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АБОНАМЕНТ
„МЕСТЕН ВЕСТНИК“ – 2006

• 12 месеца – 21 лева             • 6 месеца – 11 лева

Абонамент можете да направите 
единствено в редакцията на вестника:

Попово, Общината, стая 517, тел. 22 577

 „МЕСТЕН ВЕСТНИК“ – ВЕСТНИК ЗА ЧЕТЕНЕ!

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

на стр. 2

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
КОНЦЕРТ

ДА БЪДЕМ 
ХОРА...
Кирил ЖЕЧЕВ  

„Спасяването на един 
живот“ – подкрепящите та-
зи идея дойдоха вечерта на 
12 декември на благотво-
рителния концерт в помощ 
на 19-годишния поповча-
нин Горан Стефанов, пре-
търпял тежка сърдечна опе-
рация. Концертът бе орга-
низиран по инициатива на 
поповски музиканти, Бъл-

Маруся МИЛУШЕВА

На фона на учителски 
протести, предстоящи съ-
кращения в енергийния сек-
тор, орязване на социални-
те помощи, нови акцизи 
и оттам по-високи цени 
на жизненоважните за 
една част от народонасе-
лението алкохол и цигари 

ОЩЕ 350 000 ЕВРО 
ВЛИЗАТ В ОБЩИНА 
ПОПОВО
• Съседната община Опака 

получава 70 хил. евро
и т.н. негативи всяка доб-
ра новина е глътка опти-
мизъм за бъдещето. За на-
шата община добрата 
предколедна вест дойде с 
вестта, че два проекта 
по програма ФАР са издър-
жали на голямата конку-
ренция и ще получат фи-
нансиране през следваща-
та година. От реализация-

та им Попово ще получи 
безвъзмездно около 350 хи-
ляди евро.

Проектите са по „Пилотна 
интегрирана схема за Севе-
роизточен планов регион“. 
По четирите компонента 
на тази грантова схема се 
осигуряват средства за без-
възмездно целево финанси-
ране за областите Силистра, 
Добрич, Разград, Търгови-
ще, Шумен и Варна. Общо 
за региона те са в размер на 
6,14 млн. евро, от тях 4,6 
млн. са от Европейския съюз 
по програма ФАР, а 1,54 
млн. евро са от държавния 

бюджет. Средствата се пре-
доставят за инициативи, 
свързани с модернизиране 
на инфраструктурата, об-
служваща бизнеса, дейнос-
ти, свързани с развитието 
на туризма и човешките ре-
сурси в Североизточния ре-
гион, както и предоставяне 
на бизнес консултантски ус-
луги на предприятия от про-
изводствения сектор в ре-
гиона.

Крайният срок за канди-
датстване беше 16 август. 
В изпълнителната агенция 
ФАР на Министерството на 

Мехтибат МУСТАФОВ

В Община–Опака започнаха срещите на кмета Лютфи 
Реянов и екипа му с жителите от населените места в общи-
ната. Първата от тях се проведе на 8 декември в гр.Опака. 

На срещата той даде отчет за дейността си до момента, 
като подчерта, че намаляват неразплатените разходи на 
Общината, наследени от предното управление, без да се 
наруши работата на жизненоважните общински дейности, 
училищата, детските градини, домашния патронаж и др. 

ОБЩИНА–ОПАКА
СРЕЩИ НА КМЕТА 
ЛЮТФИ РЕЯНОВ 

Варненският апелативен 
съд е разгледал на 13 де-
кември жалбите на Росица 
Долчинкова, Росица Томова 
и Григор Гогов, постъпили 
срещу определения на Ок-
ръжен съд–Търговище от 
8 декември 2005 г., с които 
по отношение на тримата е 
определена мярка за неот-
клонение „задържане под 
стража“.

Росица Томова и Григор 
Гогов са обвинени в това, 
че през периода юни–
юли 2003 г. са извършили 
длъжностно присвояване 
в особено големи размери, 
представляващо особено те-
жък случай, и предвидено-
то наказание е от 10 до 30 
години лишаване от свобо-
да. Предвид високия размер 
на предвиденото в закона 
наказание, а именно мини-
мум от 10 години лишава-
не от свобода (чл.152, ал. 2, 
т. 4 от НПК), съдът остави 
жалбите на Томова и Григо-
ров без уважение и потвър-
ди наложените им от първо-

ТОМОВА И ГОГОВ 
ОСТАВАТ В АРЕСТА

инстанционния съд мерки 
за неотклонение „задържане 
под стража“. 

По отношение на Долчин-
кова е повдигнато обвине-
ние за престъпление по 
служба, за което е предви-
дено лишаване от свобода 
за срок от 1 до 8 години. 
Днес в съдебната зала са 
представени документи, от 
които е видно, че Долчин-
кова се грижи за майка си, 
която е инвалид и не може 
да се грижи сама за себе си. 
Обвиняемата има постоя-
нен адрес, който е иденти-
чен с този на майка º. Съ-
дът прецени, че с оглед на 
събраните доказателства на 
Долчинкова следва да бъде 
определена мярка за неот-
клонение „домашен арест“, 
тъй като и с тази мярка за 
неотклонение може да бъде 
препятствана евентуална 
опасност обвиняемата да 
се укрие или да извърши и 
друго престъпление, а също 
и възможността да попречи 

Пламен СЪБЕВ

В Районния съд–Търгови-
ще на 12 декември се про-
веде заседание по делото, за-
ведено от кмета на община 
Попово д-р Людмил Весе-
линов, срещу Христо Руси-
нов за разпространяване на 
клевети и позорящи го об-
винения. След изложение-
то на адвоката на ищеца по 
пунктовете на обвинението 
и след отказа на Русинов 
да се признае за виновен 
му беше дадено правото 
да аргументира отказа 
си. По начин, достоен за 
съжаление, който оставям 
без коментар, той продължи 

ЗАПОЧНА ДЕЛОТО 
СРЕЩУ ХРИСТО 

РУСИНОВ ЗА КЛЕВЕТА

на стр. 2

Христо Русинов

на стр. 2
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ОБЩИНА–ПОПОВО
ВИ ПОЖЕЛАВА 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Нека празничните дни ни съберат в очакване 
на Рождеството със спектакъла 

„КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО“ 
на 22 ДЕКЕМВРИ от 18 часа в салона на читалището

и на 31 ДЕКЕМВРИ 
на Централен градски площад  

(точно в полунощ) 
да изживеем заедно магията на

НАСТЪПВАЩАТА НОВА 2006 ГОДИНА!

АКО ЖЕЛАЕТЕ ПОМОГНЕТЕ НА
ГОРАН СТЕФАНОВ 

С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО 

БАНКОВА СМЕТКА 1010293818, 
БАНКОВ КОД 20085035, 

БАНКА ОББ, КЛОН ПОПОВО.
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
16 до 22 декември

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

от стр. 1
регионалното развитие и 
благоустройството до тази 
дата са подадени общо 80 
проекта от общините и от 
неправителствени организа-
ции в региона. От тях оцени-
телната комисия е одобрила 
31. За наша гордост на пър-
во място в списъка е проек-
тът на Община–Попово „Ин-
тегрирано подобряване на 
техническата инфраструкту-
ра, обслужваща бизнес раз-
витието в индустриалната 
зона на Попово“. Точната су-

ОЩЕ 350 000 ЕВРО ВЛИЗАТ...
ма, която ще получим за не-
го, е 248 926 евро. С тях за 15 
месеца трябва да се оправят 
комуникациите, осветление-
то и всичко друго по техни-
ческата инфраструктурата 
в промишлената зона на 
Попово.

Вторият проект, по кой-
то със сигурност ще полу-
чим финансиране от около 
100 хил. евро, е съвместен 
с общините Лозница и Опа-
ка. Неговото пълно наиме-
нование също е твърде слож-
но, както и цялата докумен-

тация, която се изисква от 
европейските чиновници по 
програма ФАР от кандидат-
стващата организация. Загла-
вието му е „Интегрирано 
развитие на регионален 
иновационен туристически 
продукт, основано на наслед-
ството „Да изживеем мно-
гообразието на етничността 
в Лудогорието“. Става дума 
за дейности, свързани с 
развитието на културния 
туризъм, за които трите об-
щини ще получат общо 
236 170 евро. Тези средства 

трябва да бъдат усвоени 
през следващите15 месеца. 

В нашата община по то-
зи проект предстои преуст-
ройство и реконструкция 
на местна капанска къща в 
с. Садина в Архитектурно-
етнографски капански ком-
плекс. Целта е привличането 
на чужди и наши туристи, 
които да се запознаят с тра-
дициите и съвременния бит 
на капанския етнос. Ще бъ-
дат създадени много добри 
условия за посрещане и по-
дълго пребиваване на гости-

те, които имат желание да 
разгледат и природните забе-
лежителности, и историчес-
ки обекти в общината и ре-
гиона. Един такъв обект без-
спорно е Скалният манастир 
до с. Крепча, община Опа-
ка, в който е открит най-ста-
рият надпис на кирилица 
в страната ни. Той също е 
включен в този проект. Както 
вече писахме, до него ще бъ-
де изграден специален под-

ход и паркинг, за да стане до-
стъпен за туристите. Средст-
вата, предвидени за тази цел, 
са около 70–80 хил. евро. 
Останалата част от финанси-
рането е за Община Лозница, 
където също ще се изгражда 
етнографска къща.

Развитието на туризма се 
очертава като приоритет за 
бъдещото развитие на общи-
на Попово. Около 1 милион 
лева вече са осигурени за 
този сектор, твърди замест-
ник-кметът Владимир Ива-
нов. Разговор на тази тема с 
него очаквайте в следващия 
брой на вестника.

да защитава клеветите си 
срещу д-р Л.Веселинов от 
откритото си писмо.

Чест и почитания на съ-
дията по делото, която тър-
пеливо изслуша в продъл-
жение на 30 минути отегчи-
телния опит за литературен 
анализ на открито писмо, 
който Русинов направи. Той 
не забрави, че е обвиняем, и 
се опита с четене на отделни 
изречения, фрази и думи да 
убеждава, че написаното се 
тълкува неправилно. Като 
забравяше, че думите в 
българския език имат кон-
кретен смисъл и са мате-
риален израз на мислите, 
Русинов постепенно насо-
чи изложението си към 
„Хлебопроизводство и слад-
карство“ ЕООД и работата 
си в него като контрольор. 
И тук остана на нивото на 
литературния анализ. При 
последвалите конкретни въ-
проси от страна на ищеца и 
адвоката му се разкри, че в 
качеството си на контрольор 
на дружеството самият той 
неправомерно се е намес-
вал в управлението на дру-
жеството. За периода на из-
пълнението на службата 
си не се е отчитал пред Об-
щинския съвет, а преди да 
стане контрольор, самият 
той е бил управител на дру-
жеството. Вероятно в хода 
на делото ще станат извест-
ни още подробности от уп-
равленския хаос, който той 
с действията си е успял да 
създаде и за който търси ви-
новник в откритото си пис-
мо. 

Във връзка с тези и част от 
другите обвинения към кмета 

на община Попово от страна 
на ищеца, впоследствие и на 
защитата, бяха поискани в 
съда да се представят нови 
доказателствени материа-
ли – експертизи, заключения 
на финансови ревизии и др. 
Стана известен и един друг 
факт – адвокатът на Христо 
Русинов притежава Договор 
за концесията на минералния 
извор във Водица с гриф 
„конфиденциално“. Как е 
станал той публичен, е въ-
прос, на който фирмата кон-
цесионер вероятно ще тър-
си отговор, защото разгла-
сяването на конфиденциална 
информация уврежда ико-
номическите º интереси. 

След всичко това съдията 
по делото закри заседанието, 
като насрочи ново за 30 
януари догодина. 

Признавам, че истината, 
търсенето º доказването 
и са действия, достойни 
за всекиго. Но когато това 
се прави по „почина Руси-
нов“ – с открити листовки 
и недоказани обвинения на 
клюкарско ниво е редно да 
се носи отговорност за на-
кърненото достойнство и 
опозоряване на лицата, за-
сегнати от тях. За което вяр-
вам, че ще се произнесе и 
българското правораздаване. 
Ако не, бих се замислил… 

ЗАПОЧНА ДЕЛОТО 
СРЕЩУ ХРИСТО 

РУСИНОВ ЗА КЛЕВЕТА
от стр. 1

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

На 12 декември осем кур-
систи от Школата за ан-
глийски език и култура 
„Euroschool“ в Попово полу-
чиха свидетелство за ези-
ково ниво на английски 
език. Резултатите на всички 
са над 85%, което означава 
отлично постижение. Свиде-
телствата им бяха връчени 
от г-жа Галина Гюрова-Слав-
чева – управител на учебно-
то заведение и преподава-
тел.

Школата води самостоя-
телна дейност от 1994 г. 
Досега през нея са преми-
нали стотици млади попов-

„EUROSCHOOL“ 
РАЗДАДЕ 

СВИДЕТЕЛСТВА

чани, получили солидни 
знания по английски език. 
Не малко от тях са канди-
датствали успешно англий-
ска филология, има и хора 
с преквалификация, които 
са вече преподаватели по 
английски език.

В Школата за английски 
език и култура „Euroschool“ 
сега се обучават 180 кур-
систи – от I до ХII клас и по-
големи. Работи се в сътруд-
ничество с две изпитни ко-
мисии от София (предста-
вители на английски коле-
жи и изпитни бордове). Те 
гарантират напълно незави-
симо оценяване знанията на 
курсистите.

Управителката на школата г-жа Галина Гюрова раздава 
свидетелствата на курсистите.

Срещата продължи в диалог 
с гражданите, които зададо-
ха своите въпроси по проб-
лемите, които ги касаят.

На срещата присъстваха и 
лекарите от новооткритата 
медицинска практика в Опа-
ка. Те разясниха на населе-
нието новостите, които ще 
предлага практиката, като 
подчертаха 24-часовия ле-
карски контрол. Отговориха 
и на много запитвания от 
страна на населението. 

СРЕЩИ 
НА 
КМЕТА 
ЛЮТФИ 
РЕЯНОВ 

от стр. 1

ОБЩИНА–ПОПОВО
О Б Я В А

На основание Решение на Общинския съвет 
№116/16.09.2005 г. и във връзка с чл.53, ал. 2, т. 3 от ЗГ, 

чл. 80, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за горите, във връзка с чл.87г, ал. 2 от ППЗГ, се провежда 

търг с явно наддаване за ползване на маркирана 
дървесина от горите, общинска собственост, 

в следните обекти:
Обект № 4 с подотдели: 185 „е“
Обект № 5 с подотдели: 189 „а“

Тръжните документи за участие могат да бъдат заку-
пени от Община–Попово, стая 209, всеки ден от 8 часа 
до 16 часа от 20.12.2005 г. до 06.01.2006 г. при цена 30 
(тридесет) лева без ДДС.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 
20.12.2005 г. до 06.01.2006 г. от 8 часа до 16 часа след 
предварителна заявка в Община–Попово и след пред-
ставяне на документ за закупени тръжни книжа.

За участие в търга кандидатите се регистрират в 
Община–Попово от 20.12.2005 г. до 06.01.2006 г. вклю-
чително. Гаранцията за участие се внася по банковата 
сметка на Община–Попово до 16 часа на 04.01.2006 г. 

Търгът ще се проведе на 09.01.2006 г. (понеделник) в 
сградата на Община–Попово от 10 часа.

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл.35 от ЗОС, чл.68 ал.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община–Попово, във връзка с 
решение №144 по протокол №25/28.10.2005 и №155 по 

протокол №26/29.11.2005 г. на ОбС–Попово.
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общинска земеделска земя, 

съставляваща: 
1. Имот № 057003, по плана за земеразделяне на По-

пово, лозе (несъществуващо), площ 6,625 дка. Начална 
тръжна цена – 6228 лв.

2. Имот № 057004, по плана за земеразделяне на Попо-
во, лозе (несъществуващо), площ 6,625 дка. Начална 
тръжна цена – 6228 лв.

3. Имот № 016029, по плана за земеразделяне на с.За-
раево, пасище, мера, площ 6,142 дка. Начална тръжна 
цена – 185 лв.

4. Имот № 016017, по плана за земеразделяне на с.За-
раево, пасище, мера, площ 10,000 дка. Начална тръжна 
цена – 300 лв.

 Търгът ще се проведе на 28.12.2005 г. (сряда) в сградата на 
Община–Попово, заседателната зала на II етаж от 9,30 ч. 

 Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 17 
часа на 27.12.05 г.

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

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

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

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

на разследването, тъй като 
реално обвиняемата няма да 
има достъп да работното си 
място. 

Определението, с което 

съдът измени мярката, на-
ложена на Долчинкова, от 
задържане под стража в до-
машен арест, е окончателно 
и не подлежи на обжалване. 

МВ

от стр. 1

ТОМОВА И ГОГОВ 
ОСТАВАТ В АРЕСТА
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Маруся МИЛУШЕВА 

На 7 декември се навър-
шиха 96 години от рожде-
нието на Никола Йонков 
Вапцаров. Както всяка го-
дина училището в Попово, 
носещо името на големия 
поет, чества патронния си 
празник.

Тържеството се състоя в 
залата на Дома на култура-
та и бе почти изцяло под-
готвено от учениците. Про-
звучаха почти всички сти-
хотворения на поета, има-
ше викторина с въпроси, 
свързани с неговата био-
графия. Отчетени бяха ре-
зултатите от конкурсите 
за есе на тема “Вярата в 
доброто и човека“, за ри-
сунка и за художествена 
рецитация на стихове от 
Вапцаров, организирани 
по повод рождения ден на 
поета. 

Общо 595 ученици в 25 
паралелки учат в основ-
но училище „Никола Вап-
царов“, преподават им 44 
учители. Всички те посре-
щат тазгодишния си праз-
ник в основно ремонти-
рана сграда с обновени 
класни стаи. Два кабинета 
по информатика с 20 съвре-

С ИМЕТО НА ВАПЦАРОВ

Малките изпълнители – участници в празничната програма

Христина Хаджева – пред-
седател на ученическия 
съвет при ОУ „Любен Ка-
равелов“–Попово: 

На 2 и 3 декември 2005 
година ученическият съвет 
при ОУ „Любен Каравелов“ 
съвместно с ръководството 
на училището организира 
поредното мероприятие, 
насочено към обогатява-
не на знанията и уменията 
ни – тренинг-обучение в 
социални умения.

Обучението се проведе 
в хоспис „Енергия“–Търго-
вище. В приятна обстановка 
ние, учениците, заедно с 
г-жа Марина Димитрова, 
г-жа Ивелина Русева и 
г-жа Радка Данчовска – на-
ционален треньор към цен-
тър „Отворено образова-
ние“, проведохме три обу-
чителни сесии – за форми-
ране и развиване на уме-
ния за работа в екип, на 
умения за решаване на кон-
фликти и умения за оказ-
ване на помощ от връст-
ници за връстници „SOS“ 
приятели.

Съчетавайки полезното 
с приятното, чрез много 
игри и забавни упражнения 
всеки от нас научи нещо 
ново за себе си, за други-
те и за сложната вселена 
на човешките взаимоот-
ношения.

Резултатите, които по-
стигнахме в края на обу-
чението, и впечатленията, 
които натрупахме, много-
кратно надхвърлиха очак-
ванията ни. Имаме огром-
но желание за участие и в 
други обучения по тренин-
гови програми, защото сме 
убедени, че това е ефек-
тивният път за придоби-
ване на знания и умения.

Надежда Милкова,  
VІІ-г клас

За пръв път участвам 
в обучение от такъв ха-
рактер и бях много прият-
но изненадана. Хареса 
ми начинът, по който тре-
ньорът – г-жа Р.Данчовска, 
поднасяше информацията. 
Научих много нови неща 
за себе си и за другите и 
мисля, че това ще направи 
по-пълноценно общуване-
то ми с приятели, съуче-
ници, родители и учители.

 Ани Д.Радева  
и Гергана П.Димитрова, 

VІ-в клас

Ние сме много впечат-
лени от начина, по който 

ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ  
НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

се проведе тренинг-обуче-
нието. За пръв път имах-
ме възможността да участ-
ваме в тренингови се-
сии. Научихме много но-
ви и полезни неща за об-
щуването между хората, а 
също и за начина, по който 
ни възприемат и оценяват 
околните. Много ни допад-
наха упражненията за ра-
бота в екип.

Светлозар Ст.Зафиров,  
V-б клас

На 2 и 3 декември участ-
вах в обучението, органи-
зирано за членовете на 
УС при ОУ „Любен Ка-
равелов“. Обстановката 
в базата беше чудесна, 
имаше отлични условия 
и за почивка, и за работа. 
Играейки различни игри, 
ние старателно и с огромно 
желание усвоявахме уме-
ния да решаваме конфлик-
ти, да помагаме на прия-
тели и да работим в екип. 

Помагаше ни нашият тре-
ньор от център „Отворено 
образование“ – г-жа Радка 
Данчовска. Тези два дни 
бяха много полезни за нас, 
защото научихме много 
нови неща, забавлявахме 
се и си отдъхнахме сред 
красивата природа.

 Радка Данчовска – 
национален треньор 

към център „Отворено 
образование“

За мен работата с учени-
ците от ОУ „Любен Кара-
велов“–Попово беше удо-
волствие. Всички бяха 
много мотивирани, с жела-
ние и интерес участваха 
в тренинговите сесии, не-
зависимо от индивидуал-
ните и възрастовите им 
различия.

Заедно с тези чудесни 
деца преоткрихме основ-
ните принципи на ефек-
тивното общуване, подхо-
дите при разрешаване на 

конфликтни ситуации, си-
лата на работата в екип.

Впечатлена съм от на-
чина, по които учениците 
откликваха на всяко трени-
ровъчно упражнение, от 
любознателността и енту-
сиазма, които струяха от 
тях.

Уверена съм, че социал-
ните умения, които форми-
рахме чрез тренинг-обуче-
нието, ще бъдат развивани 
и ще се превърнат в со-
лидна предпоставка за из-
растване на отговорни 
граждани, каквито искаме 
да станат младите хора на 
България – автентични и 
открити в междуличност-
ните си отношения, с готов-
ност и способност за дей-
ствие в името на доброто 
на другите, с изследовател-
ска нагласа към действи-
телността и увеличени въз-
можности за адекватен со-
циален избор, основан на 
сътрудничество и зачитане 
на човешките права.

Участниците в тренинг-обучението

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

И през настоящата годи-
на в община Попово про-
дължава действието на 
националната програма 
„Осигуряване на закус-
ка и мляко/чай“ на учени-
ците от I до VI клас и де-
ца от подготвителните 
групи за първи клас в дет-
ските градини. Затова свое-
временно бяха сключени 
споразумения за съвместна 
дейност между дирекция 
„Социално подпомагане“–
Попово и учебните заведе-
ния в общината.

В определените срокове 
бе проведена и процедурата 
по избор на доставчик на 
закуски и бяха сключени 

съответните договори.
От началото на настоя-

щата учебна година досега 
на децата са предоставе-
ни повече от 60 000 за-
куски на обща стойност, 
надхвърляща 32 000 ле-
ва. В националната про-
грама „Осигуряване на 
закуска и мляко/чай“ са 
включени учениците от 
14 основни и начални 
училища в общината, По-
мощно училище „Паисий 
Хилендарски“–Попово и 
децата от осем целоднев-
ни детски градини. От 
проверките, извършени 
от служители на дирек-
ция „Социално подпома-
гане“ и Община–Попово, 
бе установено, че ръко-
водствата на учебните за-
ведения са успели бързо 
да създадат необходимата 
организация по доставката 
и раздаването на закуските. 
Осигурено е също нужното 
разнообразие на закуските 
през различните дни от 
седмицата.

Само преди броени дни 
във всички училища на 
територията на общината 
бе разпространено съобще-
ние за обявения конкурс от 
Министерството на труда 
и социалната политика за 

ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“

ОСИГУРЯВАТ  
СЕ ЗАКУСКИ 

НА 1400 ДЕЦА
детска рисунка на свобод-
на тематика. В този кон-
курс могат да участват 
всички ученици от I до VI 
клас. На практика това са 
реалните потребители по 
програмата за по-пълно 
обхващане на учениците 
в задължителната училищ-
на възраст – модул „Оси-
гуряване на закуска и мля-
ко (чай с мед)“. Програ-
мата се реализира в бли-
зо 2500 училища в страна-
та. Общият брой на уче-
ниците, включени в нея, 
е 280 000 и сред тях е бъ-
дещият победител в кон-
курса. Наградата за него е 
изключително престижна – 
спечелилата рисунка ще 
стане постоянно лого вър-

ху опаковките с мляко, кои-
то децата ще получават 
през 2006 г. по тази вече 
популярна и много добре 
приета от обществото про-
грама. Победителят в кон-
курса ще бъде обявен на 23 
декември т.г.

Наскоро от дирекция 
„Социално подпомагане“ 
осигуриха помощи за де-
ца, пострадали от навод-
ненията през тазгодишното 
лято. На пет такива деца от 
Попово и село Априлово 
бяха предоставени безплат-
но по 7 тетрадки, учени-
чески несесер, химикалка, 
молив, спортен екип (ан-
цунг), маратонки и учени-
ческа раница.

Петокласничката от основното училище в с. Априлово Емилия 
Гинчева е много доволна от получената помощ на стойност 
над 50 лева. Тя признава, че не е сред най-добрите по успех 

ученици в класа, но занапред ще се старае да „заляга“ повече над 
учебниците.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС–ПОПОВО
И НАЦИОНАЛНОТО СПИСАНИЕ „ПЧЕЛИЦА“

организират  конкурс на тема 

„ВЪЛШЕБСТВАТА НА ЗИМАТА“
Раздели: РИСУНКА, РАЗКАЗ, ГАТАНКА

Срок за предаване на творбите – 
до 1 февруари 2006 г. в сградата на училище  
„Св.св. Кирил и Методий“, където се намира 

Общинският детски комплекс.
Телефон за справки: 2-36-74 

менни компютъра са на 
разположение на учениците 
от V до VІІІ клас. Освен 
това училището вече има 
собствен 15-местен авто-
бус и няма проблеми с пре-
возването на учениците от 
кварталите Невски и Сея-
чи. Може да се каже, че 
условията за един нормален 
учебен процес са налице. 
Затова пожеланието на ди-
ректора на училището Ру-
мен Рачев беше: „Днес ние, 
учители и ученици в ОУ 
„Никола Вапцаров“, сме 
длъжни по вапцаровски 
да се усъвършенстваме и 
себедоказваме нравствено 
и духовно, да трупаме зна-
ния и посрещаме предизви-
кателствата на бъдещето, 

да пазим и обогатяваме тра-
дициите на училището“.

Освен талантите на учи-
лището, в празничния кон-
церт се включиха с изпъл-
ненията си Студиото за мо-
дерни и класически танци, 
танцова формация „Чар“ и 
ансамбъл „Северняче“.
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Ивелина НЕДЕЛЧЕВА, Исторически музей–Попово

Празникът е свързан със зимното слънцестоене, зато-
ва е залегнал в представата на народа, че от Игнажден 
започват Нова година и коледните празници. Това опре-
деля съдържанието и смисъла на игнажденската праз-
нична обредност, която включва различни гадания и 
предсказания, както 
и множество магични 
обреди и практики за 
осигуряване на пло-
дородие и щастие през 
новата година.

В повечето села от 
Поповско вечерта сре-
щу празника се под-
готвя обредна (каде-
на) трапеза. Особено 
тържествена е вечеря-
та срещу Игнажден 
в капанските села Сá-
дина и Люблен. По 
богатството на своята 
обредност до голяма 
степен тя наподобява 
бъднивечерската тра-
пеза. За празника се 
приготвят традиционни постни гозби – боб, рáки (чер-
вени чушки, пълнени с булгур и кисело зеле), сарми, 
ошав и разбира се, обреден хляб. Отделят се по два 
ореха, наречени на всекиго от семейството, които при-
състват на трапезата (в Сáдина ги слагат под синията) 
през всички кадени вечери до Нова година. Тогава гадаят 
по ядките им за бъдещо здраве и живот. Преди вечеря 
най-възрастният казва молитва и прекадява къщата и 
стопанските постройки. Вдига питата и със запалената 
свещ, забодена в нея, прави кръстче на тавана. 

В Сáдина описват обичай, при който същата вечер мо-
мите обикалят около къщата, имитирайки сеене на про-
со. Едновременно с това произнасят следните думи: „Са-
ма сея, двама да жънем! Сама сея, двама да жънем!“. 
Това вероятно е обредна практика, целяща скорошно 
задомяване.

И в Поповския край най-характерен за Игнажден е 
общобългарският обичай полязване (полез, поляз). На 
този ден е от значение кой ще влезе пръв в къщата – ако 
е добър човек и късметлия,  смята се за добър полезник 
(полазник, полязник) – ще е спорна и плодовита годи-
ната. Полезникът може да бъде чужд или свой човек. 
При влизането в дома той трябва задължително да внесе 
трески или слама, от които си прави „гнездо“ на пода, 
и сяда „да мъти“ (на места над орехи – „пиленца“). 
В с.Ломци треските вземат от чужд плет – „да дойде 
чуждият късмет вкъщи“. Едновременно с влизането 
полезникът издава наподобяващи клопане на кокошка 
звуци: „Кът-кът-кът“ или „клоп-клоп-кудкудяк“. До-
макините канят гостенина непременно да седне, за да 
седят и мътят на полога кокошките. На места при по-
срещането му търкалят срещу него орехи (с.Сáдина, 
Паламарца).  По традиция на гостите се поднася варе-
на царевица и ошав – пак за плодородие. След като гос-
тенинът си отиде, стопаните хвърлят тресчиците в кур-
ника, за да носят кокошките много яйца. 

Голяма част от игнажденските обреди целят размно-
жаването и запазването на кокошките, отчасти и на 
другите домашни животни. Например в с. Ковачевец 
сутринта на празника в кръг, направен с въже, хранят 
кокошките с жито, за да се множат и да не ходят по 
чужди дворове. Това своеобразно ограждане на жи-
вотните символизира още отделянето на усвоеното от 
неусвоеното пространство, а и защитата им от зло (в 
случая то се олицетворява от белки, лисици и други вра-
гове на птиците). 

В Сáдина на Игнажден жените задължително режат и 
кроят – „да срежат на кокошката дупиту“, т. е. да снася 
много яйца. Пак там на този ден е забранено да се слага 
черно котле на огъня – „да няма главня по житото“.

Някога вечерта срещу Игнажден в село Сеячи въз-
растните хора излизали през нощта да гледат къде 
„играят парите“. Те вярвали, че над мястото, където има 
закопано имане, излиза светлина.

 Общобългарско разпространение има забраната да се 
дава в заем, „за да не отиде берекетът и щастието при 
този, който го е взел“.

ЦЪРКОВЕН И НАРОДЕН КАЛЕНДАР

ИГНАЖДЕН 
ИГНАТОВДЕН, ПОЛЯЗОВДЕН

(ПРЕП. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ)
20 ДЕКЕМВРИ

Св.Игнатий Богоносец

В.СТОИМЕНОВ 
П.НЕНОВ 

Генеалогията е наука за 
изучаването на човешките 
родове – тяхното възник-
ване, развитие, разклоне-
ние, с поколенията или ге-
нерациите, които ги обра-
зуват, с условията, при кои-
то са съществували и съ-
ществуват, с мястото им в 
историята, със социалните, 
професионалните, полити-
ческите и други прояви, 
които са имали, с видните 
личности, излъчени от ро-
довете им, и т.н. Поради ре-
дица исторически, социал-
ни, политически и други 
условия в страната ни тя 
е непопулярна въпреки го-
лямото и безспорното зна-
чение на родознанието не 
само в научно, но и в об-
ществено-възпитателно от-
ношение. 

Всяка публикация в об-
ластта на родознанието и 
важна придобивка за на-
шата наука и култура, за 
патриотичното ни възпи-
тание. В района на об-
щина Попово има родоиз-
следователи, които са изу-
чили своите родове и са 
направили нужното според 
генеалогичните изисква-
ния. Има и родоведи, които, 
макар че години наред са 
се ровили в архивите, раз-
питвали са потомци на ро-
да, но не са увенчали труда 
си с родословно дърво.

Венец на всяко изслед-
ване е написването на 
подходяща хроника, мо-
нография или книга за 
рода, които да остане за 

ДРУЖЕСТВО „РОДОЗНАНИЕ“ В ПОПОВО 
РАЗШИРЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

потомците. В това отно-
шение родоизследователи-
те от Попово и района 
имат постигнати успехи. 
Успоредно с това преди го-
дини бяха организирани 
много родови и землячески 
срещи. Организаторите им 
се стремяха да измислят 
оригинални сценарии, за 
да оставят трайна следа в 
съзнанието на потомците. 
Родовите срещи се превръ-
щаха в незабравим праз-
ник. Направените родови 
проучвания доказват, че си 
заслужава да се изучават 
родовете български, оцеле-
ли и запазили своя дух до 
наши дни. Смисъл, който 
не се е загубил и до днес. 

В миналото развитието 
на родознанието се под-
държаше от Отечествения 
съюз, а след 1989 г. – от 
създаденото българско ге-
неаложко дружество „Родо-
знание“ с неговите клубо-
ве в страната. Такъв вече 
е учреден и в Попово. Ос-
новната му задача е да съ-
действа и подпомага из-
следването и написването 
на родова хроника. Да съ-
действа за провеждане на 
родови и землячески сре-
щи. Проявите, свързани с 
проучването на родовете, 
то ще популяризира в спи-
сание „Родознание“ ще ор-
ганизира специализирани 
изложби.

Във връзка с последното 
ръководството на клуба се 
обръща към всички родо-
изследователи и граждани, 
които притежават родови 
проучвания, родови дър-
вета, да ни предоставят 

копия. За създаването на 
архив на дружеството и 
разширяване на погледа 
му върху този вид проуч-
вания на територията на 
общината се обръща към 
местните историци, към 
гражданите, които прите-
жават краеведски статии 
за Поповско и за местни-
те родове в печата, да пред-
ставят копия от тях, както 
и екземпляри от издадени  

краеведски хроники, книги 
и монографии.

Материали, свързани с 
родовете, се приемат в Об-
щина–Попово, ет.ІІІ, стая 
324, понеделник и петък 
от 9 до 12 часа

Дружество 
„Родознание“–Попово 

призовава всички 
родолюбци: изучавайте 
своя род и роден край!

 

Дружеството има свой орган – сп.„Родознание“, в който 
периодично се отразяват успехите на неговите членове при 

проучване на родовете и селищните истории.

Водещите Теди и Сашо

гарския червен кръст и 
Младежкия център–Попо-
во.

Д-р Бъчваров, един от 
лекарите, участвали в спа-
сяването на младия човек, 
разказа накратко историята 
на неговото заболяване и 
невероятните усилия на ме-
дицинския екип, преборил 
се успешно за спасяването 
на живота му. 

Преди около два месеца 
на Горан Стефанов се 
пръска аортата на сърцето. 
Веднага е приет по спеш-
ност от д-р Тинев в ОАИЛ 
в поповската болница. Кон-
султиран е с д-р Болов – хи-
рург, и д-р Бъчваров – ин-
тернист гастроентеролог. 
По спешност е свикан кон-
силиум от специалисти от 
болницата: д-р Цонева – 
УНГ, и д-р Янков – кардио-
лог. Направени са изслед-
вания от клинична лабора-
тория, рентгенова снимка 
на белия дроб, спешна 
ехокардиография. По теле-
фона е консултиран с кар-
диохирург и гръден хирург 
от университетска бол-
ница „Св. Марина“–Вар-
на и е уговорено приема-

концерт за първи големи 
поповски музиканти пя-
ха заедно на една сцена. 
Пред публиката, изпълни-
ла салона в Дома на кул 
турата, звучаха прекрас-
ни изпълнения на песни 
от златния фонд на българ-
ската и световната естрада. 
С продължителни аплодис-
менти бяха изпратени из-
пълненията на Теди и Са-
шо, на дуо „Фентъзи“  – 
Теодора и Вальо, на Ивай-
ло Рашев-Лорда, пял ня-
кога с незабравимия Емил 
Димитров, на Петя, на дуо 
„Мистик“ – Капка и Ро-
сен. Особено вълнение пре-

дизвика у публиката песен-
та, посветена специално на 
Горан и изпята от любимия 
на поколения поповчани 
Петър Топалов-Адамото 
в съпровод на Драгомир 
Димов.

В края на концерта 19-
годишният Горан Стефа-
нов благодари на всички 
лекари, върнали го към 
живота, на подкрепилите 
го музиканти и на съграж-
даните си, дошли на кон-
церта да го подпомогнат 
финансово според своите 
възможности, за да може да 
продължи лечението си.

От билети бяха събрани 
534 лева, а в поставената в 
залата урна бяха пуснати 
общо 125,40 лева. Попов-
чани показаха, че милосър-
дието е все още живо, че 
най-щедрия Божи дар – лю-
бовта, я има между хората 
и продължава да ги прави 
добри и духовно богати. 

Фирми и хора с 
финансови възможности 

могат да подпомогнат 
Горан Стефанов за 
по-нататъшното му 

лечение, като приведат 
парични средства 
по банкова сметка 

1010293818, банков код 
20085035, Банка ОББ, 

клон Попово.

ДА БЪДЕМ ХОРА...
нето на Горан там. Анес-
тезиологичен екип в състав 
д-р Митева и сестра Рашева 
придружават пациента, 
който е в критично състоя-
ние, до Варна.

Следва продължителна и 
тежка операция, завършила 
успешно. Единствено ду-
мите на опериращия лекар 
могат да илюстрират чудо-
то, случило се с младия по-
повчанин: „Колко ангела 
има над това дете!“

На този благотворителен 

от стр. 1
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ЗАЩО МОЖЕ ДА 
НЕ ВЛЕЗЕМ В 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ?

Продължение от бр. 39
За да обобщя, ще кажа – 

членството на една държа-
ва в ЕС зависи от две групи 
критерии. 

Първата група са 
тези, които посочих – 
държавата готова ли 
е да бъде истински 

нормална, пълноценна 
европейска страна. Това 
са проблемите, свързани 

със самата държава. 

Тук ние имаме очевидни 
проблеми. Но има и нещо, 
което трябва изключител-
но ясно да кажем – пре-
зидентът Г. Първанов го 
каза веднъж, министър-
председателят С. Станишев 
го повтори плахо. А то 
трябва да се повтаря всеки 
ден от всеки един от тях и 
от външния министър Кал-
фин, и от министър Куне-
ва, и от министър Петка-
нов, когато говори за пра-
восъдието. То е, че

България очевидно има 
проблеми, но България не 
е по-неподготвена от поне 

половината държави, 
които вече влязоха в ЕС 

през 2004 г.

 И всички опити да ни 
се внушава, че ние сме 
много по-изостанали, са 
не просто непочтени, но 
напълно неприемливи. Но 
тук идва и втората страна – 
онези десет страни вече 
влязоха! Хубави–лоши, го-
леми–малки, развити или 
не, те са в ЕС. Аз сериозно 
мога да попитам с какво 
Литва или Латвия, с какво 
Словакия са по-напред от 
България? За тях трите ка-
тегорично може да се твър-
ди, че на 1 май 2004 г., ко-
гато ги приеха, не бяха по-
развити, отколкото сме ние 
днес, не бяха по-готови от 
нас. Логиката беше поли-
тическа. 

Втората страна на 
въпроса, втората група 

критерии е, че една 
държава влиза в ЕС, 

когато ЕС е готов да я 
приеме. 

И тук именно рискът за 
България започва да ста-
ва твърде голям. Той се 
свежда поне до три неща. 

Първо, ЕС в момента 
е в дълбока политическа 
криза. Политическа криза, 
продиктувана първо от фак-
та, че Франция и Велико-
британия, две от най-го-
лемите държави, са в ос-
новата на един глобален 
спор – спора за бюджета 
на ЕС. Има един прекрасен 
стар виц, че за каквото и 
да си говорим, става дума 
за пари. В ЕС от самото 

начало не става дума за 
нищо друго освен за пари, 
а в един по-широк смисъл – 
за съвместно защитаване 
на икономически интереси, 
което всъщност направи 
възможен и 60-годишния 
мир в Европа. ЕС е ико-
номическа организация 
и всяко забравяне на това 
означава да тръгнем по 
погрешен път. Този съюз 
почива на икономическа 
логика и сега не може да 
се разбере за своя бюджет, 
за своята бюджетна рам-
ка в следващите 6 годи-
ни – от 2007 до 2011-а. 
Преди седмица и полови-
на имаше ново заседание 
на министрите на финан-
сите, но те отново не се 
разбраха и въпросът оста-
на за решаване през март. 
Не го ли решат през март, 
не България – щатът Ва-
шингтон да кандидатства, 
няма да може да влезе в 
ЕС. 

Да речем, че те решат 
бюджетния проблем през 

март. Следва втората стра-
на от въпроса – в края на 
март–началото на април 
трябва да има нов доклад 
на Европейската комисия 
за присъединяването на 
България и Румъния. През 
юни Европейският съвет – 
работният политически ор-
ган на Съюза, трябва да 
вземе решение. Решението 
обаче ще зависи не толкова 
искат ли правителствата 
на европейските държави 
България и Румъния да 
влязат. Да, искат! Може 
да нямаме съмнения, че 
дори правителството на 
Германия начело с Ангела 
Меркел, която в предизбор-
ната си кампания открито 
говори против България 
и Румъния, искат нашите 
две страни да влязат в ЕС. 
Но политическите системи 

в Европа не са само пра-
вителствата. Всичките те-
зи правителства имат опо-
зиция. Във Франция на-
пример предстоят прези-
дентски избори, а в съща-
та тази Франция горяха 
жестоки пожари, пожари, 
в които изгаряше пред-
ставата, че проблемът 
с емигрантите е решен. 
Всъщност тези пожари из-
гориха наивната предста-
ва, че емигрантите стават 
част от държавата, в коя-
то са емигрирали. Пожа-
рите осветиха по един мъ-
чителен начин болезнения 
проблем, че емигрантите 
от някъде в Европа остават 
чужди хора. А за   съжале-
ние представата за Бълга-
рия и Румъния, и по-точно 

за българите и румънците, е 
предимно представа като за 
емигранти – бедни, крадли-
ви, проститутки, джебчии. 
Французите и испанците 
знаят за изключително 
силните български банди. 
Най-добрите банди за 
кражби на коли в Испания 
са българските! Не знаят 
за Гена Димитрова и Борис 
Христов, не знаят за Неш-
ка Робева и златните º 
момичета! Знаят, че най-
добрите фалшификатори 
на пари са българи, но не 
знаят, че най-талантливите 
художници в Европа в 
момента са българи. Не 
знаят, че най-силните сту-
денти в европейските уни-
верситети са българи! И 
тук нашето правителство 
има изключително голяма 
вина за това, че не счете 

за нужно и не отдели ня-
колко десетки милиона, 
което е нищо на фона на 
глобалния интерес на дър-
жавата, да направи пози-
тивна пропаганда, да раз-
каже красивата истина за 
България. Защото България 
не е само лошото, което 
знаят за нас. 

И най-накрая – само пре-
ди няколко месеца, в края 
на май и началото на юни, 
в Европа се проведоха два 
референдума – във Фран-
ция и в Холандия. Това 
бяха референдуми относно 
европейската конституция, 
но на тях французите и хо-
ландците гласуваха про-
тив и всъщност против 
разширяването на ЕС. С 
други думи, те казаха, че 

не искат това, което им се 
поднася от правителствата 
им, без да са питани, без 
да разбират защо ЕС така 
неистово се разширява, а 
на всичкото отгоре и прави 
конституция. Това беше 
вот против първите десет 
новоприети членки, в още 
по-голяма степен против 
България и Румъния, Тур-
ция, Хърватска. Огромен 
политически риск за ня-
кои от европейските пра-
вителства, примерно гер-
манското, със сигурност 
френското, особено в наве-
черието на президент-
ски избори, холандското, 
белгийското, австрийското, 
ще бъде да внесат за 
ратификация договора за 
присъединяване на Бъл-
гария и Румъния в ЕС. За-
ради изключително сил-

ната негативна нагласа в 
техните страни към вся-
какво по-нататъшно разши-
ряване изобщо и към нас в 
частност.

Това, с което бих ис-
кал да завърша, е, че голе-
мият проблем не е, че има 
опасност да бъдем отло-
жени с една година, как-
то е предвидено в дого-
вора за членство. Голе-
мият проблем е, че ако бъ-
дем отложени с една годи-
на, става твърде реална 
опасността да бъдем от-
ложени с много повече, за-
щото договорът ни не е ра-
тифициран от няколко или 
дори от само една държава 
членка на ЕС. Докато няма 
25 ратификации на този 
договор на 25 национални 
парламента – с опозиция и 
с патриотични сили, с хора, 
които убедително говорят 
против разширяването 
на ЕС, няма влизане в 
ЕС. И страшното не е са-

мо това! Страшното е, 
че ако Комисията пред-
ложи отлагане, веднага 
тези, които са против раз-
ширяването, ще кажат: 
„Видяхте ли, че се изхвър-
лихте с тези 12 държави. 
Видяхте ли, че Европа не 
може да приеме всички 
тях, че не всички са под-
ходящи, че не всички са 
европейски страни“. Има 
риск да се компрометира 
изобщо идеята за по-на-
татъшно разширяване на 
ЕС. И тук е моята голяма 
тревога – не че ще бъдем 
отложени с година или две. 
Това дори ще бъде полезно 
за нас да се доподготвим. 
А че има опасност, започ-
не ли да се отлага член-
ството на България, то 
практически да стане не-
възможно. Тоест това да 

отпуши процеси вътре в 
ЕС, които да доведат до 
трансформирането на ЕС 
от единна организация в 
съществуващата отдавна 
идея за „Европа на трите 
кръга“. Става дума за едно 
ядро на държави, които по-
силно са обединили всички 
свои политики, които са 
готови да имат и обща 
армия дори. Следва една 
втора периферия около тях 
на държави, които не искат 
да участват във всички тези 
процеси, където отдавна 
вече са Англия, Швеция, 
Дания, които не въведоха 
еврото и т.н. И накрая трета 
периферия от държави, 
които не са членове на 
ЕС в сегашния смисъл на 
думата, но имат едно близ-
ко сътрудничество – като 
България, Румъния, Тур-
ция, Хърватска, Украй-
на, Русия навярно, Сър-
бия и Черна гора и редица 
други. Тоест да се проме-
ни логиката на европей-
ската интеграция, да се 
приложи всъщност старо-
то правило, че няма поли-
тически съюз, в който Бъл-
гария да е влязла и да е про-
съществувал. Силно ми се 
иска да вярвам, че цялата 
тази картина, която очер-
тах пред вас, е само една 
възможна, а не вероятна 
и още по-малко сигурна 
картина. 

Моята лична убеденост 
е, че вероятността да не 
влезем в ЕС през 2007 г. е 
поне 70%. Но това, с кое-
то искам да завърша, е, че 
толкова по-важно, по-съд-
бовно важно става ние тук 
да си свършим работата. 
Да я свършим така, че да 
сведем до минимум роля-
та на собствената ни не-
подготвеност върху реше-
нието да не влезе България 
в ЕС. Нека ние да бъдем 
държава, която наистина 
отговаря на европейските 
критерии, пък нека се опи-
тат да ни отложат – да 
видим как ще стане. В този 
смисъл върху всички нас 
тежи задачата наистина да 
покажем, че можем и да не 
сме корумпирани, че мо-
жем и да нямаме толкова 
много престъпност, че мо-
жем наистина да бъдем 
пълноценни европейци, 
каквито сме били преди 10 
века, когато сме започнали 
европейското Възраждане 
по времето на Златния век 
на българската култура. 

Подготви за печат 
Маруся Милушева 

Атанас Семов е роден на 23 
март 1970 г. в София, син е на из-
вестния български писател наро-
допсихолог, публицист и учен про-
фесор Марко Семов. По професия 
е юрист, старши асистент в Со-
фийския университет „Свети Кли-
мент Охридски“. Известен е с ал-
тернативното си мнение по мно-
го национални и глобални пробле-
ми, което не се страхува да изрази публично. Име-
то му се свързва с Гражданския комитет в защита 
на АЕЦ–Козлодуй.

25 април 2005, Люксембург. „Семейна снимка“ на участниците в церемонията по подписването на Договора за присъединяването на 
България и Румъния към Европейския съюз. Дали това ще остане звездният миг на българската външна политика,  

или в „европейското семейство“ България ще стане пълноправен член от 2007 година?
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Компаниите да изплащат щетите по застраховка „Граж-
данска отговорност“ най-много до три месеца. Това гла-
сят текстовете от новия кодекс за застраховането, които 
бяха приети преди дни от депутатите на второ четене.

Ако застрахователят плати определената сума след 
изтичане на тримесечието, ще дължи лихва. Срокът на 
задължителната застраховка ще бъде една година.

Застрахователните компании ще плащат по „Граждан-
ска отговорност“ дори ако колата се кара от човек без 
шофьорска книжка или ако не е минала на годишен тех-
нически преглед.

ЗАСТРАХОВКИТЕ – 
ДО ТРИ МЕСЕЦА

СОЛИДНИ САНКЦИИ
са предвидени от Нова година за автомобилистите без 
застраховка „Гражданска отговорност“. Първата глоба е 
за шофиране без задължителната полица и е в размер от 
100 до 500 лева за физическо лице. При повторно нару-
шение ще се плащат между 200 и 1000 лева. Това реши 
на 7 декември Народното събрание, което прие на второ 
четене текстове от кодекса за застраховане.

За същото нарушение на фирмите ще се налага иму-
ществена санкция от 500 до 5000 лв., а за повторно – от 
1000 до 10 000 лева.

С имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. ще се на-
казва застраховател, който откаже сключването на дого-
вор за задължителна застраховка.  При повторно нару-
шение санкцията  е от 10 000 до 40 000 лв.

Глоба от 2000 до 10 000 лева ще се налага на физически 
лица, които извършват застраховане, без да са получили 
лиценз за това.

В същото време органите на МВР от 2006 г. незабавно 
ще спират от движение автомобилите без „Гражданска 
отговорност“. За целта полицията ще поддържа постоянна 
връзка с Комисията за финансов надзор. А водач, който 
шофира спрян от движение автомобил, се наказва с 
глоба от 100 до 300 лева. Целта на строгите мерки е да се 
повиши броят на застрахованите автомобили в България. 
Сега около 60% от колите имат „Гражданска отговорност“, 
а Европейският съюз иска този процент да достигне 90.

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

17 декември
Даниел/а, Данаил
(или на 24 юни)

20 декември
Игнат, Пламен/а (или на 
6.II.), Огнян/а (или на 6.II.)

17 декември
Стамен Колев – 
кмет на с. Водица

19 декември
Кирил Божков – 
кмет на с. Манастирца

22 декември
Росица Денева – 
съветник в Общински 
съвет–Попово

ДА ПОЧЕРПЯТ 

Катерина РУСЕВА

На 11 и 12 декември в 
Генерал Тошево се изиг-
раха срещите от квалифи-
кационния турнир по во-
лейбол на регион „Доб-
руджа“. В него взеха учас-
тие девойките младша въз-
раст на ВК „Черноломец“–
Попово.

Младите поповчанки се 
представиха отлично. През 
първия ден на турнира, в 
събота, те надиграха с ка-
тегоричното 3:0 гейма до-
макините от Генерал То-
шево и връстничките си 
от ВК „Шумен 05“ с 3:1 
гейма. На следващия ден 
представителките на „Чер-
ноломец“ прекършиха с ре-
зултат 3:1 гейма и състеза-
телките на ВК „Дунав“–
Русе.

Благодарение на отлич-
ното си представяне попов-
ските девойки младша въз-
раст заслужено заеха пър-
вото място в групата, което 

ДЕВОЙКИТЕ 
НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ“ ЩЕ 

ЗИМУВАТ НА ПЪРВО 
МЯСТО В ГРУПАТА

им дава право да вземат 
участие във финалния тур-
нир от втория етап на ре-
гион Добруджа.

ПУСКАТ СЕДМИЧНИ 
БИЛЕТИ ЗА РИБАРИТЕ 

Рибарите вече ще могат да си купуват риболовни 
билети за една седмица, месец, половин или цяла годи-
на. Това гласят промените в Закона за рибарството и 
аквакултурите, който влиза в сила от първия месец на 
следващата година.

Промените предвиждат една четвърт от приходите да 
се използват за зарибяване на водоемите. Прясна риба и 
рибни продукти ще се продават само на лицензираните 
борси.

В ресторантите и магазините се забранява доставката 
и консумацията на риба и рибни продукти без серти-
фикати и декларация за произход.

Практиката показва, че 
около коледните и нового-
дишните празници се по-
вишава опасността от въз-
никване на пожари по до-
мовете, обществените и 
частните заведения. Колед-
ните елхи са истинско удо-
волствие, най-вече за деца-
та, но в същото време те 
създават пожарна опасност 
с лесно запалимите си клон-
чета, украсата, свещите, 
бенгалския огън и други го-
рими материали.

За да не помрачите колед-
ните и новогодишните 
празници, Районна служба 
„Пожарна и аварийна бе-

РС „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“–ПОПОВО

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ 
ОТ ПОЖАРИ!

зопасност“ ви призовава:
- Поставяйте елхите в до-

ма си на места, отдалечени 
от горими материали;

- Свещичките и бенгалския 
огън разположете по  елхата 
така, че при запалването им 
пламъците да не обхванат 
украсата и клончетата;

- Не оставяйте без наблю-
дение украсените коледни 
елхи;

- Внимавайте при бораве-
не с пиротехнически сред-
ства (пиратки, фойерверки, 
ракети и др.).

При евентуално запалва-
не огънят да се гаси с под-
ръчни средства и да се търси 
съдействие от органите на 
Районна служба „Пожарна 
и аварийна безопасност“–
Попово на тел. 160.

РДВР–ТЪРГОВИЩЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА
ВНИМАТЕЛНО С УПОТРЕБАТА  

НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ!
то се изисква такова раз-
решение)

• наличие на стандартни 
опаковки

• наличие на сертификат 
за качество, издаден от про-
изводителя.

Съгласно член 19 от Пра-
вилника за прилагането 
на Закона за контрол над 
взривните вещества, огне-
стрелните оръжия и бое-
припасите, търговията с 
пиротехнически изделия, 
съдържащи пиротехничес-
ки състави, енергията на 
които при привеждането 
им в действие създава свет-
линен, звуков, димен, га-
зоотделящ, движещ или 
взривен ефекта, се извърш-
ва в магазини и складове, 
въведени в експлоатация 
и имащи разрешение за 
продажба от органите на 
МВР. В тях не се допуска 
съхранение на пиротехни-
чески изделия в количества, 
по-големи от 20 кг. В тези 
магазини и складове е за-
бранена продажбата на пи-
ротехнически изделия в 
нестандартни (разкъсани 
опаковки) – в такъв случай 
те подлежат на незабавно 
бракуване и унищожаване. 
Тези изделия задължително 
трябва да бъдат придруже-
ни от инструкция за безо-
пасно боравене с тях, пре-
ведена на български език. В 
инструкциите са изброени 
всички изисквания за упо-

требата на съответния вид 
изделие, които са задължи-
телни за спазване при него-
вата употреба. 

Съгласно чл.5, ал.1, т.3 на 
Наредба N 1 на Община–
Търговище на територията 
º се забранява хвърлянето 
на ракети, бомбички и дру-
ги взривоопасни материа-
ли, включително на офи-
циални празници, спортни 
състезания, митинги и кон-
церти на открито. Съгласно 
чл.5, ал.3 на същата наредба 
глобите за нарушение на 
тази забрана са в размер от 
200 до 500 лв. Служители 
на РДВР–Търговище ще 
осъществяват системен 
контрол по спазването на 
изискванията на Наредба 
№ 1 на Общината.

Лицата, които 
извършват тър-
говска дейност 
с пиротехничес-
ки изделия без 
необходимото за 
това разрешение 
от органите на 
МВР, ще бъдат 
санкционирани 
по чл. 26 от Зако-
на за контрол 
над взривните ве-
щества, огнест-
релните оръжия 
и боеприпасите, 
който за това на-
рушение пред-
вижда глоба от 
500 до 2000 лв.

Както  всяка година, така 
и сега РДВР–Търговище 
планира и осъществява по-
редица от мерки с цел не-
допускане на нещастни 
случаи при боравене с пи-
ротехнически изделия на 
територията на областта 
ни по време на коледните и 
новогодишните празници. 
Във връзка с това ще бъде 
осъществен системен кон-
трол по недопускане на 
използването на бомбички, 
пиратки и други гърмящи 
пиротехнически изделия 
на обществени места – 
училища, болници, детски 
учебни заведения, църков-
ни храмове, дискотеки, ба-
зари, автобуси, стадиони. 
Ще бъдат организирани и 
извършени проверки във 
всички обекти, извършва-
щи продажби на пиротех-
нически изделия, като при 
проверките ще бъде акцен-
тирано върху:

• наличие на надлежно 
издадени полицейски раз-
решения за търговска дей-
ност с пиротехнически из-
делия (за изделията, за кои-
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КАНАЛ 1

Канал 1 20.40

НЕДЕЛНА КИНОВЕЧЕР: 
„ПОВЕРИТЕЛНО ОТ ЕЛ ЕЙ“
(САЩ, 1997)

Нова ТВ 20.00
„ЛАРА КРОФТ:

ТОМБ РАЙДЪР“
екшън

Би Ти Ви 20.30

„ГОСПОДИН МАГУ“
комедия (САЩ, 1997)

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

16.10 Документален филм 
 на Би Би Си: „Древните 
 египтяни“, 4 еп.
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Неделен стадион
18.15  „Тънката синя линия“
18.45 Национален конкурс 
 „Сграда на годината“
 награждаване
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер: 
 „Поверително от 
 Ел Ей“ (САЩ, 1997)
23.00 Елит
23.30 По света и у нас
23.40 Мрежата 
 (последно предаване)
   0.10 „Газиран цианкалий“ 
 (Англия, 2003)
   1.45 „Тънката синя линия“
   2.15 Видеоклипове
   2.30 Чай (п)
   4.30 Мело ТВ мания (п)
   5.30 Бразди (п)

ПЕТЪК, 16 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)

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

   8.00 Детска анимация
   9.00 Животните представят
   9.30 „Уинкс“
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „Шогун“, сериен филм
12.00 Календар
12.02 „Истински холивуд-
 ски истории: 
 Шанън Дохърти“
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
22.30 Горещо
23.30 Календар
23.45 Лъки 6
23.50 „Туийн Пийкс“
   0.45 „Никита“ (п)
   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, 18 декември

   7.01 Хай тек
   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 „Странни приятели 2“
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 „Лара Крофт: 
 Томб Райдър“,  екшън
23.00 „Хвърли мама от 
 влака“, комедия
   0.30 Календар
   0.45 Лъки 6
   0.50 „Стар трек“
   2.40 Филм-портрет: 
 Хосе Кюра
   3.10 Календар
   3.30 Спортен свят (п)
   6.00 „Хора на честта“ (п)

   7.30 Анимация
   7.55 Здраве
   8.15 Дисни!
   9.00 Спукано гърне
   9.30 УЕФА кавалер 2005
10.00 Улица „Сезам“
11.00 Памет българска: 
 90 години от 
 освобождаването 
 на Македония
12.00 По света и у нас
12.20 От дума на дума
12.50 Япония днес
13.10 Световна купа по ски-
 алпийски дисциплини
14.15 Минута е много
15.05 Суматоха
15.35 Атлас: „Непознатата 
 България – Мъдрецът 
 от Гостилица“
16.05 „Нещо необикновено“
 (САЩ, 1994)
17.40 Всички пред екрана
18.10 Къщата на музиката
19.00 Вижте кой...
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: 
 „Докато ти спеше“ 
 (САЩ, 1995)
22.25 Трето полувреме
23.15 По света и у нас
23.25 Нощни птици
   0.25 Джаз алея
   1.15 „Тъмни очила“
 (Белгия, 1999)
   3.00 Видеоклипове
   3.20 Памет българска (п)
   4.20 Вижте кой... (п)
   5.10 Здраве (п)
   5.30 „Нещо необикновено“ 
 (САЩ, 1994) (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 18 декември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.15 „Голямото състезание“
   7.45 Бразди
   8.15 Дисни!
   9.00 Под дъгата
   9.30 „Вяра и общество“
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Мело ТВ мания
13.20 Япония днес
13.35 Световна купа по 
 сноуборд, репортаж
14.05 Непозната земя
14.35 „Десет неща, които 
 мразя в теб“ 
 (САЩ, 1999)

   3.00 bTV новините
   3.30 Горчиво (п)
   4.10 Искрено и лично (п)
   5.00 Изпитание 
 на любовта (п)
   5.30 Детските сериали 
 на Джетикс
 
СЪБОТА, 17 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 „Дневникът на 
 костенурката“, 
 (Англия, 1985)
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 „Господин Магу“ 
 комедия (САЩ, 1997)
21.30 Всички обичат Реймънд
22.20 bTV новините 
22.30 „Прелюдия към 
 една целувка“
   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, 18 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 „На зазоряване“
 драма (САЩ 2001)
15.00 „Часът на Нешънъл 

ПЕТЪК, 16 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 Теглене на жребия 
 за 1/16 финалите за 
 Купата на УЕФА
14.30 Обеден концерт
15.15 Телепазарен прозорец
15.30 Световна купа по 
 ски-алпийски 
 дисциплини
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 „Особености на 
 националния лов“
 (Рсия, 1995)
23.20 Европейски ден на 
 българската мода
23.50 По света и у нас
24.00 „Бягството на 
 невинните“ 
 (Италия, 2003)
   1.45 Денят започва – 
 интервютата
   2.45 Панорама (п)
   3.45 Видеоклипове
   4.10 Светът на 
 Швейцария
   4.25 Частен случай (п)
   4.55 За животните – 
 с любов (п)
   5.25 Игрален филм (п)

  СЪБОТА, 17 декември

   7.15 Телепазарен прозорец

 Джиографик“:  „Тънкият 
 лед на Арктика“
16.00 Смях в залата
16.30 Живот на скорост
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: Вива Рок 
 Вегас“ (САЩ, 2000)
22.00 bTV новините 
22.30 Хавайски бряг
23.30 Концерт 
 на Теди Кацарова
   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, 16 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
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, 17 декември

   7.30 Иконостас

На 5 декември около 
17,30 часа в центъра на 
квартал „Въбел“, Търго-
вище, на второкласен път 
II–74 правоспособният во-
дач И.Х. (26 г.) от с. Мо-
мино, община Търговище, 
управлявайки лек автомо-
бил „ВАЗ“ в посока град 
Търговище, блъснал пре-
сичащ пътното платно 67-
годишен пешеходец от съ-
щия квартал. Непосред-
ствено след удара пешехо-
децът е блъснат от втори 
лек автомобил, който е на-
пуснал местопроизшест-
вието. След проведените 
оперативно-издирвателни 
мероприятия е установено, 
че вторият автомобил е 
„Ситроен“, управляван от 
42-годишния неправоспо-
собен водач С.Д., гражда-
нин на Република Турция, 
с адрес и в Търговище. 
Вследствие на двата уда-
ра пешеходецът е почи-

нал. Трупът му е откаран 
в МБАЛ–Търговище за ау-
топсия. На двамата водачи 
е взета кръвна проба. По 
случая е образувано след-
ствено дело в Окръжна 
следствена служба–Търго-
вище.

•••
За времето от 30 ноември 

до 6 декември в землището 
на с. Банковец, община Ан-
тоново, неизвестно лице 
извършва кражба на око-
ло 600 м телефонен кабел, 
собственост на териториа-
лен възел „Далекосъобще-
ния“–Омуртаг.

•••
На 7 декември около 

17,20 часа на второкласен 
път II–48 (Омуртаг–
Котел) на километър 
1+804 неизвестно МПС 

е прегазило движещия се 
вдясно по пътното платно 
М.А. (55 г.) от с. Церовище, 
община Омуртаг, след кое-
то неизвестният извърши-
тел е напуснал местопроиз-
шествието. Трупът на по-
страдалия е откаран в 
МБАЛ–Търговище за аутоп-
сия. Полицейските органи 
разкриват извършителя – 
55-годишният А.А. от Сли-
вен. 

•••
На 7 декември около 19 

часа в с. Ломци, община По-
пово, 41-годишният Н.В. 
от същото село, без покана 
и в нетрезво състояние, 
влязъл в дома на свой 62-
годишен съселянин и му 
нанесъл побой, в резултат 
на което последният е 
приет в Центъра за спешна 

медицинска помощ в По-
пово без опасност за жи-
вота. 

•••
На 7 декември в с. Кар-

дам, община Попово, 29-
годишният А.П. осъщест-
вил неправомерно присъе-
диняване към електрораз-
пределителната мрежа, с 
което е създал условия за 
непълно отчитане на по-
требената еленергия.

•••
На 7 декември около 

17,40 часа в Търговище, 
на първокласен път I–4 в 
местността Първи долап, 
правоспособният водач 
Д.Ц. (58 г.) от Търговище 
управлявал лек автомобил 
„Фолксваген“ с търговищка 
регистрация след уп отреба 
на алкохол, с концентрация 

в кръвта му 1,22 промила, 
установено по надлежния 
ред.

•••
На 7 декември около 

21,20 часа в Омуртаг непра-
воспособният водач Х.С. 
(27 г.) от същия град управ-
лявал лек автомобил „Мер-
цедес“ с шуменска регист-
рация след употреба на 
алкохол с концентрация в 
кръвта му 1,60 промила, 
установено по надлежния 
ред. 

•••
За времето от 7 до 8 декем-

ври в с. Априлово, община 
Попово, неизвестно лице 
прониква чрез взлом на 
прозорец в смесен мага-
зин и извършва кражба на 
сумата от 40 лв., кафе и 
сладкарски изделия. 

•••
За времето от 7 до 8 де-

кември в с. Априлово, об-
щина Попово, неизвест-
но лице извършител про-
никва през неукрепен про-
зорец в кафе-аперитив – 
собственост на жител на 
същото село, и извършва 
кражба на сумата от 15 лв. 
и сладкарски изделия. 
Скоро полицейските орга-
ни разкриват крадеца – 
30-годишният М.Х. от съ-
щото село.

•••
За времето от 10 до 11 

декември в с. Надарево, 
община Търговище, неиз-
вестно лице, чрез напра-
вен отвор в тавана, проник-
ва в хранителен магазин –
частна собственост, и из-
вършва кражба на храни-
телни стоки, алкохол, ци-
гари и сумата от около 20 
лв. в монети. 
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Откъдето и да тръгне-
те, трудно ще стигне-

те до Жеравна, затова е най-
сигурно с автомобил, но 
ако пристигнете късно през 
деня рискувате да спите 
отвън на калдъръмите, а 
покрай вас ще преминават 
французи, корейци, японци, 
финландци, унгарци или 
пък софиянци. Навсякъде 
из селото по наклонените 
тесни улички са паркирани 
скъпи лимузини и от поч-
ти всяка врата, дори и от 
най-непредполагаемата, 
излизат сутрин също така 
скъпи гости с големи куфа-
ри. В Жеравна можете да 
срещнете всякакви – има 
имотна експанзия от Ям-
бол и туристическа от Бур-
гас и София, а в селото 
няма туристическа аген-
ция за настаняване, но 
почти всяка къща посре-
ща гости. Ако все пак се 
настаните можете пък да 
останете гладни, защото 
има само две-три механи 
и кръчми, в които обик-
новено са запазили мес-
та чуждестранни туристи-
чески групи и дори и 
дървено трикрако столче 

ЖЕРАВНА – 

жаляват, че не са купили 
цели махали, защото це-
ните на къщите днес са та-
кива, че за всяка година 
възраст се дават 1000 лв., а 
къщите в Жеравна са по на 
200–300 години!

Да сте виждали панорам-
на снимка на Жеравна? Ня-
ма такава, защото селото е 
изградено така, че да се виж-
да едва като се влиза в него. 
Връх Българка(1181м) и 
Карандила остават нада-
леко и около селото има 
обработваеми земи. До Ко-
тел са 14 км, а до родното 
село на Захари Стоянов 
Медвен – 18 км. Защо е 
толкова посещавана Же-
равна? Защото е място за 
релаксация далеко от урба-
низираните райони, тихо, 
спокойно и чисто. Дърве-
ните къщи, които запазват 
топлината през зимата вът-
ре и прохладата през ля-

тото, са доста атрактивни. 
Селото е архитектурно-
етнографски резерват със 
запазени къщи от XVII–
XVIII в. Интересни са къ-
щите музеи на Сава Фила-
ретов, чийто баща е имал 
16 000 овце и дюкяни в 
Цариград, родната къща 
на Йордан Йовков, на чор-
баджи Руси, които пре-
създават бита на българите 
от онази епоха. Има и ет-
нографски музей с много 
интересни запазени носии 
не само от региона, но и от 
страната, а на първия етаж 
има изложение на шевни 
машини.

Сутрин като се събудите 
от звънците на стадо овце, 
кози и крави, не се изненад-
вайте – все пак село е! Но 
има и друга атракция! Пак 
сутринта рано започва во-
денето на конете до коне-
връза, вчесването им, осед-
лаването и подготовката им 
за езда. Една европейка е 

финансирала закупуването 
на два-три коня, намерило 
се кой да се захване с това 
и днес се предлагат 10 коня 
за планинска езда. Това е не 
само от интерес за децата, 
но и за възрастните и осо-
бено за преминаването по 
екопътеката до Котел на 
гърба на коня, което ще ви 
струва 10 лева.

Какво предлага една къ-
ща за гости в селото? Ще 
ви представим една, а 
другите не се различават 
много като организация. 
Еко хаус – Хаджи Гергева-
та къща (Цветан Денев  – 
088 7 719 964 и Живко Ян-
ков – 088 7 718 709). Поч-
ти всички къщи са еко, 
но тази е на 280 години! 
Всъщност са две – едната 
е за посрещане на гостите, 

хранене и веселие, а дру-
гата е за нощувка. Пред къ-
щите има голямо простран-
ство с райграс и масички. 
Къщата предлага уника-
лен и автентичен възрож-
денски интериор и докос-
ване до духа на миналото. 
Стопаните предлагат ин-
дивидуална програма – ту-
ризъм, езда, пещерни екс-
курзии, лов и риболов, фо-
толов, горски пикници и 
подготвени изненади. Са-
мите къщи разполагат с 
добри условия за почивка, 
с модерни санитарни въз-
ли и дори сауна. Има стая 
за спане на миндери, за 
младоженци или влюбени 
с дървена оградка около 
леглото да не бяга младож-
енката. Стаите са с вграде-
ни шкафове, тавани с дърво-
резби и отопление с камини. 
Храната също е съобразена 
с традиционната българска 
кухня и се предлагат пре-
димно ястия като задушено 
кисело зеле със свинско, по-
ръсено с кашкавал. Питие-
тата са домашно производ-
ство. Това е и причината 
да няма много заведения 
в селото, защото всеки сто-
панин предпочита сам да 
си гости гостите. А след ка-
то похапнат и пийнат, сто-
панката вади гъдулката и 
дори по-сериозните на вид 
гости заиграват навън в 
снега.

Другата атракция е екопъ-
теката, която споменахме, 
че може да се измине и с кон, 
но пеша през буковата гора 
е два часа и половина път 
до Котел, като се откриват 
гледки към Стара планина 
и Котел, в който се слиза 
близо до Природонаучния 
музей. Добре е с вас да има 
и водач, така ще можете да 
си наберете и подходящите 
билки за чай, който е арома-
тичен, притежаващ разхла-
бително действие, и не се 
притеснявайте, ако от дър-
ветата ви следят нечии 
очи...

Взаимно опознаване преди планинската ездаСтопанката с гъдулката

Всички посоки започват и се връщат в механа „Жеравна“

Под връх Разбойна (1128 м). Изглед към Котел

няма да намерите свобод-
но, затова трябва да си под-
готвите нещата отдалеко 
преди гостуването си в 

Жеравна. Цялото село 
работи във връзка с туриз-
ма и хората, които са си ку-
пили преди къщи, сега съ-
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