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МЯСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
ЦЕНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ

РЕСТОРАНТ „МАРИНИ”
Най-доброто място за  

коледните и новогодишните празници!
Попово, бул.„България“ №18, 0608/2 22 45, 088 7 949 232
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ПОПОВО

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО  
МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

• Съвременна апаратура
• Обслужване по 42 клинични пътеки 

• ВИП стаи във вътрешното и АГ отделение
• Избор на екипи в АГ отделение

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

на стр. 4

„КОЛЕДНА ФИЕСТА“ 
до 26 декември

НЕВЕРОЯТНО НИСКИ ЦЕНИ
НАДЦЕНКИ САМО 1 СТОТИНКА 

НАД ДОСТАВНИТЕ

ПАЗАРУВАЙ ИЗГОДНО В ЕВРОМАРКЕТ!
НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ С ЕВРОМАРКЕТ!

ЕВРО
 МАРКЕТ

на стр. 2

На 6 декември 2005 г. в 
областния следствен арест 
е задържана 50-годишна 
служителка Росица Дол-
чинкова, данъчен експерт 
в Териториална данъчна 
дирекция–Търговище. Съ-
щата е обвинена по чл.282 
от Наказателния кодекс, 
че за времето от януари до 
март 2005 година в качест-
вото си на длъжностно ли-
це е извършила престъп-
ление по служба. По слу-
чая е образувано следстве-
но дело в Окръжна следст-
вена служба–Търговище.

ЗАДЪРЖАН 
Е ДАНЪЧЕН 

ЕКСПЕРТ

Миналата седмица на 
поповска сцена при неби-
вал интерес бе представен 
спектакълът „Обир! Къ-
де са парите?“ по Джо Ор-
тън на Търговищкия дра-
матичен театър. Постанов-
ката е на Красимир Ран-
ков, а в ролите имахме удо-
волствието да гледаме Па-
раскева Джукелова, Любо-
мир Нейков, Пламен Сира-
ков, Александър Илинде-
нов от Варненския театър 
и младият Николай Върба-
нов. 

Преди представлението 
разговаряме с талантливи-
те актьори. Ето какво ка-
заха те за другите си про-
фесионални ангажимен-
ти и предпочитания, за съ-
временното българско ки-
но и театър, за политици-
те, културата и надеждата, 
която умира последна.

„ДА СЕ 
СЪБУЖ-
ДАМЕ С 
НАДЕЖ-
ДА...“

Пламен СЪБЕВ

През 2000 г. след преобра-
зуване на Техникума по 
строителна керамика и Ме-
ханотехникума в Попово 
се създава ново училище, 
чийто наследник е сегаш-
ната Професионална гим-
назия по техника и лека 
промишленост. В резул-
тат на сливането се нала-
га да бъде съкратен еди-
ният от директорите. По 
преценката на Министер-
ството на образованието и 
науката това е директорът 
на Механотехникума – Ди-

ГРОЗНА ИСТОРИЯ В 
ПОПОВСКО УЧИЛИЩЕ

митър Ковачев. Директорът 
на Керамичния техникум е 
назначен за директор на но-
вото училище до провеж-
дане на конкурс за заемане 
на длъжността, съгласно 
изискванията на Закона за 
народната просвета. Меж-
дувременно той подава 
молба за напускане. На 5 
септември 2000 г. е назна-
чен за директор на учили-
щето до провеждане на кон-
курс Светослав Минчев. 

Недоволен от уволнение-
то си, Д. Ковачев завежда 
съдебно дело срещу МОН. 
Въпреки прокраднали се 

съмнения за некоректно 
представени документи 
пред съда, през октомври 
2005 г., след като делото е 
прехвърляно в продълже-
ние на пет години по раз-
лични съдилища, Върхов-
ният касационен съд с не-
подлежащо на обжалване 
решение го възстановява на 
длъжността „директор“ на 
СПТУ по машиностроене 
и лека промишленост. Не-
зависимо че вече такова 
училище не съществува, на 
Д.Ковачев на 09.11.2005 г. 
му е осигурен кабинет с те- Димитър Ковачев в директорския кабинет, преди да бъде изведен 

от полицаи

М.МУСТАФОВ

Одобрен е съвместният 
проект между общините 
Лозница, Опака и Попово 
по програма ФАР. Проек-
тът е свързан с развитието 
на туризма. В частта му 
за община Опака той насо-
чен към най-голямата забе-
лежителност на територия-

СКАЛНИЯТ МАНАСТИР 
ДО КРЕПЧА СКОРО ЩЕ 

СТАНЕ ДОСТЪПЕН
та º – скалния манастир 
до с.Крепча. Същият след 
броени месеци ще стане 
достъпен за туристи.  За 
тяхно улеснение ще бъде 
изграден специален под-
ход, отделно в подножието 
се предвижда да има пар-
кинг. 

Разположен в живопис-

КОЛЕДНАТА ЕЛХА 
СВЕТНА!

на стр. 2
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
9 до 15 декември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

от стр. 1

от стр. 1

лефон и компютър в сгра-
дата на ПГТЛП . 

За да внеса още яснота ще 
припомня, че в началото на 
2005 г. се проведе конкурс 
за директор на ПГТЛП–
Попово. Кандидатите са 
главните действащи лица 
в този случай – Светослав 
Минчев, който изпълнява 
тази длъжност и към мо-
мента на провеждане на 
конкурса, и Димитър Кова-
чев. Победител е Св. Мин-
чев с 85 т. от 100 възмож-
ни, а Д. Ковачев получава 
едва 51 т. Така значително 
по-добрите и високи в 
сравнение със средното 
ниво за страната резул-
тати безапелационно оп-
ределят директора на Про-
фесионалната гимназия. 
Министърът на образо-
ванието и науката назна-
чава Светослав Минчев на 
безсрочен трудов договор.

Междувременно, след 
съдебното решение за въз-
становяване на Ковачев 
като директор на несъщест-
вуващия вече Механотех-
никум, министърът на об-
разованието и науката ед-
новременно издава Допъл-
нително споразумение за 
възстановяване на длъж-
ността „директор“ и За-
повед за освобождаване-

то му като такъв. На 28 
ноември сутринта начал-
никът на Регионалния ин-
спекторат по образование–
Търговище Дарина Геор-
гиева лично му връчва за-
поведта за освобождава-
нето му от поста „дирек-
тор” на закритото отдавна 
СПТУ по машиностроене 
и лека промишленост. Ко-
вачев отказва да я подпи-
ше. Помолен да напусне 
сградата на ПГТЛП–Попо-
во, той отказва и се стига 
до намеса на полицията. 

Още същия ден следобед 
Ковачев се връща, сяда 
на един от фотьойлите в 
директорския кабинет и 
заявява, че няма да напус-
не кабинета, защото той е 
директор на училището. 
След нова намеса на поли-
цията Д.Ковачев е изведен 
от кабинета и училището. 
На следващия ден той от-
ново се самонастанява в 
директорския кабинет. Св. 
Минчев се оказва безсилен 
да се справи с натрапника. 

За чест на колектива 
на гимназията ще отбе-
лежа, че въпреки създаде-
ното напрежение препо-
давателите изпълняват за-
дълженията си и не до-
пускат в конфликта да бъ-
дат замесени учители, уче-
ници и родители. 

Случаят е пред приключ-
ване. Оказва се обаче, че 
за създаденото през те-
зи 13 дена напрежение на 
Димитър Ковачев ще му 
бъде изплатено обезще-
тение, защото, за да бъде 
отстранен не е спазено 30-
дневното предизвестие за 
освобождаването му. От-
делно при 13-дневния му 
престой, когато му е била 
осигурена и стая, без да 
върши нищо, той полз-
ва телефона за междусе-
лищни и мобилни разгово-
ри. Макар че телефонът е 
принудително изключен, 
сега училището ще му 
плати разходите.

Описвам тази ситуация с 
гняв и се питам:

Щом за един бивш учи-
лищен директор законите 
не важат, как да ги спазват 
хората от улицата? Щом 
полицията е разигравана 
по този начин, защото 
да не го правят това хо-
рата от улицата? Щом ко-
легиалността и толеран-
тността към един бивш 
училищен директор се тъл-
кува като слабост, в как-
во общество и въобще в 
общество ли живеем? Въ-
проси без отговор, въпроси 
с песимизъм за ставащото 
и рефлексията му върху 
обществото.

За пръв път в Попово бе-
ше изпълнен един вече на-
лагащ се в страната ритуал 
по запалване светлините на 
коледната елха. Това стана 
на 5 декември вечерта, ка-
то в обръщението си към 

ГРОЗНА ИСТОРИЯ В 
ПОПОВСКО УЧИЛИЩЕ поповчани и най-вече към 

децата кметът на общината 
и пожела да имат една щаст-
лива и благодатна нова го-
дина.  В тържествената  
програма  участваха люби-
телски художествени съ-

стави и изпълнители от 
града. И както се полага, 
най-важните сред тях бяха 
Снежанка и седемте джу-
джета, дошли да запишат 
желанията на децата за 
коледните подаръци.

КОЛЕДНАТА ЕЛХА СВЕТНА!

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

Всяка година на 1 де-
кември се отбелзва Светов-
ният ден за борба със спи-
на. Над 530 лица в нашата 
страна официално са ре-
гистрирани като ХИВ се-
ропозитивни. Само през 
настоящата година регист-
рираните са 24 човека, 
от които 19 мъже и 5 же-
ни. Всяка седмица в Бъл-
гария се заразява един чо-
век. Най-поразена е въз-
растовата група между 20 и 
29 г. – около 40% от всички 
новорегистрирани.

Продължава водещ да 
бъде сексуалният път на 

1 ДЕКЕМВРИ  – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИНА 

НЕ НА СПИНА!
предаване на инфекцията – 
91%, кръвен път – 8% и 1% 
са заразени по вертикален 
път (майка–дете).

В гимназия „Христо Бо-
тев“–Попово подготовката 
за отбелязване на Светов-
ния ден за борба със спина 
започна седмица преди 
1 декември. На различни 
места в сградата бяха разле-
пени плакати, подготвени 
бяха подходящи материали 
за раздаване на учениците. 
Всичко това бе извършено 
с голямо желание от сред-
ношколците, които желаят 
да се занимават с тази дей-
ност. Дванадесетокласни-
ците събраха данни как и 

кога се е появило заболя-
ването, къде и от кого е 
открит вирусът. В ХI клас 
са издилирили любопитни 
факти, отнасящи се до бо-
лестта спин, в Х клас са 
направили статистика за 
ХИВ позитивните в Бълга-
рия. В IХ клас са подгот-
вили есе на тема „Не на 
спина!“. Ето и няколко из-
речения от есето на деве-
токласничката Гергана: 
„…Защото в този свят ня-
ма нищо по-лесно от това 
да се откажеш или да се 
предадеш. Просто казваш, 
че не можеш или не ис-
каш – и готово. Но не е та-
ка! Един силен и борбен 

човек, макар и обречен, не 
би се предал! Ние, хората, 
трябва да се борим за това, 
което искаме, и с цената на 
всичко да го постигаме!“

През целия ден на 1 де-
кември в училищната сгра-
да звуча музика на Фреди 
Меркюри – една от жертвите 
на спина. Излъчени бяха 
няколко тематични радио-
предавания по училищната 
радиоуредба. На всички 
ученици от горния курс бя-
ха раздадени брошури, пре-
зервативи и други видове 
материали. Изготвен бе уче-
нически постер, върху кой-
то желаещите имаха възмож-
ност да напишат какво мислят 
за спина, за изкажат своето 
отношение и позиция към 
тази коварна болест – бич за 
човечеството. Подготвени бя-
ха и специални табла, поста-
вени на различни места в 
училището.

Кампанията премина при 
голям интерес от страна на 
учениците и с помощта и 
съдействието на директора 
на гимназията Венелин Ла-
заров и училищната лекар-
ка д-р Радмила Атанасова.

на долина по пътя Крепча–
Голямо Градище, манасти-
рът, в който се намира най-
старият датиран надпис на 
кирилица в България ще 
добие полагащата му се 
популярност. Това със си-
гурност ще помогне и ос-
таналите туристически да-
дености, с които е бога-
та общината, да бъдат по-
пуляризирани. Ще се раз-
шири и възможността на 
част от жителите º да по-
търсят възможност за поми-
нък в сферата на туризма. 

СКАЛНИЯТ МАНАСТИР 
ДО КРЕПЧА СКОРО ЩЕ 
СТАНЕ ДОСТЪПЕН

ОБЩИНА–ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
7840 гр. Опака, ул. „Съединение“ № 3; тел./факс: 06039/24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg 

ОБЯВА 
На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители/ПМС № 8 от 16 януари 2004 г. и Заповед № РД-09-445-ЧР от 
06.12.2005 г. Община–Опака, област Търговище

ОБЯВЯВА
Конкурс за длъжност в Общинска администрация–Опака:  

директор на дирекция „Обща администрация“

1. Минимални специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Ръководи, планира, организира и контролира дейността на дирекция „ОА“; 

координира и отчита дейността на дирекцията пред кмета на общината; 
управлява човешките и трудови ресурси на дирекцията с цел гарантиране 
ефективна общинска политика в областта на финансите и административното 
обслужване на населението; подготвя проектоактовете в областта на адми-
нистративната и финансовата дейност; участва в разработката на проекти и 
програми по преструктурирането и развитието на общинските направления; 
подготвя материалите за ПК към ОбС; координира взаимодействието между 
дирекцията, общинското ръководство, физически и юридически лица и други 
външни организации; 

1.2. Степен на завършено образование – висше, бакалавър;
1.3. Професионална област – икономика;
1.4. Минимален ранг – ІIІ младши 
1.5. Професионален опит – 5 години.

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Решаване на тест;
2.2. Интервю.

3. Необходими документи:
3.1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
3.2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
3.3. Автобиография;
3.4. Мотивационно писмо;
3.5. Копие от трудова (служебна) книжка;
3.6. Декларация, че не е отнето правото да практикува професията си.

4. Място за  и срок за подаване на документите:
4.1. Място: Община–Опака, област Търговище, ул. „Съединение“ № 3, тел./

факс/06039 2421;
4.2. Срок за подаване на документите: 16.12. 2005 г. (до 17 часа)

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други  съоб-
щения във връзка с конкурса:

- Информационното табло на Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА
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МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

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

В квартал Сеячи жи-
веят около 430 ду-

ши – българи, цигани, мал-
ко турци, има и няколко 
семейства сърби. Тук ни-
кога не е имало конфлик-
ти на етническа основа, 
отношенията между хората 
са добри, междусъседски. 

Когато възникнат пробле-
ми от общоселско значе-
ние, търся помощта на авто-
ритетни местни жители, с 
опит, независимо от каква 
етническа група са.

Заедно празнуваме раз-
лични празници, отбеляз-
ваме бележити дати. Чест-
вахме националния праз-
ник 3 март, съвместно с 
фронтоваци и ветерани от-
празнувахме Деня на по-
бедата – 9 май, отбелязахме 
24 май, 9 септември, 8 март, 
Трифон зарезан, Бабинден, 
различни именни дни и 
др. През тези дни се под-
готвяме за празника на на-

селеното място в началото 
на ноември.

За изминалото време от 
началото на мандата свър-
шихме не малко работа. 
Направихме три градин-
ки с огради на територия-
та на квартала, оборудвах-
ме с пейки две автоспир-
ки, засадихме 15 декора-

„НИКОГА НЕ 
СЕ ПРЕДАВАМ!“

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА КВ. СЕЯЧИ:

Господин Илиев е първи мандат кметски наместник на поповския квартал 
Сеячи. Той е 56-годишен, семеен, има дъщеря, син и едно внуче. Зодия Везни. За-
вършил е висше образование – машинен инженер. Хобито му е автомобилният 
спорт и автомобилите. Симпатизант е на Българската социалистическа пар-
тия. Последната му работа, преди да седне на кметския стол, е била препода-
вател по механизация в Професионалната гимназия по селско стопанство в 
Попово. Вадил си е хляба също в частния бизнес, бил е и директор на различни 
предприятия в региона.

От встъпването му на тази длъжност вече е изминало повече от година 
и половина. Какво е сторено през това време в квартала с помощта на 
кметството и какво предстои да се върши занапред – за това споделя г-н Илиев 
за читателите на вестника. 

тивни дръвчета в централ-
ната част на Сеячи. Успях-
ме да ремонтираме сграда-
та на кметството, където 
се помещава и пенсионер-
ският клуб. Това стана с 
финансовата помощ на Об-
щината и със средства от 
спонсори.

В навечерието на праз-
ника на кв. Сеячи през 
ноември 2004 година из-
вършихме ремонт на чита-
лищната сграда. Напра-
вихме пътека и стъпала 
към търговската част на 
квартала. Почистени и ре-
монтирани са четири чеш-
ми на територията на на-
селеното място. Постоян-
на задача на кметството е 
хигиенизирането и почист-
ването на селището.

Доставени са вече 23 нови 
контейнера за смет, с което 
от началото на настоящата 
година се премина към цен-
трализирано събиране на 

отпадъците от фирмата 
„Шеле–България“. С отпа-
дъчна асфалтова смес бяха 
запълнени по-големите 
дупки на уличната мре-
жа и отклонението от цен-
тралния път до квартала. 
Ремонтирахме оградата на 
гробищния парк. 

Редовно поддържаме 

чист района около право-
славния храм „Св. Архангел 
Михаил“. Черквата ни е 
много хубава, строена пре-
ди повече от век. Имаме 
си местен свещеник и се 
отбелязват по подходящ 
начин всички религиозни 
празници. В навечерието 

на тазгодишния голям 
християнски празник Ве-
ликден бе направен общо-
селски курбан за здраве. 
В него взеха участие хора 
от различните етнически 
групи.

Подменихме улично-
то осветление в населено-
то място с нови, енерго-
спестяващи осветителни 
тела. Монтирани бяха 85 
такива лампи, но истината 
е, че те са недостатъчни 
и въпросът бе решен час-
тично. В тази връзка пред-
стои посещение на спе-
циална комисия, която на 
място да се запознае с по-

ложението и прецени от 
колко допълнителни осве-
тителни тела има нужда.

Успяхме да изградим 
около 50 линейни метра 
нови тротоари със собст-
вени сили и средства. Раз-
дадохме общо 68 декара 
общинска земя за полз-
ване на безимотни и со-
циално слаби жители на 
квартала. През тази година 
направихме вътрешен и 
външен ремонт на сгра-
дата, в която са монтирани 
казаните за изваряване на 
ракия. Те се ползват по всяко 
време на годината не само 

от местни жители, но и от 
много поповчани. Според 
специалисти в бранша, 
изварената в сеяченските 
казани домашна ракия се 
отличава с много добри 
вкусови качества.

Земята на собствениците 
от селището се обработва 

от арендатор – фирма 
„Елена груп“ с управител 
Стефан Стефанов. Незави-
симо дали годината е бла-
гоприятна или не за сел-
ското стопанство, собстве-
ниците редовно получават 
полагащата им се рента. 
Има и жители на квартала, 
които сами обработват зе-
меделските си земи.

На територията на насе-
леното място има четири 
магазина за хранителни и 
други стоки, които редовно 

се зареждат. Решен е и въ-
просът със снабдяването с 
хляб – имаме фурна, хляб 
се доставя и от още няколко 
населени места. Питейното 
ни водоснабдяване е безре-
жимно, като през летните 
месеци, ако се наложи, 
можем да разчитаме и на 
резервен вариант за водо-
снабдяване.

Имаме целодневна детска 
градина, която се помещава 
в хубава сграда. В нея се 
обучават и възпитават 
над 20 деца на възраст от 
3 до 7 години, като им се 
предоставят много добри 
условия за учебни занятия 
и игри.

Както почти навсякъде 
в страната и областта, и 
при нас най-големият нере-
шен проблем е високата 
безработица. По няколко 
работни места има един-
ствено в селското стопан-
ство, търговската мрежа, 
детската градина, строи-
телството (в Попово). Об-

що взето населението се 
препитава с животновъд-
ство и дребно земеделие.

До края на мандата сме 
запланували да ликвиди-
раме локалните сметища 
в района, като работата в 
това направление вече за-
почна. Предстои възста-
новяването на ритуалната 
зала в християнския гро-
бищен парк, ремонт на 
оградата му и почистване 
на самия парк. Ще оградим 
и мюсюлманския гробищен 

парк. Предвиждаме да ре-
монтираме сградата на це-
лодневната детска гради-
на. Ремонт предстои още 
на: две чешми на тери-
торията на квартала, на 
пешеходната пътека, свърз-
ваща кв. Сеячи с Попово, 
на пенсионерския клуб, на 
тротоарите и на оградата на 
кварталния парк, където ще 
направим люлки и пейки за 
игри на децата и отмора на 
възрастните. Зад сградата 
на читалището ще бъде 
изградена детска спортна 
площадка с волейболно и 
баскетболно игрище.

Моето всекидневие пре-
минава в служба на хората, 
живеещи тук. Девизът ми в 
работата и живота е „Нико-
га не се предавай!“. Нерядко 
възникват значителни 
трудности от различен 
характер, но все има ня-
какъв начин те да бъдат ре-
шени. Може да прозвучи 
нескромно, но богатият 
опит – организационен и 

управленски, натрупан с 
годините, ми помага много 
за справянето с нелеките 
задължения на стопанин 
на населеното място. Кме-
тът е един вид слуга на 
хората и на това трябва 
да е подчинена цялата му 
дейност. Към това се стре-
мя да се придържам и аз. 
Дали успявам – това могат 
да оценят най-добре жи-
веещите в квартал Сеячи.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ 

Обновената сграда на казана за изваряване на домашна ракия

Християнският храм „Св. Архангел Михаил“ е построен преди 115 години.
88-годишният отец Кольо Томов служи в него вече 17 години

Търговският комплекс в центъра на квартала

Господин Илиев
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Освен в този спектакъл, 
с какво друго са 

ангажирани актьорите в 
момента?

ПЛАМЕН СИРАКОВ

Аз приключих една пиеса 
във формацията на Искра 
Радева „Искри и сезони“, 
която се надявам да бъде 
добре приета от зрителите. 
Започвам работа над един 
проект в театър „Сълза и 
смях“ под заглавие „Нощта 
на кардинала“. 

За всички нас радостта 
от театъра е голяма и се 
надяваме тази радост да 
я предадем и на залата, за 
да изпита същото удовол-
ствие. Вярваме на доброто 
око на публиката в Попо-
во.

ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА

Идвам директно от Смо-
лян, където с режисьора на 
настоящото представление 
Красимир Ранков правим 
един нов спектакъл в 
театъра там. Това е една 
пиеса на Милорад Павич, 
когото наричат „балкан-
ския Умберто Еко“. Казва 
се „Завинаги – един ден 
повече“. Затова съм в едно 
по-поетично настроение 
от тази работа.

АЛЕКСАНДЪР 
ИЛИНДЕНОВ

Аз пък идвам от Варнен-
ския театър, където работя.  
Ако не ми мине котка път, 
от 15 февруари започвам да 
правя пиеса на тази сцена 

„ДА СЕ СЪБУЖДАМЕ С НАДЕЖДА...“

като режисьор. Ако стане 
добро представление, бих 
се радвал да го покажем и 
в Попово.

НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ

Завърших наскоро, на сво-
бодна практика съм, не съм 
опитвал сладостта на щата 
в който и да било театър. 
За мен е удоволствие да се 
срещна и работя с такива 
актьори, с толкова големи 
таланти и го пожелавам на 
всеки един мой колега.

Работата в едно шоу от 
типа на това на Слави е 

нещо сериозно за актьора 
или е халтура. Шоуто или 

театъра предпочита  
Любо Нейков?

На тези актьори, които 
коментират работата в 
шоуто и в телевизията, 
им желая най-искрено да 
опитат тази „халтура“ и да 
видят дали ще се справят 
с нея. Аз и моите колеги 
никога не сме възприемали 
работата си там като хал-
тура – трудът е много по-
сериозен и обемен. Доста 
други актьори дойдоха, 
видяха и си тръгнаха 

ОТ БЕРЛИНСКОТО РАДИО 
„МЕТРОПОЛ“ ЗВУЧИ 

ГЛАСЪТ НА НАШЕ ДЕТЕ

Хава Хасан Изет е уче-
ничка в V клас на ОУ 
„Антон Страшимиров“–
с.Светлен. Трета година 
поред тя участва в изра-
ботването рекламите на 
млечните продукти GAZI. 
За последното си пъту-
ване до Берлин и прежи-
яванията си ни разказа 
по детски, непринудено. 

От България до Герма-
ния пътувах два часа със 
самолет. Летището в Бер-
лин е огромно като площ. 
От самолета през един дъ-
лъг тунел се слиза направо 
на самото летище, където 
са пътниците. По време на 
полета ме придружаваше 
една стюардеса, която бе-
ше с мен, докато ме пре-
даде на родителите ми. 

Целта на пътуването ми 
беше берлинското радио 
„Метропол“, където участ-
вам в записа на реклами 
за кисело мляко, айран и 
сирене с марката GAZI. 
Участвам вече за трета 

година в тези реклами. 
Радиото поема разноските 
по пътуването ми. 

Когато отидох в радиото, 
първо се срещнах с 
директора му г-жа Монира, 
след това ме представиха 
на собственика на радио 
„Метропол“ г-н Корай и 
после ме запознаха с моята 
задача. Рекламите се правят 
в студио. Записахме ги за 
няколко дена. В последния 
ден дойде бизнесменът, на 
когото е киселото мляко 
GAZI. Той е италианец, 
подари ми 5 билета за 
концерт на турския певец 
Рафет Евроман в Берлин. 
Ходих на концерта, беше 
прекрасно.

Освен работата, за която 
заминах, стоях един месец 
в Берлин при родителите 
си. С майка ми правихме 
големи разходки из Бер-
лин. Много е чисто и на-
всякъде има кошчета за 
боклук. Бяхме в един мно-
го голям парк. Возих се и 
в подземното метро U-бан, 
ходихме по магазините, 
снимах се до един голям 
пластмасов Дядо Мраз. С 
баща ми бяхме в Лунапарк, 
возих се на виенско колело, 
карах коли, стрелях с пис-
толет и спечелих… играч-
ки – голямо сърце и кон. 
И така ден след ден – един 
месец. След това обрат-
но – родителите ми ме из-
пратиха на летище Берлин, 
на самолета, със стюар-
десата и… в България.

Записа Диана Събева

Хава Хасан Изет

Дарин САГЕВ 
водач на скаутски клуб 
„Антола“

На 3 и 4 декември 26 
скаути от поповския клуб 
„Антола“ проведоха екс-
курзия до крепостта „Чер-
вен“ и пещерата „Орлова 
чука“ край село Пепелина, 
Русенска област.

През първия ден те по-
сетиха крепостта, датираща 
от ХII–ХIV век, разгледаха 
външната и вътрешна част 
на крепостната стена, както 
и добре запазената западна 
кула, видяха болярския за-
мък, останките от седемте 
църкви в крепостта, стари 
стопански постройки и 
жилища на хора от онова 
време. Те се запознаха с ис-
торията на този важен за 
времето си бастион в Се-
вероизточна България, вто-
ри по големина след Тър-
новската крепост. Децата 
разгледаха живописното 
ждрело на река Русенски 
Лом и природния резерват, 
носещ същото име.

Силно впечатление на 
скаутите направи пещерата 
Орлова чука, която със свои-
те 12 километра (заедно с 
разклоненията) е втора по 

СКАУТСКОТО 
ОБЕЩАНИЕ – В ПЕЩЕРА

дължина в България. Де-
цата останаха очаровани 
от подземните красоти, от 
многоцветното им освет-
ление и разнообразие от 
форми и образувания по 
варовиковите скали. С въз-
хищение те наблюдаваха 
колониите от висящи от 
тавана на пещерните гале-
рии прилепи, прекарващи 
там зимния си сън, и се 
движеха мълчешком, за да 
не нарушат покоя им.

Тук, в невероятната об-
становка на пещерата, 17 
скаути на възраст от 9 до 
13 години за първи път 
изрекоха скаутското обеща-
ние. Подобно нещо досега 
не се е случвало в нашата 
страна. До скаутската връз-
ка на всеки от новите чле-
нове на клуб „Антола“ бе 
вързано въженце с един 
възел. Занапред на него ще 
се връзва нов възел за вся-
ко извършено добро дело, 
а при лоша проява ще се 
развързва възел.

Екскурзията завърши с 
посещение на манастира 
„Света Марина“ край село 
Каран Върбовка. Там мо-
нахините запознаха мла-
дите скаути с вековната 
история на обителта, раз-

Полагане на скаутско обещание в пещерата Орлова чука.

казаха им за лечебните 
свойства на местната живо-
творна и лековита вода и 

за посланията за любов и 
добродетелност, които Бог 
изпраща на хората.

от стр. 1 разочаровани, че не съу-
мяват да се справят със за-
дачите, които им се поста-
вят. Така че, такива оцен-
ки могат да се дават от 
хора, които изобщо не са 
се докосвали до този вид 
изкуство. Телевизията е 
„съвсем друга бира“, раз-
лична от театъра. Лично 
за мен, голямата ми любов 
е театърът. Всъщност аз 
и за това съм учил и това 
обичам. А телевизията, ки-
ното – те са съпътстващи 
на актьорската професия 
изяви, които са много важ-
ни. Особено киното е едно 
сериозно изкуство, което 
остава много дълго вре-
ме след това. Докато те-
левизията е малко като 
течаща вода, като река, 
като вестник – днеска го 
има, утре го няма. Бързо се 
забравя, бързо отминава, 
но това също е един вид из-
куство, което е много труд-
но за правене и недостатъч-
но оценено според мен. 

А как се работи  
в Шоуто на Слави?

Ами трудно се работи – 
и то не защото работим 
със Слави, а защото естест-
вото на тази изява е много 
специфична и трудна ра-
бота. Това е всеки ден под-
готовка на едно шоу, кое-
то по принцип се подготвя 
много по-дълго време.  
Всичко при нас е като цех, 
като конвейр, като завод.  
В една стая жужат едни 
сценаристи, в друга стая – 
други, в трета стая са режи-
сьорите с отговорния сце-
нарист, актьори, балет. Все-
ки си знае задачите, работи 
си върху тях, за да може 
всичкото това нещо да го 
сглобим към 18 часа и след 
два часа да го изиграем 
на живо за зрителите. И 
това е всеки божи ден, с 
изключение на дните с 
Шампионската лига и без 
събота и неделя. 

В България имаме  
изключителни актьори. 

Не мислите ли, че липсва 
оригиналният съвременен 

български сценарий, за 
да се получи значим наш 
филм, продаваем извън 
пределите на страната, 

или впечатляващ 
спектакъл?

ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА

Ако трябва още по-назад 
да се върнем, може би 
сценарият зависи от добрата 
литература. Може би нещо 
ни куца в литературата, 
в темите, които третират 
съвременните автори в 
България. Наистина е 
много трудно да намериш 
материал, от който да си 
сигурен, че ще стане хубав 
филм. Обикновено се на-
мират такива, от които с 
големи усилия можеш да 
изкопчиш нещо. Тук като 
положителен пример мога 
да посоча филма „Изпе-
пеляване“. Като че ли за 
първи път там ролята, коя-
то ми се предлагаше, ме 

завладя още като проче-
тох сценария. Съвсем ско-
ро се излъчи филмът „Еми-
гранти“, който също беше 
по един много професио-
нално написан сценарий. 
(Изключение бяха според 
мен само финалните фра-
зи.) Сценарист като Люд-
мил Тодоров е рядкост, той 
просто умее да разказва ки-
но… Но наистина пробле-
мът с добрата литературна 
основа съществува. Мо-
же би липсва подходящо 
образование за сценарис-
ти, авторите нямат и дос-
татъчна мотивация и т.н.

По принцип мисля, че 
липсата на достатъчно 
средства за кино, на модер-
на снимачна и друга тех-
ника са само оправдания, 
че филмът не се получава. 
Идват при нас големи 
актьори от Запада и казват, 
че ако имаме какво да раз-
кажем и искаме да го раз-
кажем, можем да се спра-
вим само с една камера 
и един компютър. Така 
че според мен, ако имаш 
идея, ако имаш талант за 
разказване чрез кино, не-
щата ще се получат и без 
скъпа техника и огромен 
бюджет.

ЛЮБОМИР НЕЙКОВ

Аз искам да ви кажа, че 
с голяма гордост гледах 
филма „Емигранти“. Ви-
дях една много добра, пре-
красна професионална 
игра на 95% от актьорския 
състав и много модерно 
заснета лента. Наистина 
единствената ми забележка 
е към финала на филма и 
то защото толкова много 
бе вдигната лентата по вре-
ме на самия филм, че ми 
се искаше да завърши по 
малко по-особен начин. 
Но се гордея, че излязоха 
точно тези лица на екран, 
и съм горд, че разказваха 
по свой собствен начин, 
разгърнаха таланта си. Ви-
дях едно прекрасно превъ-
плъщение, за което ги 
поздравявам! 

Мисля, че не само доб-
ро кино, а и театър ще 
има! Всичко това сега е 
в едно изкуствено забве-
ние от политиците. Те мис-
лят, че културата е най-
маловажното нещо за ед-
на държава. Всъщност, 
каквото посееш, това ще 
береш. Те нищо не пося-
ха 15 години и още дълги 
години нищо няма да берат 
откъм култура – само нега-
тиви според мен. Убеден 
съм, че тепърва ще осъз-
наят какво си позволиха да 
направят със собствените  
си деца.

ПЛАМЕН СИРАКОВ

Все пак трябва да има-
ме надежда и усмивка, въ-
преки всичко. Един мой 
приятел винаги ми е каз-
вал: „Ако не заспиваме с 
радост и не се събуждаме 
с надежда, няма смисъл да 
се обличаме и събличаме“. 
Така че, надеждата остава!            
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„Това, което каза вашият 
кмет, откривайки настоя-
щата среща, че се оказах-
ме неподготвени за въпро-
сите, за реалностите, за 
трудностите на европей-
ското членство, е много 
вярно. Ние не сме просто 
неподготвени, ние нямаме 
идея за какво става дума! 
Ние нямаме идея какво ни 
очаква, нещо повече – в 
България никой не зададе 
и никой не отговори на 
въпроса: „Защо влизаме 
в Европейския съюз?“. 
Веднага след това идва и 
вторият въпрос: „Как вли-
заме в ЕС?“. И най-същест-
веното тук е, че никой не 
си прави труда да обясни

 каква е логиката  
на присъединяването  

на България  
и Румъния в ЕС? 

За мен, като напълно 
необвързан с всякаква дър-
жавна власт човек, исти-
ната изглежда по следния 
начин. Има две причини, 
поради които България 
изобщо беше забелязана на 
европейската карта и беше 
закачена на европейското 
влакче. 

Първата причина е свър-
зана изобщо с разширява-
нето на ЕС. И тя е, че на 
ЕС докъм 2050 г. ще му 
трябват 50 милиона души 
нова работна ръка. Хора, 
които да плащат пенсиите 
на живеещите днес в Евро-
па, на днешните евро-
пейци. Това е първата и 
основна логика изобщо на 
разширяването на ЕС – на 
Европа й трябва работна 
сила. Такава сила й е нужна 
от Втората световна война, 
но в края на 60-те години 
тя избра подход, който 
още преди 10–15 години 
се разбра, че е напълно 
погрешен – подхода да си 
осигурява евтина работна 
ръка от Северна Африка. И 
сега, когато изгоряха близо 
10 хиляди автомобила във 
Франция, когато пламнаха 
Брюксел, Берлин и Хага, 
Европа окончателно си 
даде сметка за нещо, за 
което будните º умове си 
дадоха сметка още в сре-

На 30 ноември в Попово се проведе публична дискусия на тема „Съдебната реформа: стоте дни на 
правителството“, организирана от Министерството на правосъдието и кръг „Европейски диалог“. 

С най-голям интерес присъстващите на срещата магистрати, представители на администрацията и на 
неправителствени организации, журналисти изслушаха тезата на Атанас Семов, директор на Института по 

европейско право, за пътя на България към членство в Европейския съюз. 
В два последователни броя предлагаме и на вашето внимание отговора на доц. Семов на въпроса

ЗАЩО МОЖЕ ДА НЕ 
ВЛЕЗЕМ В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

Атанас Семов е роден на 23 март 1970 г. в Со-
фия, син е на известния български писател наро-
допсихолог, публицист и учен проф. Марко Семов. По 
професия е юрист, старши асистент в Софийския 
университет „Свети Климент Охридски“. Известен 
е с алтернативното си мнение по много национални 
и глобални проблеми, което не се страхува да изрази 
публично. Името му се свързва с Гражданския ко-
митет в защита на АЕЦ–Козлодуй.

дата на 80-те години – че 
не работната ръка от Се-
верна Африка ще реши про-
блемите на Европа. През 
1987 г. се подписва един 
европейски акт, с който за-
почва подготовката за от-
варянето на Европа на 
изток. През 1989 г. пад-
на Берлинската стена и 
веднага след това в Дого-
вора от Маастрихт на 7 
февруари 1992 г. се запис-
ват процедури, по които 
да бъдат приемани много 
нови европейски страни 
в ЕС. Тоест Европа да по-
пълни онова, което º е 
нужно, онази празнота от 
подготвени и що-годе ев-
ропейски държащи се, а не 
африканско-арабски дър-
жащи се, работници и ра-
ботна сила. Това е първа-
та логика на присъединя-
ването към ЕС, колкото и да 
говорим за хуманитаризъм, 
за ценности, за общо исто-
рическо минало и т.н.

Втората логика специал-
но за България е…Турция. 
Европа нямаше да се сети 
за България, ако оттатък 
България не стоеше най-
голямата в тази част на 
Европа и най-важна за Ев-
ропа държава, каквато е 
Турция. За Европа е съд-
бовно важно Турция да 
бъде европеизирана, анга-
жирана с европейския про-
цес, тя да е завинаги, или 
поне трайно откъсната от 
възможността да стане 
фундаменталистка, исля-
мистка държава. И особено 
е важно този процес да 
протича сега, когато на 
власт в Турция е едно 
ислямистко правителство. 
Европа има пред себе си 
примера от Алжир, който 
преди десетина години по-
падна в плен на една зло-
веща ислямистка револю-
ция, която доведе до зат-
варяне на кина, почти пъл-
но ограничаване на теле-
визиите, до забрана на же-
ните да излизат в опреде-
лени часове на улицата или 
да се движат само забра-
дени, забрана да учат вис-
ше образование и т.н. В Ал-
жир, който повече от век е 
под директното влияние на 

цивилизована Франция! Ев-
ропа по никакъв начин не 
може да допусне Турция да 
бъде неевропейска страна, 
поради което е изключи-
телно важно държавите на 
пътя на Турция към Европа 
да бъдат неделима част от 
европейския процес. 

Заради това пътят 
през тия 10–15 години, 

от 8 март 1993 г., 
когато подписахме 
споразумението за 

асоцииране, до днес е път 
на демонстрация. 

Почти всичко, което 
се случва с България, е 
„бий самара, да се сеща 
коня“, бий камбаните на 
„Александър Невски“ в 
София, за да се чува в 
„Света София“ в Истанбул. 

Такъв е проблемът със 
съдебната реформа, със за-
щитата на малцинствата, 
с демокрацията. И тук въ-
просът добива две лица. 
Едното лице е, че всичко 
онова, което ние правим, 
днес или се правим, че пра-
вим или поне се опитваме 
да правим, са реформи, за 
да станем нормална дър-
жава, а не реформи, за-
щото Брюксел ги иска. То-
ва да имаме добре рабо-
теща съдебна власт, до-
бър застрахователен пазар, 
да нямаме едра престъп-
ност – всичко това по 31 
преговорни глави, е всъщ-
ност едно просто нещо: 
да бъдем нормална, раз-
вита, спокойна, демокра-
тична и изградена със за-
кон държава. Поради кое-

то аз винаги съм твър-
дял, че по-важно от член-
ството е подготовката за 
членството в ЕС. Ако Бъл-
гария изпълни всички кри-
терии за членство, ако бъ-
де една развита, пълно-
ценна европейска държа-
ва, и да не влезе в ЕС, тя 
ще бъде една хубава дър-
жава. За съжаление къде 
поради некадърност, къде 
поради балканската логи-
ка на прехода нашите пра-
вителства в последните го-
дини избраха линията за 
присъединяване на всяка 
цена и на евентуалните из-
годи от това членство, кои-
то ще дойдат по-късно, т.е. 
първо да влезем, после да 
станем нормална държава. 

И сега, основният въ-
прос: 

Защо може и  
да не влезем в ЕС?

Първо, защото ЕС още на 
заседанието си в Копенха-
ген през 1993 г. формулира 
три критерия за членство. 

Първият критерий е 
държавата кандидат да 
има стабилни институ-
ции, гарантиращи стабил-
ността, демокрацията, пра-
вата на човека, защитата 
на малцинствата. Това е 
юридическият критерий.

Вторият е икономичес-
кият – страната кандидат 
да има функционираща па-
зарна икономика, годна да 
издържи на конкурентните 
сили, действащи в ЕС. Нека 
си зададем честно въпроса: 
колко от българските фир-
ми са годни да издържат 
на какъвто и да било конку-
рентен натиск, още повече 
на този, действащ в ЕС? Да, 
може би тук-таме текстил, 
тук-таме хранително-вку-
сова промишленост и пре-
красното ни вино. И почни 
нищо друго...

Третият критерий е год-
ност да поемем всички 
задължения на едно член-
ство, т.е. да прилагаме ця-
лото право на ЕС. Това оз-
начава, ако използвам лю-
бимия на министър Кунева 
израз, административен ка-
пацитет, способност на ад-
министрацията, включи-

телно и на съдебната власт, 
да може да действа в ус-
ловията на пълноправно 
членство, което значи да 
прилага европейското пра-
во.

 Големият парадокс е, 
че още през 1999 г., за да 
започнем преговорите през 
2000-ата, Комисията на ЕС 
констатира, че ние сме 
покрили първия критерий. 
И до днес обаче ние сме 
най-критикувани именно 
по този критерий. Липсата 
на добре функционираща 
съдебна власт е проблем 
именно по първия критерий 
за членство в ЕС. 

Днес темата е стоте дни 
на правителството. Какви 
сто дена? На нас ни се губят 
десет години! От началото 
на кабинета Виденов, да 
речем, ако трябва да го по-
зиционираме политичес-
ки. Дори в известен слу-
чай ни се губят десетки го-
дини, ако погледнем как 
си хвърляме цигарите и 
боклуците от прозореца, 
ако погледнем всички бе-
зобразия, на които сме сви-
детели. Ние не сме дос-
татъчно европейска дър-
жава, макар и да сме една 
от трите най-стари евро-
пейски държави. В крайна 
сметка сме изправени пред 
една трудна съпоставка – 
Словения, една малка за-
петайка на картата на Ев-
ропа, има средна заплата 
от 850 евро, по-висока от 
тази в Гърция, която от 20 
години е в ЕС. България 
по официални данни има 
средна заплата от 150 евро, 
точно колкото е учителската 
заплата, предмет на нацио-
нални вълнения в момен-
та. Вълнения, които ние ти-
пично по български отново 
подминаваме, сякаш не се 
отнасят лично до мен и яв-
но не се отнасят точно за 
моето дете. Отминаваме ги 
с изумителната ни способ-
ност да не отдаваме значе-
ние на големите проблеми, 
които ни заобикалят.

Продължава в следва-
щия брой

Подготви за печат 
Маруся Милушева 
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ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

9 декември
Ан(н)а, Янк(а)о 
(или на 24 юни)

11 декември
Адам

15 декември
Свобода

9 декември
Белчо Ненов – съветник 
в ОбС–Попово

12 декември
Пеци Пецев – 
кмет на с. Садина

Донка Дончева – 
директор на ОУ–Гагово

13 декември
Петя Петрова – 
кмет на с. Гагово

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, уредник в ИМ–Попово

9 ДЕКЕМВРИ
ЗАЧАТИЕ НА СВ. АННА

На 9 декември православната църква чества зачатието 
на света Анна – майка на Богородица. В същия ден се 
почита и майката на пророк Самуил, която носи същото 
име – Анна. Според Стария завет тя била бездетна и се 
помолила на Бог да я благослови с дете, като обещала да 
му го посвети. Молитвите º се сбъднали и синът й Са-
муил станал един от най-известните пророци. 

Света Анна е покровителка на женското начало, на 
брака, семейството и майчинството. Закрилница е на 
момичетата, бременните и вдовиците.  

Според народните обичаи празнуването на света Ана 
(Янино зачатие) е познато само в отделни райони на 
Южна и Западна България. Нощта, предхождаща този 
празник, е време на заклинания, прокоби и магии. През 
нея магьосници, вещици и врачки най-лесно установяват 
връзка с дявола, мъртвите и демоните.  Поверията твърдят, 
че в тази нощ черните магии „хващат“, а магьосниците 
могат да примамят чуждото плодородие. Затова строго 
се спазват различните забрани: жените не работят нищо, 
не бива да пипат вълна, за да не се разболеят децата и 
добитъкът; мъжете не бива да излизат от селото, защото 
по поляните играят самодивите и видят ли мъж, отвличат 
го. Пред вратите мъжете запалват купчинки говежда 
тор, която прогонва злите сили. Жените мажат виметата 
на животните с въглен, чесън и мазнина, за да не им се 
отнеме млечността. Птиците държат затворени, за да 
не ги примамят с магии. Девойките слагат под печките 
сол и жито, похлупват ги с паница и на сутринта с тях 
захранват животните, за да ги предпазят. 

Всички стопани следят кой ще влезе пръв в къщата им; 
ако е мъж, през годината ще се раждат мъжки животни, 
ако е жена – женски. Момите посаждат пшеница в 
гърне и топят клонки от вишна или ябълка във вода и ги 
оставят край огнището. Ако до Нова година пшеницата 
поникне и клонките се разлистят, момата ще се омъжи 
през следващата година, и то за добър момък. Гости 
посрещат именничките.

12 ДЕКЕМВРИ
Главно в Родопите се среща празникът свети Спири-

дон, Спиридон. Вярата в светеца, който пази от кожни 
заболявания, е породила обичая да се правят специални 
хлябове – колàци, и да се раздават за здраве и бъдещо 
благополучие (житна жертва). 

По рядко свети Спиридон се почита като закрилник 
на занаятчиите (тухлари, грънчари, керемидчии, казанд-
жии, златари, чехлари) и козарите.

На отделни места Спиридон се празнува за опазване 
на добитъка и особено на конете. Жените приготвят и 
раздават, тичайки, топли погачи.

На 4 декември се съ-
стояха последните срещи 
от есенния полусезон на 
волейболното първенство 
за девойки старша възраст. 
Състезателките на „Черно-
ломец–Попово 98“ дома-
кинстваха на връстнички-
те си от ВК „Дунав“–Русе 
и след по-добра игра спе-
челиха заслужено с резул-
тат 3:0 гейма (25:23, 25:18 
и 25:23). Така поповският 
отбор приключи есенния 
полусезон с победа.

В другия мач от същата 
група, игран в Шумен, 
гостуващият тим на „Спар-
так“–Плевен извоюва кате-

ЕСЕННИЯТ ПОЛУСЕЗОН 
ПРИКЛЮЧИ С ПОБЕДА

горична победа с 3:0 гейма 
и запази лидерската си по-
зиция в групата. 

Срещите от пролетния 
полусезон започват през 
февруари 2006 г. Тогава 
ще се играят реваншите на 
проведените сега мачове.

Все още обаче не е при-
ключило участието на от-
бори от „Черноломец“. На 
11 и 12 декември в Гене-
рал Тошево ще се прове-
де първият волейболен тур-
нир на регион „Добруджа“ 
за девойки младша възраст. 
В него ще играят още 
отборите на ВК „Шумен 
05“ и ВК „Дунав“–Русе.

От 6 декември стартира 
продажбата на лепенки за 
пътна такса. Седмични, ме-
сечни и годишни стикери 
могат да се намерят в бен-
зиностанциите на ОМV и 
„Шел“, офисите на финан-
сова група „ДЗИ“, пощите 
и областните управления 
на агенцията.

Притежателите на го-
дишни стикери за 2005 го-
дина могат и да не бързат 
с купуването на винетка за 
догодина, тъй като старата 
им важи до 31 януари 
2006 г. Цената на годишна 
винетка за лека кола през 
2006 г. се вдига на 58 лева, 
при сегашна 54 лв. Седмич-
ната поскъпва от 4 лв. на 
4,50 лв., а месечната – от 

ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА ВИНЕТКИ

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА:

 І. Право на строеж
 1. В урегулиран поземлен имот І от кв.102А , ул.„Калакоч“ по регулационния 

план на гр.Попово на „Магазин и работилница за шапкарски услуги“ с разгърната 
застроена площ 140 кв.м. Начална тръжна цена 1120 лв.

2. В урегулиран поземлен имот І от кв.157, жк „Русаля“ по регулационния план 
на гр. Попово на „Хлебопекарна и хлебарница“ с площ 180 кв.м. Начална тръжна 
цена 576 лв.

ІІ. Продажби
1. Урегулиран поземлен имот VIII, кад.№ 1767 от кв.149А, бул.„М.Маджаров“ по ре-

гулационния план на гр.Попово с площ 580 кв.м. Начална тръжна цена 3500 лв.
2. В УПИ IV, кад.№ 3633, 2624, 2623 от кв.103, ул. „Райко Даскалов“ по регула-

ционния план на гр.Попово на сгради, освидетелствани за събаряне, оценени 
като строителни материали. Начална тръжна цена 1741 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.12.2005 г. (четвъртък) в сградата на Община–Попово, 
заседателната зала на II етаж от 9,30 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 
(касата) на Общината до 16,30 часа на 21.11.2005 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеж-
дане на търга.

Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 20 лева от касата на 
Центъра за административно обслужване на населението.

Купувачите на сгради, освидетелствани за събаряне, се задължават да изчистят 
от строителни отпадъци прилежащите терени след събарянето на сградите.

Внесеният депозит по точка ІІ–2 се задържа като гаранция до изпълнение на 
гореописаното условие. При неизпълнение сумата, внесена като депозит, остава 
в полза на Община–Попово.

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен ден от 9 до 17 часа 
до 21.11.05 г.

За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината. 

АНТИКВАРИАТ. Прода-
вам 4 кресла. Нуждаят се 
от лек ремонт и нови та-
пицерии. Цена 100 лв. 
GSM 088 6 265 532.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС

„ДОБРЕ АРАНЖИРАНА КОЛЕДНА  
И НОВОГОДИШНА ВИТРИНА“

Вярваме, че собствениците на магазини и офиси 
ще се включат в конкурса и с това ще допри-
несат за празничното настроение на 
поповчани.

На 15 декември комисия 
ще определи най-добрите 
и ще връчи награди.

Резултатите ще бъдат 
обявени в местните 
медии.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОНЧЕВА,

Сърдечни пожелания за здраве, 
лично щастие и 

професионални успехи!
Не брой годините, за тях не мисли.

Чаровна и все така млада бъди!

От всички приятели в направление 
„Образование и култура“, Община–Попово

10 на 11 лв. Годишният сти-
кер за тирове догодина ще 
е 644 лева, а за автобуси и 
малки товарни коли – 322 
лева. Дизайнът на лепенки-
те ще е различен от тазго-
дишния.

Инвалидите, собствени-
ци на коли, отново ще 
имат право на една безплат-
на годишна винетка. Как-
то и досега, тя ще се по-
лучава с подаване на мол-
ба в дирекциите за социал-
но подпомагане по место-
живеене. Тъй като проце-
дурата е продължителна, 
препоръчва се на хората 
с увреждания да подадат 
молбите си още преди Но-
ва година.
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КИНОПАРАД: 
„МОМИЧЕТА ОТ КЛАСА“
(САЩ, 2000)

Нова ТВ 12.02
„КРАЛИЦАТА  
НА БОЛИВУД“
драма

Би Ти Ви 20.30

„ВАН ХЕЛСИНГ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

 Дийн Мартин
15.30 „Мускетарката“, 2 ч.
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.35 Документален филм 
 на Би Би Си: „Древните 
 египтяни“, 3 еп.
19.30  „Тънката синя линия“
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Парламентьорът“ 
 (САЩ, 1998)
23.00 Елит
23.30 По света и у нас
23.40 Национален конкурс 
 „Сграда на годината“
23.45 „Принципно и състра-
 дателно“ (Русия, 1996)
   1.30 „Тънката синя линия“
   2.00 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 9 декември

   6.00 Детските сериали 
 на Джетикс
   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 Сезони на сърцето
14.30 Трима братя, три сестри
15.30 „Соник Х“
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

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Уинона Райдър“
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 Визаж моделс 2005
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Лъки 6
23.50 „Туийн Пийкс“
   0.45 „Никита“ (п)
   1.45 Тримата тенори на 
 Болшой театър
   3.00 Календар
   3.30 Вечно лято (п)
   4.15 „Шогун“ (п)
   5.15 Истински холивуд-
 ски истории (п)
   6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

НЕДЕЛЯ, 11 декември

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
10.00 Кръгът на Доусън
11.00 На чисто
11.30 Татко на отглеждане
12.00 Календар
12.02 „Кралицата на 
 Боливуд“, 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 „Последният 
 оцелял,  екшън
22.00 Биг брадър 2
22.30 „Открадната 
 светлина“
23.15 „Крепост 2: Отново 
 зад решетките“
   0.45 Календар
   1.00 Лъки 6
   1.05 „Стар трек“
   3.00 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Хора на честта“ (п)

   9.00 Ала-бала
   9.30 „Тайните на океана“
10.00 Улица „Сезам“
11.00 Памет българска: 
 1900 години Силистра
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Минута е много
13.40 Документален филм: 
 „Село по словашки“
14.10 Суматоха
14.40 Атлас: „Свещена земя – 
 Сирия“
15.10 Британски музикални 
 награди за попмузика 
 за 2004 година (1 част)
16.15 „Мускетарката“, 1 ч. 
 (копродукция, 2004)
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: 
 „Момичета от класа“ 
 (САЩ, 2000)
22.35 Трето полувреме
23.25 По света и у нас
23.35 Национален конкурс 
 „Сграда на годината“
23.40 Нощни птици
   0.40 Джаз алея
   1.25 „Фатална шега“
 (САЩ, 1995)
   3.00 Видеоклипове
   3.25 Суматоха (п)
   3.55 Хит минус едно (п)
   4.45 Памет българска (п)
   5.45 Вижте кой... (п)
   6.35 Здраве (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 11 декември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 „Голямото състезание“
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 За животните – с любов
   9.30 „Вяра и общество“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Документален филм: 
 „Дни на българската 
 култура във Виена“ 
13.50 Непозната земя
14.20 Британски музикални 
 награди за попмузика 
 за 2004 година, 2 част
15.00 Прочути двойки и 
 дуети: Джери Люис и 

   3.30 Горчиво (п)
   4.10 Искрено и лично (п)
   5.00 Изпитание 
 на любовта (п)
   5.30 Детските сериали 
 на Джетикс
 
СЪБОТА, 10 декември

   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 Бригада „Наш дом“ 
12.30 Луд съм по теб
13.00 „Към светлината“, 
 (САЩ, 1988)
14.30 Иначе
15.00 Българският ТОП 100
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.30 „Ван Хелсинг“
22.00 bTV новините 
22.30 Американски 
 музикални награди
   0.30 Бързи пари
   1.15 „Луд съм по теб“ (п)
   2.00 БГ ТОП 100
   3.00 bTV новините 
   3.30 Сеизмограф (п)
   4.30 Глобусът
   5.00 Бригада „Наш дом“
   5.30 Споко
 
НЕДЕЛЯ, 11 декември

   6.00 Физиотоника 
   6.30 „Кой е по-по-най“
   7.30 „Робобобулечки“
   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 „Тичам по диви поля“
 (САЩ 2000)
15.00 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“: 
 „Оръжията 3“
16.00 УЕФА: Обзор 2005–2006
16.30 Живот на скорост

ПЕТЪК, 9 декември

   6.00 Телепазарен прозорец
   6.15 Дързост и красота
   7.00 Денят започва
   9.30 Телепазарен прозорец
   9.45 Защо не! 
 с Марта Вачкова
10.45 Телепазарен прозорец
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Обеден концерт
14.45 Национален календар: 
 85 години от рожде-
 нието на актрисата 
 Лора Керанова
14.50 Футбол: 
 „Литекс“–„Левски“
17.00 Здравно осигуряване
17.10 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
21.20 Церемония по 
 тегленето на жребия 
 за Световното пър-
 венство по футбол 
 през 2006 година
23.05 По света и у нас
23.15 Национален конкурс 
 „Сграда на годината“ 
23.20 „Пистолет, кола, 
 блондинка“ (САЩ, 1997)
   1.05 Денят започва – 
 интервютата
   2.05 Панорама (п)
   3.00 Видеоклипове
   3.20 Портрети
   4.25 Частен случай (п)
   4.55 Под дъгата – различ-
 ните наши деца (п)
   5.25 Игрален филм (п)

  СЪБОТА, 10 декември

   7.10 Телепазарен прозорец
   7.25 Анимация
   7.50 Здраве
   8.10 Национален календар: 
 Плевенската епопея
   8.15 Дисни!

17.00 Зона спорт
17.30 Отчаяни съпруги
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Семейство Флин-
 стоун“ (САЩ, 1994)
22.00 bTV новините 
22.30 „Хавайски бряг“
23.30 Кабината
   0.00 Бързи пари
   1.00 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, 9 декември

   7.00 Здравей, България
   9.00 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 Цветът на греха
17.15 Часът на 
 Милен Цветков
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“
   2.30 Блясък (п)
   3.30 Календар
   4.00 Часът на 
 Милен Цветков (п)
   5.00 Цветът на греха (п)
   6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

СЪБОТА, 10 декември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Детска анимация
   9.00 Животните представят
   9.30 „Уинкс“

За времето от 28 до 29 
ноември в с. Ковачевец, об-
щина Попово, неизвестно 
лице прониква в гараж – 
собственост на жител на 
селото, и извършва кражба 
на две лозопръскачки, мед-
но котле и 40 л нафта.

•••
На 29 ноември около 17 

часа на бул. „България“ в 
Попово правоспособният 
водач Ю.Х. (47 г.) от същия 
град при движение на 
заден ход с лек автомобил 
„Опел вектра“ е блъснал 
68-годишна пешеходка от 
Попово. Същата е приета 
в МБАЛ–Попово с фрак-
тура на раменна кост на 
лява ръка, без опасност за 
живота. 

•••
За времето от 29 до 30 

ноември на ул. „Кракра“ 
в Омуртаг неизвестно ли-
це чрез изваждане на хал-

ка прониква в питейно заве-
дение, откъдето извършва 
кражба на алкохол и безал-
кохолни напитки.

•••
За времето от 10 до 30 

ноември в с. Ковачевец, 
община Попово, неизвест-
но лице прониква в не-
обитаема къща, собстве-
ност на живеещ в Попово 
гражданин, и извършва 
кражба на електрожен, ло-
зопръскачка, 10 м меден 
проводник, 40-литров ре-
зервоар за мотокар и 2 
броя джанти. 

•••
На 1 декември след прове-

дените в РПУ–Омуртаг опе-
ративно-издирвателни ме-
роприятия са установени 

извършителите на незакон-
на сеч на диви череши в 
местността Есенлери на с. 
Веренци, община Омуртаг 
откъдето на 9 ноември бе 
извършена сеч без редовно 
писмено разрешително на 
50 трупи от тези дървета. 
Като извършители на дея-
нието са уличени 4 лица: 
С.Ю. (37 г.) и М.М. (36 г.) – 
и двамата от с. Веренци; 
Б.Р. (24 г.) от Омуртаг, и 
Б.М. (48 г.) от Елена.

•••
За времето от 22 часа на 

30 ноември до 7 часа на 1 
декември в с. Драгановец, 
община Търговище, неиз-
вестно лице извършва 
кражба на мъжко теле от 
стопанска постройка, соб-

ственост на жител на съ-
щото село.

•••
За времето от 2 до 3 де-

кември в с. Птичево, об-
щина Омуртаг, неизвест-
но лице прониква през 
незаключена врата в 
стопанска постройка, 
собственост на жител на 
същото село, откъдето 
извършва кражба на два 
ъглошлайфа, една дрелка и 
8 гълъба. След проведените 
бързи оперативно-издирва-
телни мероприятия са ус-
тановени крадците: Б.Е. 
(32 г.) и Е.Х. (29 г.) – и 
двамата от с. Зелена мора-
ва, община Омуртаг.

•••
За времето от 16 часа на 

2 декември до 16 часа на 
следващия ден в с. Пробуда, 
община Търговище, неиз-
вестно лице прониква през 
неукрепен прозорец в къ-
ща и извършва кражба на 
приемник за сателитна те-
левизия – тунер, с неуста-
новена марка, собственост 
на жител на селото. 

•••
За времето от 2 до 3 де-

кември в с. Ястребино, об-
щина Антоново, неизвест-
но лице прониква през не-
заключена врата в стопан-
ска постройка, собстве-
ност на жителка на селото, 
откъдето извършва кражба 
на две прасета по 120 кг. 

•••
На 3 декември около 

23,15 часа в с. Горско Аб-
ланово, община Опака, 
при полицейска проверка е 
установено, че неправоспо-
собният водач Б.О. (34 г.) от 
същото село е управлявал 
лек автомобил „Вартбург“ 
с търговищка регистрация 
след употреба на алкохол с 
концентрация в кръвта му 
1,31 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 4 декември около 

23,55 часа в с. Крепча, 
община Опака, при поли-
цейска проверка е уста-
новено, че 25-годишният 
водач Б.Е. от с. Г. Гра-
дище, община Опака, е уп-
равлявал лек автомобил 
„BMW“ с търговищка ре-
гистрация след употреба 
на алкохол с концентра-
ция в кръвта му 2,27 про-
мила, установено по над-
лежния ред.
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СТАРА ПЛАНИНА“

издаден от 

СЕАТ–ПОПОВО
089 9 777 417 

Бойко МИХАЙЛОВ
Димитрина ЗАРКОВА

Котел е подходяща 
и наистина атрак-
тивна дестинация 

за релаксация и връзка на 
приятното с полезното. Въ-
преки че е известна и по-
сещавана от почти цяла 
България туристическа 
дестинация заедно с Жерав-
на, то за поповчани тя си 
остава някак далечна, въп-
реки че отстои само на 74 
км. Може би причината е 
липсата на автобусна връз-
ка в тази посока, ако не 
броим автобуса тръгващ 
от поповската автогара в 
14,30 часа за Омуртаг – и 
то само през три дни от сед-
мицата... Затова трябва да 
се използва автогара Тър-
говище, откъдето тръгват 
автобуси във всички по-
соки, включително за Котел 
и от Котел през целия ден. 
Най-удобно е, разбира се, 
с автомобил – за час сте 
преминали Котленския про-
ход и сте в града на Геор-
ги Сава Раковски, д-р Пе-
тър Берон, Софроний Вра-
чански, Неофит Бозвели, 
Стефан Богориди, Гаврил 
Кръстевич, Капитан Ма-

КОТЕЛ

марчев и др. Самият град е 
училище на място по исто-
рия, родолюбие и природо-
знание, предлагащ и разно-

образни форми на тури-
зъм, включително и опозна-
вателен. Котленците на ра-
бота в общината и в му-
зеите много добре позна-
ват и работят в сферата на 
туризма.

Котел е разположен в 
котловина, която е под-
сказала името му, и е бил 
богат град между XVII–
XIX в., защото котленци са 
били мъдри хора. Градът 
се е развивал на основите 
на овцевъдството (над по-
ловин милион овце, с из-
несени стада в Добруджа), 
осъществена е била тясна 

икономическа връзка пла-
нина–равнина и са имали 
множество дюкяни в Цари-
град! Ако не е бил пожарът 

през юли 1894 г., когато 
са опожарени над хиляда 
сгради, днес Котел със свои-
те атрактивни дървени къ-
щи щеше да е една от турис-
тическите емблеми на Бъл-
гария, заедно със Жерав-
на. Но и сега Котел е про-
чут със здравословния си 
планински климат, широ-
колистните си гори и с вкус-
ния балкански кашкавал 
и сирене, с музеите си, 
историческите личности и 
килимите.

Като пристигнем в града, 
накъде да се отправим – 
към Природонаучния му-

зей разбира се! Той е вто-
рият по значимост след со-
фийския. Разположен е в 
парка „Изворите“. Експози-
цията е разработена на 
екологичен принцип и е 
представено в значителна 
степен природното богат-
ство на страната ни – рас-
тителни и животински ви-
дове в естествена среда на 
местообитанията им. Мо-
же да се види дропла, че-
рен лешояд, розов пели-
кан, черен щъркел, чапли, 
скален орел, видра, черния 
кълвач, птицата с най-дъл-
гия език в Европа, и мно-
го други интересни екзем-
пляри. От музея премина-
ваме през парк към града 
и мотел-механата „Старата 
воденица“ (0453/23 60), къ-
дето често местата са заети 
от чуждестранни групи, 
а над парка извисява голо 
чело Сухи дял – името на 
върха е подвеждащо, защо-
то той е кух и в недрата 
му плиска води подземно 
езеро, доказано от профе-
сионалисти пещерняци во-
долази. Входът към него 
е на 10 метра от „Трите 
извора“, но е затворен с 
метална врата заради голя-
мата опасност за любите-
лите. За тях има други 30 
пещери – „Приказната“, 
„Мъгливата“, „Ледената“ 
и др.

Навлизаме в града откъм 
парка в квартала Галата и 
улица „Дърлянка“, където 
има запазени 110 дървени 
къщи, сред които и емб-
лематичната Кьорпева къ-
ща. В типичната си въз-
рожденска архитектура 
с красиви орнаменти, по-
строена през 1872 годи-
на, тя разкрива бита и на-
чина на живот на пред-
приемчивите българи от 
онова време. Слизаме на-
долу по калдъръмите на 
уличките и стигаме до му-
зея на килимите в бивше-
то Галатинско училище. 
Вътре можете да се насла-
дите на умението на кот-
ленките да тъкат килими 
и пана, които разнасят име-

то на Котел и България 
по света. Изложени са 
образци на килими като 
„Огърлиците“, „Динени 
кори“, „Къдрави звезди“, 
„Българска роза“ и др. 
Следва по-новата част на 
града с центъра и интерес-
ния паметник на видните 
котленци. Под площада е 
Музеят на възрожденците, 
състоящ се от четири за-
ли, които са събрали екс-

понати, даващи голяма 
част от българската гор-
дост. Изложени са ориги-
нални вещи и предмети, 
разкриващи живота и дей-
ността на най-видните кот-
ленци. Тези музеи тряб-
ва да бъдат посетени от 
ученици, които на място 
и нагледно могат да до-
бият знания. Котел е из-
вестен и с Националното 
училище за фолклорно из-
куство „Филип Кутев“, от-
крито още през 1967 г. В 
него се изучават седем 
предмета – кавал, гайда, 
гъдулка, тамбура, народно 
пеене, народни танци и 
лютиерство.

Други интересни турис-

тически обекти, където да 
отседнем след дългата раз-
ходка, са: хотел-ресторант 
„Чукарите“ (0453/2475), на-
мира се в началото на еко-
пътеката към Жеравна, 
хотел-ресторант „Котел“ 
(0453/2885) с централно 
парно и дискотека, частни 
квартири в дървените къщи 
с цена около 6 лв. на легло, 
ресторант „Църковен 
двор“ (089 9 816 493) с тра-

диционна българска атмо-
сфера и кухня и пак в парка 
„Изворите“ заведението 
„Елпида“ (089 9 600 037). 
Във всички тях можем да 
се потопим в автентичната 
атмосфера и да помислим 
по горе написаното...

Eкспонати от природонаучния музей

Кьорпевата къща

Котленски килим

Центърът

Новата и старата архитектура 
съжителстват на много места в града


