дена. Някъде 
се смятат от Св. Мина (11.ХІ.), другаде – веднага след 
Архангеловден (8.ХІ.), на трето място – от 1.ХІ. Въл-
чите празници представляват един по-особен обичаен 
комплекс, който съдържа предимно забрани и някои 
обредни действия. Всички те се определят от твърде 
стари народни схващания. Целият обичаен комплекс е 
ограничен в кръга на семейството, и то предимно на 
жените. 

 През периода на Вълчите празници жените не рабо-
тят почти нищо. Не предат, не плетат, не тъкат, за да 
не пипат вълна. Вярва се, че ако не спазват тази за-
брана, вълците ще изядат овцете. Много строго се 
следи да не се крои и шие дреха на мъж. Той ходи по 
полето и из гората и ако го срещне вълк, ще го изя-
де. Разпространено е интересното вярване, че ако се 
погребе мъж с дреха, изработена през вълчите праз-
ници, той ще се върколаса, „превъплъти“.

Не отварят ножици – „за да не се отворят на вълците 
устата“, не се решат и не чешат добитък – „да не си 
точат вълците зъбите“, не влачат вълна с дарак за съ-
щото, не перат, „за да не се пенят на вълците устата“, 
не работят с остри предмети (ножици, нож, игла и др.) 
и изобщо не режат (особено бременните жени, за да не 
родят дете с „подрязани“ пръсти). Мъжете вечер не си 
събуват цървулите.

Има и обредни действия с предпазен характер. Още 
в навечерието на Вълчите празници жените връзват 
ножиците с червен конец или ги скриват, скриват съ-
що и гребените, склопват зъбците на два дарака и ги 
отнасят на тавана или кошарата, заключват веригата 
на огнището с катинар. Навсякъде жените лепят кал 
около огнището и зад вратата, за да замажат устата и 
очите на вълците. Някъде слагат пирон в огъня – „да 
изгори езика на вълка“ или игла в кваса – „да си набоде 
езика“. Среща се и друга интересна практика – жените 
зашиват мижешком полата на ризата си, като жената 
вдява зад гърба на мъжа три пъти игла с червен конец. 
Вярва се, че това ще го запази от вълците.

Обикновено през тези дни жените могат да работят 
само конопи.

Вълчите празници са били почитани в Поповско 
докъм средата на ХХ в., когато постепенно отпадат от 
календарната обичайно-обредна система.

НАРОДЕН КАЛЕНДАР

ВЪЛЧИ ПРАЗНИЦИ

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл. 50 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община–Попово

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под аренда на общинска земеделска земя, считано от 

стопанска 2005–2006 година, за срок от 5 (пет) стопански години в:
1. Землището на с.Ковачевец
Имот №      Начин  Кате-    Площ Местност Начална тръж-
  трайно  гория    на цена лв./дка
  ползване     годишно
1. Част от 
     имот 
     № 029019 Пасище, мера            V                   3,000 Кале билю 4,50
2. Землището на с.Еленово
1. 100262 нива            ІІІ    7,320 Над селото   59
2. 010019 нива            ІІІ  11,022 Ярем чешма   89
3. 022010 нива            ІІІ  20,582 Дермен сърт 165
4. 022013 нива            ІІІ  11,900 Дермен сърт   96

Търгът ще се проведе на 22.11.2005 г. (вторник) в сградата на Община–Попово, 
заседателната зала на II етаж, от 10 часа.

Депозити в размер на началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (касата) 
на Общината до 16 часа на 21.11.05 г.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. от касата на Цен-
търа за административно обслужване на населението.

За допълнителна информация относно търга – тел. 40210 или стая 210 на Общи-
ната.

Иво ПОПОВ, член  
на КПД „Родно Лудогорие“ 

Човекът е най-великата 
загадка в света, човекът е 
същество търсещо, стре-
мящо се да разбере откъ-
де идва и къде отива. Чо-
вешката природа е двой-
ствена и полюсна, в нея 
съществуват високото и низ-
кото, свободното и робско-
то. Той е способен на ве-
лика любов и саможертва, 
но и на неизмерима жесто-
кост и падение. В собстве-
ното си съзнание той е ед-
новременно господар и 
роб, но притежава способ-
ността да бъде свободен. 
Робството е примирение с 
властта на социума и разру-
шаване на собствения мик-
рокосмос.

Подтикнати от своя горд 
и непримирим дух, чле-
новете на културно-про-
светно дружество „Родно 
Лудогорие“ за девети по-
реден път организираха по-
хода „По стъпките на Шейх 
Бедреддин“. Походът ми-
нава през градовете Си-
листра, Дулово, Исперих и 
Разград. Походът се води от 
секретаря на КПД „Родно 
Лудогорие“ д-р Анатолий 
Кънев и председателя на 

ПО СТЪПКИТЕ НА БЕДРЕДДИН 
ОТ СИМАВНАдружеството, краеведа Бо-

рис Илиев.
Ръководната идея е мир-

но съжителстване, разбира-
телство и взаимно уваже-
ние на всички етнически 
групи в Лудогорието. Ет-
ническата толерантност 
освен добре познатата со-
циална страна на въпроса, 
притежава и духовна. Чу-
десен пример за такива 
отношения е провеждането 
на поход по стъпките на ед-
на емблематична личност 
за Лудогорието – Шейх 
Бедреддин. Знаменит учен, 
мистик и революционер, 
той повежда първото анти-
феодално въстание през 
далечната 1420 г., обхвана-
ло земите от днешна Се-
вероизточна България до 
Мала Азия. В основата 
на неговите възгледи като 
хуманист стоят любовта, 
търпимостта и уважение-
то към човека независимо 
от неговата етническа и ре-
лигиозна принадлежност, 
братство с християнските 
народи и евреите.

Всяка възраст в човешкия 
живот има своя смисъл и 
своите предимства. В най-
голяма степен това важи 
за младостта, със стаената 
у нея сила и виталност. 
Нейната пламенност и 
самоувереност за съжале-
ние не успяват да компен-
сират липсата на жизнен 
опит и познания и често 
водят до праволинеен мак-
симализъм и романти-
зъм. Едно от най-тъжни-
те и порочни неща в съв-
ременното ни общество 
е липсата на отговорност 
и загриженост за мла-
дото поколение, неправил-
но възпитание и подмяна 
на ценности още в най-
ранна възраст. Именно 
поради това КПД „Род-
но Лудогорие“ намира за 
голямо предизвикателст-

во пред себе си да бъде 
проводник на идеи, въз-
питаващи и обогатяващи 
младите хора. Походът „По 
пътя на Шейх Бедреддин“ 
е една идея, един символ, 
един път.

С високото равнище на 
културата се измерват цен-
ностите и достиженията 
на обществото. Псевдоде-
мократичните години, в 
които живеем, понижават 
качеството на културата, 
правят я прекалено дос-
тъпна, безстилна и едно-
пластова, изсмукват живи-
телните º сили. Основите 
на културата са свещени, 
в миналото тя е била тясно 
свързана с религиозния 
живот на човека. Сега, при-
годена за средния човек, 
тя губи своето изконно 
право – да бъде достояние 
на духовно богати хора. 
Културата винаги се осно-
вава на стремеж към не-
преходност, към достигане 
на изначалните ценности.

Непреходните ценности 
стоят в основата на пра-
вилното възпитание и ос-

ПРОДАВАМ Subaru 
Leone 1800 – перфектен 
двигател и ходова част, 
5/5/ врати, 4х4, бордови 
компютър, ел.съткла, ком-
би, серво управление. 
Спешно, договаряне. Тел. 
088 9 880 499.
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ноември 

2005

мислят духовно човешкия 
живот. На техния носител 
са чужди шовинизмът, фа-
натизмът и човеконена-
вистта.

В районите с население от 
различни етноси, каквото 
е Лудогорието, е особено 
важно да не се развива 
фанатизъм и шовинизъм, а 
да се подкрепя стремежът 
към намаляване на напре-
жението между етничес-
ките групи. Целта на дей-
ността на нашето дру-
жество и в частност на 
провежданите походи е 
именно тази – да ратува 
за дружба, без разлика на 
вяра, народност и социално 
положение. Да помага и 
да образова младите хора, 
които са бъдещето и на-
деждата на Лудогорието. 
Да подкрепя, според си-
лите си, толерантността и 
свободата на личността, 
защото, както е казал Хер-
цен: „Светът няма да 
получи свобода, докато 
всичко религиозно и поли-
тическо не се превърне в 
човешко, в обикновено“.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
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КАНАЛ 1

Канал 1 21.40

„ОПАСНА ШЕГА“
(САЩ, 2001)

Нова ТВ 20.00
„АДВОКАТ  
НА ДЯВОЛА“

трилър

Би Ти Ви 22.30

„ЖАНА Д`АРК“
(ФРАНЦИЯ)

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

14.20 Непозната земя
14.50 „Семейство Робинзон“, 
 2 част
16.25 „Държава се прави с 
 хора“, документален 
 филм на Иван Кулеков
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.30 Документален филм 
 на Би Би Си:
 „Кой уби Распутин?“
19.30  „Абсолютна власт“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Перфектната буря“
  (САЩ, 2000)
22.55 Елит
23.25 По света и у нас
23.35 „На крачка от мише-
 ната“ (САЩ, 1997)
   1.20 „Абсолютна власт“
   1.50 Видеоклипове
   2.00 Непозната земя (п)
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 11 ноември

   6.00 „Тутенщайн“
   6.30 Търговски център
   7.00 Тази сутрин
   9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 Огнена кръв
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.30 Опасни улици
14.30 Трима братя, три сестри
15.30 „Ю Ги О“
16.00 „Ало, ало“
16.30 Горчиво
17.00 Изпитание на любовта
18.00 Всички обичат Реймънд
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Десетте най
20.30 Всички обичат Реймънд
21.00 Аламинут
21.30 Смях в залата
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 Приятели
   0.10 Луд съм по теб
   0.40 Бързи пари

   1.30 Вот на доверие (п)
   2.10 Море от любов (п)
   3.00 bTV новините
   3.30 Горчиво (п)
   4.10 Искрено и лично (п)
   5.00 Изпитание 
 на любовта (п)
 
СЪБОТА, 12 ноември

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Детските сериали 
 на Джетикс 
   8.30 Кой е по-по-най 
   9.30 Споко
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 bTV новините
12.30 Бригада „Наш дом“ 
13.00 „Жабокът принц“  
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 bTV новините
17.30 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Треска за злато 
18.45 Футбол: 
 Аржентина–Англия
19.30 bTV новините 
20.30 Церемония по 
 връчване на годиш-
 ните награди на 
 каскадьорите „Торос“
22.00 bTV новините 
22.30 „Жана Д`Арк“ 
 (Франция)
   1.16 Бързи пари
   2.30 „Жабокът принц“ 
   3.00 БГ ТОП 100
   3.40 bTV новините 
   4.15 Сеизмограф (п)
   5.00 Глобусът
   5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 13 октомври

   6.00 Физиотоника 
   6.30 Детските сериали 
 на Джетикс
   8.30 „Бон-бон“
   9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Луд съм по теб“
13.00 „Принцът и 
 просякът“ (САЩ)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

   9.30 Документален филм: 
 „Да избереш живота“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Миси Елиът“
13.00 Вечно лято
14.00 Три сестри
14.30 Моят дом
15.00 Имаш поща (п)
17.00 Никита
18.00 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Кафе пауза“
20.30 Биг брадър 2
21.30 Клъцни-срежи
22.00 Календар
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Лъки 6
   0.00 „Туийн Пийкс“
   0.45 „Клъцни-срежи“
   1.45 „Никита“ (п)
   3.00 Календар
   3.45 Концерт на Графа
   5.00 Хотел „България“ (п)
   6.00 Истински холивуд-
 ски истории (п)

НЕДЕЛЯ, 13 ноември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Три желания“, драма
14.00 Gillette супер спорт
14.30 Спортен свят
17.00 На четири очи
18.15 Стани богат
19.15 Календар
19.45 Темата на Нова
20.00 „Адвокат на 
 дявола“, трилър
22.40 Биг брадър 2
23.20 „Играчка-плачка“, 
 трилър
   0.15 Календар
   1.30 Лъки 6
   1.35 „ФБР инструктор“ 
   2.30 Филм-портрет на 
 Лаура Паузини
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Мъжкари“ (п)

   9.30 „Тайните на океана“
10.00 Улица „Сезам“
11.00 Памет българска: 
 1916 година – 
 освобождението на 
 Добруджа
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Документален филм: 
 „Фантазиите на Жан-
 Пол Готие“
13.45 Къщата „Надежда“ – 
 филм за младежи, 
 зависими от наркотици
14.15 Суматоха
14.45 Атлас: 
 Мост към сърцето
15.15 „Семейство Робинзон“, 
 двусериен игрален  
 филм (САЩ, 2002)
16.45 Документален филм: 
 „Царството на 
 набатейците, 
 от Петра до Егра“
17.40 Всички пред екрана
18.10 Хит минус едно
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Другата 
 сестра“ (САЩ, 2000)
22.50 По света и у нас
23.00 Нощни птици
24.00 Трето полувреме
   0.40 „Аполония 2005“
   1.30 „Заради няколко 
 скапани долара“ 
 (САЩ, 1995)
   2.55 Видеоклипове
   3.25 Суматоха (п)
   3.55 Памет българска (п)
   4.55 Вижте кой... (п)
   5.45 Здраве (п)
   6.05 Документален филм (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 13 ноември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 Анимация
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 „За животните – 
 с любов“
   9.30 „Тайните на океана“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 „Поетични струни 
 2005“, филм за българ-
 ските поети с китара

ПЕТЪК, 11 ноември

   6.00 Телепазарен прозорец
   6.15 Дързост и красота
   7.00 Денят започва
   9.30 Телепазарен прозорец
   9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Национален 
 календар: 155 годи-
 ни от рождението на 
 Ангел Кънчев
14.05 Обеден концерт
14.50 Телепазарен прозорец
15.05 „Ромски свят“, филм 
 за ромската култура 
 и занаяти
15.25 На фокус: 
 Романс с китове
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.50 Здравно осигуряване
17.05 Телепазарен прозорец
17.25 Бързо, лесно, вкусно
18.00 По света и у нас
18.15 Дързост и красота
19.00 Частен случай
19.30 10/64
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Панорама
21.40 „Опасна шега“ 
 (САЩ, 2001)
23.20 По света и у нас
23.30 Рок в Рила, 2 част
   0.25 „Лавровият каньон“  
 (САЩ, 2002)
   2.05 Денят започва – 
 интервютата
   3.25 По дъгата (п)
   4.05 Панорама (п)
   5.05 Частен случай (п)
   5.35 Игрален филм (п)
 
  СЪБОТА, 12 ноември

   7.15 Телепазарен прозорец
   7.30 Анимация
   7.55 Здраве
   8.15 Дисни!
   9.00 Ала-бала

15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“
16.00 УЕФА: 
 Обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост
17.00 Зона спорт
17.30 Елиза
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Джурасик парк“
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 „Джо Милионерът“
   0.30 Бързи пари
   1.15 Сблъсък (п)
   2.30 bTV репортерите
   3.00 В десетката (п)
   3.30 bTV новините   
   4.00 Треска за злато (п)
   4.30 Живот на скорост (п)
   5.00 Бон-бон  (п)

ПЕТЪК, 11 ноември

   7.00 Здравей, България
   9.05 Клонинг
10.00 Богати и жестоки
11.00 Отдаденост
12.00 Календар
12.15 „От местопрестъп-
 лението: Маями“
13.15 Хора на честта
14.15 Моя сладка Валентина
15.15 Блясък
16.15 Карабинери
17.15 Цветът на греха
18.30 Сделка или не
19.15 Календар
20.00 Биг брадър 2
21.30 Календар
21.32 Имаш поща
23.00 Биг брадър 2
23.45 „Лъки 6“
   0.00 Ало, Къщата?
   0.45 Сделка или не (п)
   1.30 „Късни новини“
   2.15 Господари на ефира (п)
   3.15 Блясък (п)
   3.45 Календар
   4.15 Цветът на греха (п)
   5.00 Карабинери (п)
   6.00 Хора на честта (п)

СЪБОТА, 12 ноември

   7.30 Иконостас
   8.00 Анимация
   9.00 Животните представят

На 3 ноември около 10 
часа след извършване на 
претърсване и изземване в 
дома на 22-годишния Р.М. 
в с. Априлово, община 
Попово, са намерени и 
иззети 670 грама трев-
на маса, която при напра-
вения полеви тест реаги-
ра на марихуана. Р.М. 
е задържан за 24 часа в 
РПУ–Попово на основа-
ние чл. 70, ал.1, т.1 от За-
кона за МВР. По случая е 
образувано дознание. 

•••
За времето от 20 часа 

на 2 ноември до 7 часа 
на 3 ноември в с. Ломци, 
община Попово, неизвес-
тен извършител е извър-
шил кражба на трактор-
но ремарке, спряно от дви-
жение, собственост на 72-
годишен жител на селото. 
Разследва РПУ–Попово.

•••

За времето от 18,30 часа 
на 2 ноември до 6 часа на 
3 ноември в с.Голямо Но-
во, община Търговище, не-
известен извършител чрез 
взлом на стъкло на вход-
на врата е проникнал в 
смесен магазин – частна 
собственост, и извършил 
кражба на: DVD плейър, 
електрическа дрелка, не-
установено количество и 
марки кутии с цигари, ал-
кохол и хранителни про-
дукти. Кражбата е на об-
ща стойност около 250 лв. 
Разследва РПУ–Търгови-
ще.

•••
На 3 ноември на ул. 

„Възраждане“ в Попово 
25-годишният Ц.В. непра-
вомерно е въздействал вър-

ху уред за търговско из-
мерване на еленергията – 
електромер, с което е съз-
дал условия за непълно от-
читане на потребената ел-
енергия. 

•••
На 4 ноември около 

0,30 часа в с. Голямо Гра-
дище, община Опака, 49-
годишният Н.Н. от с. Са-
дина, община Попово, 
е управлявал автомобил 
„ГАЗ-69“ с търговищка ре-
гистрация след употреба 
на алкохол с концентрация 
на алкохол в кръвта му 
1,99 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 5 ноември около 4 ча-

са в Омуртаг, на кръстови-
щето на улиците „Аспарух“ 

и „Цар Освободител“ МПС 
с неустановена марка и 
регистрационен номер е 
блъснало пресичащ на пе-
шеходна пътека 26-годи-
шен жител на града. По-
страдалият е настанен в 
МБАЛ–Търговище с фрак-
тура на лява китка, без 
опасност за живота. След 
проведените в РПУ–Омур-
таг оперативно-издирвател-
ни мероприятия е устано-
вен извършителят на дея-
нието. Като такъв е уличен 
22-годишният Д.С. от Омур-
таг, който е управлявал лек 
автомобил „Опел“ с тър-
говищка регистрация. По 
случая е образувано след-
ствено дело.

•••
За времето от 3 до 5 

ноември в Попово неизвес-
тен извършител чрез взлом 
проникнал в помещение –
фирмена собственост, и 
извършил кражба на ин-
струменти и части за то-
варен автомобил на стой-
ност около 1500 лв. По слу-
чая е образувано дознание. 
Разследва РПУ–Попово.

•••
На 6 ноември около 17 

часа по пътя от с. Медо-
вина за Попово правоспо-
собният водач Х.В. (50 г.) 
от Попово управлявал лек 
автомобил „Трабант“ с тър-
говищка регистрация след 
употреба на алкохол с кон-
центрация на алкохол в 
кръвта му 2,07 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 6 ноември около 

22,50 часа на ул. „Трети 
март“ в Попово 34-годиш-
ният водач М.Д. (34 г.) 
от с. Зараево, община По-
пово, управлявал лек авто-
мобил „Пежо“ с варненска 
регистрация след употре-
ба на алкохол с концен-
трация на алкохол в кръв-
та му 2,26 промила, уста-
новено по надлежния ред.

•••
На 7 ноември в с. Кар-

дам, община Попово, 51-
годишният И.Д. от Попо-
во е осъществил неправо-
мерно присъединяване 
към уредите за търговско 
потребление на еленергия 
(посредством шунтов про-
водник), с което е създал 
условия за непълното º от-
читане. 
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В град Попово започна 
провеждането на пореди-
ца от обучителни курсове 
в сферата на туризма по 
проект „Създаване и про-
моция на иновационен 
и маркетингов екотурис-
тически продукт „На гра-
ницата между Предбал-
кана и Дунавската равни-
на – Равнините на при-
ключенията“, финанси-
ран по Програма ФАР 
на ЕС и изпълняван от 
Община–Попово в парт-

ЗАНАЯТИТЕ В ПОПОВО
Занаятите и занаятчиите 

в една туристическа дести-
нация винаги са имали ем-
блематично значение. За-
наятчиите и техните про-
дукти представляват атрак-
ция като продукти за заку-
пуване и като наблюдение 
на изработката им. Има 
различни видове занаяти 
и продукти и цялостният 
процес като изработка и 
продажба се урежда най-
удачно на едно място в раз-
работените туристически 
дестинации по света и в 
България – в къщата на 
занаятите! Има ли нужда 
Попово от такава къща 
на занаятите и има ли за-
наятчии, които могат да 
заемат достойно мястото в 
тази все още въображаема 
къща на занаятите – опре-
делено, да! Кои са тези за-
наятчии – представяме ви 
ги накратко.

ЦОНЬО ХРИСТОВ 
ЦОНЕВ – 

Такава атракция по изра-
ботването на цигулка ед-
ва ли може да бъде наблю-
давана някъде другаде. 
За изработката има значе-
ние видът дървесина, да 
се получат жилките по ци-
гулката, дебелината и акус-
тиката на материала, за да 
се получи едно леко и фи-
но творение, от което да се 
изтръгват мелодични зву-
ци, както може само цигул-
ката.

ДЕЯН ДИМИТРОВ – 
майстор дърворезбар

Деян е родом от Славя-
ново и по професия е учи-
тел, но постепенно се от-
дава на дарбата си в дър-
ворезбата и много годи-
ни твори шедьовър след 
шедьовър от дърво. В не-
говата работилница мо-
жете да видите всякакви 
изкусни произведения – 
икони, слънца, пред вас 
ще оживеят дървени ком-
позиции, дори дървени 
чаши, от които да ти се 
допие тежко вино. Него-
вите произведения пече-
лят конкурси в страната, 
продават се по Черномо-
рието и в чужбина, чак в 
далечна Холандия. Изра-
ботва и обзавеждания на 
стаи – от пода до тавана 
и от люлеещия се стол до 
масивната мебел. Негова-
та работилница е в цен-
търа на града, с голям двор 
и просторен дървен чар-
дак с изглед към града, 
на който могат да се по-
срещат гости и да се на-
блюдава изработката на 
дърворезбите, а може и 
вие да опитате... дървото 
е специално и меко. А и в 
часовете по трудово обу-
чение сигурно може да се 
посещава от ученици и те 
ще има какво да научат. 

GSM 088 8 245 794 

ТОДОР И МАРИЯ 
КАРАБАШАКОВИ – 
майстори грънчари

Проект BG 0202.02-026 „Създаване и промоция на иновационен 
и маркетингов екотуристически продукт „На границата 

между Предбалкана и Дунавската равнина – 
Равнините на приключенията“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Република България по 
Програма ФАР на ЕС BG 0202.02 „Развитие на българския екотуризъм“

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБУЧИТЕЛНИ 
КУРСОВЕ В ГРАД ПОПОВО

майсторът лютиер, който 
вече повече от половин 
век изработва цигулки. Ро-
деният в Посабина май-
стор изработва цигулки с 
невероятен звук, които се 
продават в чужбина, до-
ри на една от тях свири из-
вестната българска цигу-
ларка Ваня Миланова. 
Поповският лютиер е са-
моук, научава се сам да из-
работва мандолини, а едва 
19-годишен прави и пър-
вата си цигулка. Участва 
и на Общонационални кон-
курси и на първия изра-
ботената от него цигулка 
заема девето място, а 
през 1974 г. спечелва голя-
мата награда на София. 
Командирован е в Моск-
ва за обмяна на опит. Сре-
ща се със знаменития съ-
ветски цигулар Давид Ой-
страх, контактува и с дру-
ги известни лютиери от 
Унгария, Чехия и Румъния, 
участва и в международни 
конкурси в Полша и в 
Кремона, Италия.

Карабашакови са извест-
на фамилия в Попово. 
Баща и дъщеря изработват 
всякакви видове грънци, 
които едва ли могат да се 
видят другаде, дори и из 
занаятчийските работил-
ници на Предбалкана, за-
щото се изработват по ста-
рата лепена технология. 
В работилницата му има 
всякакви практични съдо-
ве с най-различна краска и 
форма, както и украшения 
за лебедовата шия на някоя 
суетна дама. Можете да ги 
видите и закупите, защото 
винаги има в наличност, 
или да си поръчате, както и 
да наблюдавате изработката 
им в работилницата. 

Тел. 0608/2 11 66 
или 2 29 77 

Има още, разбира се, 
майстори занаятчии в 
региона: бъчвари, грън-
чари, ковачи и прочие – 
те заемат важно мяс-
то в създаването на ту-
ристическите продук-
ти и услуги, което до-
казва, че една къща на 
занаятите има своето 
място в града.

ньорство с Община–Лоз-
ница. Те са насочени към 
местните общности, фир-
ми, туроператори, хоте-
лиери, ресторантьори и 
други доставчици на турис-
тически услуги.

Тематиката на обучител-
ните курсове е съсредо-
точена в следните шест 
модула:

МОДУЛ 1. Проучване 
на местните туристиче-
ски ресурси и потенциал 
за развитие. Курсът е ориен-

тиран към мениджъри, хо-
телиери, общински слу-
жители и др. Основната 
цел е да се покажат и оце-
нят ресурсите и турис-
тическите възможности 
на региона и да се обърне 
внимание на потенциала за 
развитие на екотуризма.

МОДУЛ 2. Управление 
на околната среда за де-
стинациите. В този курс 
ще бъдат разгледани страте-
гиите за устойчиво разви-
тие и иновации, Agenda 

21 и програмата за дес-
тинации „Грийн Глоуб“. 
Създаването на политики 
и планове за управление, 
за индентифициране и ре-
дуциране на въздействието 
върху околната среда, съз-
дадено от туристическите 
съоръжения и услуги.

МОДУЛ 3. Маркетинг 
на екотуристическата де-
стинация. Курсът акценти-
ра върху практическия, ин-
тензивния, подкрепен от 
идеи, подход за приложе-
ние и промоция на турис-
тическите дестинации и 
как хората от туристичес-
кия бизнес, общинските 
служители, природозащит-
ниците и предприемачите, 
обединявайки своите уси-
лия, могат да планират ту-
ристическите дейности в 
своя регион.

МОДУЛ 4. Развитие на 
екохижи. Курсът ще под-

помогне специалистите по 
устойчив туризъм, инвести-
торите и архитектите да 
оценят финансовата прило-
жимост и маркетинговия 
потенциал на една екохи-
жа. Как да се определи да-
ли едно начинание за из-
граждане на такъв обект за 
настаняване е икономичес-
ко изгодно.

МОДУЛ 5. Техники на 
туристическия водач. Кур-
сът ще фокусира върху ха-
рактеристиките на екскур-
зоводското обслужване, 
като акцентът пада върху 
практическа информация, 
свързана с интерпретация, 
техники на гида, логистика 
на маршрута.

МОДУЛ 6. Обучение 
по мениджмънт на госто-
приемството. Курсът е 
насочен към частните пред-
приемачи, хотелиери, ани-
матори и други и е свое-

образно обучение в тън-
костите на туристическото 
гостоприемство, посреща-
нето и организирането на 
настаняването на индиви-
дуални туристи и групи.

Курсовете са безплатни, 
провеждат се в събота и 
неделя и се водят от висо-
коквалифицирани лектори. 
Обучителните сесии вклю-
чват теоретична част, 
практическа част, диску-
сии и консултации с лек-
торите, комплект обучи-
телни материали и издава-
нето на сертификат след 
успешно положен тест за 
съответния модул.

Отговорност за съдър-
жанието на тази публи-
кация носи единствено Об-
щина–Попово и по никакъв 
начин не може да се счита, 
че то изразява възгледите 
на Европейския съюз.


