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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. 2 25 77

 „МЕСТЕН ВЕСТНИК“ – ВЕСТНИК ЗА ЧЕТЕНЕ!

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

на стр. 2-3

на стр. 3

на стр. 3

Както вече информирах-
ме, добрата предколедна 
вест за Попово е одобря-
ването на два нови проек-
та по програма ФАР, за 
реализацията на които 
общината ни ще получи 
безвъзмездно 350 хил. евро. 
Вторият от тези проек-
ти е свързан с развитие-
то на туризма. За да нау-
чим подробности за него 
и за перспективите в този 
сектор, разговаряхме със 
заместник-кмета на общи-
ната Владимир Иванов. 
Г-н Иванов, как се стигна 
до идеята за този проект?

– „Да изживеем разнооб-
разието на етничността в 
Лудогорието“ – това е крат-
кото заглавие на проекта. 
Става дума за изграждането 
на Архитектурно-етнограф-
ски капански комплекс в 
с.Садина, в който да се 
приемат туристи. Знаете, 

„РАЗВИТИЕТО 
НА ТУРИЗМА 
Е ПРИОРИТЕТ“

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

ДА СЪХРАНИМ 
НАДЕЖДАТА!

Последното си за годи-
ната заседание проведе 
на 20 декември Общин-
ският съвет–Попово. Ак-
туализиран бе бюджетът 
на общината в частта му 
за делегирани от държава-
та дейности. Гласува се 
и промяна в структурата 
на общинската админист-
рация в рамките на досе-
гашния щат с цел опти-
мизирането º. 

С оглед регламентиране-
то на реда за разполагане 
и премахване на премест-
ваеми обекти за търговия 
и други обслужващи дей-
ности съветниците прие-

ПРИЕ СЕ НАРЕДБА ЗА 
ПОДВИЖНИТЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

ха специална наредба. Па-
вилиони до 30 кв. м, вре-
менни базарни конструк-
ции, мобилни фургони, 
рекламни витрини, сергии, 
маси за хранене пред съ-
ществуващи заведения, 
навеси за спирки и т.н. 
според тази наредба се 
разполагат след одобрение 
на схема за поставяне от 
главния архитект на Об-
щината. Независимо на 
какъв терен са обектите – 
държавен, общински или 
частен, те задължително 
трябва да имат разрешение 
за поставяне и да са впи-

ВЕСЕЛА 
КОЛЕДА

И
ЧЕСТИТА 

НОВА ГОДИНА,
СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ!

Нека в Коледната нощ 
да си пожелаем крепко 
здраве, щастието и доб-
рото настроение да не на-
пускат домовете ни!

Вярвам, че празничните 
дни ще бъдат изпълнени с 
много красиви мигове и с 
човешка топлина!

С най-сърдечни пожела-
ния Новата 2006 година да 
бъде благодатна, мирна и 
преизпълнена с поводи за 
радост и успешни дела!

Областен 
управител на област 

Търговище инж. Петър 
Карагеоргиев

Неотдавна във Велико 
Търново се проведе първа-
та международна конфе-
ренция на тема „Втората 
световна война и новите 
реалности в следвоенния 
свят“. Тя беше под патрона-
жа на Великотърновския 
университет, Община–Ве-
лико Търново и Община–
Попово. 

Петя Карагяурова от 
Историческия музей–По-

Пламен СЪБЕВ

Макар че се подготвяме 
да посрещнем новата 
година, погледът назад е 
задължителен. Само та-
ка можем да видим свър-
шеното и несвършеното. 
Да премислим успехите 
и грешките. Да вплетем 
реалността в пожела-
нията и надеждите си за 
следващата година. 

Годината започна с про-
тест на безработни срещу 
орязването на програмите 
за временната заетост. Не 
че те са решение на въ-
проса с безработицата, но 
когато няма риба, и ракът е  
риба. Община–Попово ка-
тегорично застана зад про-
тестиращите до намира-
нето на благоприятно раз-

решение на въпроса. 
За облекчаване на безра-

ботицата съществена роля 
изигра годишната инвес-
тиционна програма на об-
щината със заложените ка-
питалови разходи в раз-
мер 1 012 300 лв., без при-
ходите от приватизация и 
предприсъединителни фон-
дове. Мащабните намере-

НАГРАДА 
ЗА МУЗЕЕН 

СПЕЦИАЛИСТ

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И 
ЩАСТЛИВА НОВА 

ГОДИНА
С пожелание за добро 

здраве, лично щастие и 
късмет!

На прага на Новата 
2006 година да застанем 
жизнени, толерантни, 
одухотворени и родолю-
биви!

Нека да е мирна, щаст-
лива и плодородна!

Нека направим 2006 го-
дина по-добра за всички!

Лютфи 
Реянов

кмет 
на 

община 
Опака























СКЪПИ ЖИТЕЛИ 
НА ОБЩИНА 
ПОПОВО,

Изпращаме една неле-
ка, но успешна година. 
Нека и през следващата 
запазим устрема и жела-
нието си заедно да вър-
вим напред.

Желая на вас и ваши-
те семейства да прека-
рате едни чудесни колед-
ни и новогодишни праз-
ници! Нека за всички вас 
новата 2006 година бъ-
де по-добра и благоден-
ствена!

Д-р Людмил 
Веселинов 

кмет на община 
Попово

Дядо Коледа пристигна и в община Попово. С него винаги идва и надеждата.

Петя Карагяурова
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ния бяха обусловени и от 
факта, че за пръв път от го-
дини Общината започна го-
дината без финансови за-
дължения. 

На 10 февруари кметът 
д-р Людмил Веселинов 
подписа договор със Со-
циално-инвестиционния 
фонд за финансиране на 
проект за изграждане на 
съвременна канализацион-
на система в централната 
част на града на стойност  
250 хиляди лева. Скоро 
след това стартира оформя-
нето на лапидариум с 
детска площадка пред Ис-
торическия музей, ремон-
тът на крайречния парк 
пред хотел „Антола“, ко-
рекцията на речното ко-
рито на Поповска река 
и облицоването º в част-
та от централния площад 
до ул.„Драва“. Междувре-
менно Общинският съ-
вет подкрепи идеята за 
общински дълг под фор-
мата на емисия от общин-
ски облигации, с който да 
се осигурят средства за 
рехабилитация и основен 
ремонт на улици в Попово. 
Благодарение на усилия-
та на заместник-кмета 
Милена Божанова в нача-
лото на април заемът бе-
ше факт. В инфраструк-
турата на града от десети-
летия не бяха влагани тол-
кова средства. Мащабно-
то строителство по изпъл-
нението на тези проек-
ти превърна част от гра-
да в строителна площад-
ка, но вече е видимо осъв-
ременяването му, както и 
улеснения автомобилен 
трафик. 

Пак в тази връзка през 
октомври в града пристиг-
на и министърът на регио-
налното развитие и благо-
устройството Асен Гагау-
зов. Водени бяха разгово-
ри за довършване на около-
връстния път в югозапад-
ната част на града.

Макар и остро критику-
вани при мандата на прави-
телството на НДСВ–ДПС, 
демопроектите, повече из-
вестни като „царските чеш-
мички“, позволиха в много 

ДА СЪХРАНИМ 
НАДЕЖДАТА!

РЕДАКЦИЯТА НА 
„МЕСТЕН ВЕСТНИК“ 

ПОЖЕЛАВА 
НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ  

И НА СВОИТЕ  
СЪТРУДНИЦИ 

ЗДРАВЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ПРЕЗ НОВАТА 
2006 ГОДИНА!

Казвам се Исмаил Хюсеин Назлъ, на 66 години съм 
и от 15 годни съм се върнал в родното си село Долна 
Кабда. 

На местните избори бях председател на избира-
телната комисия. За кмет на Долна Кабда имаше 
трима кандидати. На втория тур останаха двама. 
След 19 часа дойде и развръзката – със 128 гласа 
срещу 99 Мустафа Мемишев спечели надпреварата 
срещу опонента си. За първи път с. Долна Кабда 
имаше демократично избран кмет.

Поемайки длъжността, новият кмет започна да 
приема жалби от десетки жители на селото,  без да 
прави разлика дали са „негови хора“ или не. Веднага 
направи оглед на селото, за да види какво е положе-
нието. Избра си селски съветници – имаше предста-
вители на всяка махала, на младежите, на пенсионе-
рите, на ловците, покани и фелдшера на селото. Вся-
ка последна седмица от месеца кметът събира съвет-
ниците, за да  разбере къде в селото има аварии, къде 
трябва да се намеси.

Още в първите дни на своето кметуване той на-
прави ремонт на покрива на кметството. Дотогава 
бюрата и книжата се покриваха с найлони, когато 
вали. Ремонтира детската градина. В края на 2004 г. 
оправи и читалището, което от 15 години плачеше 
за ремонт. Беше ремонтирана оградата на селския 
парк, тревата започна да се коси редовно, а преди 
там пасяха крави и коне.

Тази година заваляха поройни дъждове. Долна Каб-
да също пострада, както и много други села. След 
бързата намеса на кмета се ремонтираха  две  под-
порни стени и един мост. 

Християнското гробище бе обградено с бодлива 
тел, за да не влизат животните в него.

Това лято нашият кмет осигури пари и да се оправи 
пътят Пресиян–Долна Кабда. Направи автоканал за 
ремонтни дейности. По негова инициатива за два 
часа бе събрана сумата  от 165 лева за тежко болния 
Мустафа Ереджебов. Осигурява превоз за хората, 
които трябва да ходят до Бюрото по труда или до 
Социални грижи в Попово.

Такъв е нашият кмет – упорит, сговорчив, честен. 
Той оправдава напълно доверието на съселяните си. 
До края на мандата му остават още две години, но 
съм убеден, че жителите на Долна Кабда пак ще го 
изберат, независимо какви високопарни обещания ще 
дават разни партии.

Г-н редактор, от два месеца съм болен, получих ин-
султ. Уверявам Ви, че два пъти седмично кметът лично 
обикаля хората, особено болните, и се интересува от 
нуждите им. Такъв кмет селото ни не е имало от дълго 
време. Той наистина заслужава да бъде уважаван.

Декември 2005 г.  Исмаил Назлъ

„НАШИЯТ КМЕТ ЗАСЛУЖАВА 
ДА БЪДЕ УВАЖАВАН“ПИШАТ НИ

че през миналата година 
отново по програма ФАР 
спечелихме солидно фи-
нансиране за изграждане 
на туристическа инфра-
структура по посока До-
лец–Иванча. Природата 
там е забележителна, но 
само това не е достатъчно, 
за да привлечем туристи, 
най-вече чужди. Затова 
трябваше да  помислим за 
нещо друго, характерно 
за нашия край, с което 
да провокираме интере-
са им. Видяхме  такава 
възможност в разнообра-
зието и колорита на етно-
графските групи, живеещи 
в общината. Такава група 
са капанците, които имат 
уникален бит и култура, 
но те не са познати дори 
в рамките на страната. На-
личието в центъра на се-

лото на подходящ обект – 
бившата къща музей на 
Иван Маринов, която да пре-
върнем в Архитектурно-
етнографски комплекс, 
където туристическите 
групи да отсядат, затвър-
ди идеята ни да разрабо-
тим проект за външно фи-
нансиране. По обявената 
грантовата схема за Севе-

роизточния планов ре-
гион имахме право да кан-
дидатстваме само с един 
проект. Предимство имаше 
този за инфраструктурата 
на промишлената зона, за-
това потърсихме сътруд-
ничество с  община Лозни-
ца и община Опака. Така 
проектът за туризма беше 
внесен от името на Лоз-
ница, но идеята си е наша. 
От това, че се разбрах-
ме, спечелихме всички. 
Общо 236 170 евро е без-
възмездното финансиране, 
което ще получим. От тях 
100 хил. са за комплекса 

в Садина, около 70 хил. 
евро – за подходите към 
Скалния манастир в общи-
на Опака, който ще е друг 
интересен обект за турис-
тите, и останалите – за из-
граждането на посетител-
ски център в Лозница.

Какво ще представлява 
Архитектурно-

етнографския капански 
комплекс?

– Тази къща, в която до 
1989 г. имаше музейна сбир-
ка от фотоси и документи 
за Иван Маринов, беше поч-
ти изоставена през послед-
ните години. Тя е от две 
части – стара в характерния 
капански вид и пристроена 
нова част. През миналото 
лято читалищните дейци от 
селото по своя инициатива 
и със собствени средства 
я почистиха, боядисаха, 
подредиха в битов стил. 
В двора, който беше бла-
гоустроен, но занемарен, 
засяха цветя и зеленчуци. 
Къщата се промени до 
неузнаваемост и дори до-
ведохме в нея група руски 
туристи. Ентусиазмът на 
тези хора ми подсказа, че в 
селото има потенциал, има 
отношение към миналото 
и вкус към новото.  Затова 
решихме да потърсим 
по-добро финансиране и 
комплексът да стане истин-
ски туристически обект. 
Архитект Иван Мисир-
джиев направи много до-
бър проект – адаптира при-
строената част към старата, 
оформи трапезария и кух-
ня, спални помещения и 
всичко необходимо за по-
срещането на групи от 20–
25 човека. Така ще има въз-
можност гостите да пре-
нощуват в много добра об-
становка, потапяйки се 
в атмосферата на капан-
ския бит, и според пред-
почитанията си да избе-
рат маршрут било към 
исторически обект, какви-
то са разкопките на Кова-
чевско кале или Скалният  
манастир, или към атрак-
циите по посока Иванча.

Вие сте сигурен, че 
туризмът има бъдеще в 

нашата община?

– Досега това беше бяло 
поле за Попово и общината. 
С екопътеката до Иванча 
сложихме началото на раз-
витието на този сектор и 
за него вече са осигурени 
повече от 1 млн. лева. Ин-
вазията на чужденци от 
Западна Европа, най-вече 
англичани, ирландци, също 
е факт. Те са възхитени от 
нашата природа, от ниските 
цени и някои от тях вече 

влагат пари за развитие на 
частен туристически биз-
нес у нас. Фирмата, наела 
туристическата хижа до 
с.Долец, също има наме-
рение да инвестира и да я 
превърне в привлекателна 
туристическа база. Така че, 
не е пресилено да кажем, 
че туризмът ще е един от 
приоритетите за развитие 
на нашата община. Още 
повече че дори в Брюксел 
са ни забелязали, оценили 
са качеството на проектите, 
с които кандидатстваме. 
А това е много важно, за-
щото, когато влезем в ЕС, 
ще имаме възможност да 
се състезаваме за много 
по-големи инвестиции в 
сектора от структурните 
фондове. Идеи за следващи 
проекти не ни липсват.

Общината само на 
европейските пари ли ще 

разчита, или търсите и 
други източници?

– В началото на месец 
декември в Москва беше 
голяма делегация от бъл-
гарски интелектуалци, биз-
несмени, представители 
на Светия синод. Там е ос-
нован Световен правосла-
вен фонд, който ще финан-
сира проекти единствено 
от общини в православните 
страни. Ние подготвихме и 
изпратихме презентация 
на общината и искам да 
съобщя, че нашето пред-
ставяне и това на община 
Бяла са направили силно 
впечатление. Това тепърва 
ни отваря вратите към този 
фонд и очакваме и оттам да 
можем с добри проекти да 
привличаме финансиране 
за туризма, а и не само за 
него. Освен това има и се-
риозен интерес от страна 
на руски бизнесмени да 
работят с нас, да развиват 
съвместни производства. 
Ще направим възможното 
в близките години, рабо-
тейки активно в двете на-
правления – Брюксел и 
Москва, да обърнем най-
после тенденцията и мла-
дите и образовани хора не 
да напускат, а да намират 
реализация и да остават в 
общината.  Имаме и още 
един сериозен плюс – под-
крепят ни много хора, 
свързани с Попово, които 
са със сериозни позиции 
в туристическия бизнес. 
Така че, говорим за реал-
ни, осъществими неща, 
които имаме воля да по-
юстигнем, за да стане ту-
ризмът съществена част от 
икономиката на общината.  

Разговор на 
Маруся МИЛУШЕВА

„РАЗВИТИЕТО НА 
ТУРИЗМА Е ПРИОРИТЕТ“

от селата да се извършат 
дълго отлагани дейности 
по направа за кътове за по-
чивка, ремонти на читалищ-
ни сгради, на чешми, по-
строиха се войнишки па-
метници и пр. Село Захари 
Стояново беше водоснаб-
дено. 

След като през 2004 го-
дина уличното осветление 
в града засвети с енерго-
спестяващи лампи, през 
2005 това стана и в селата 
на общината и там вече 
вместо по четири часа но-
щем уличните лампи све-
тят през цялата тъмна част 
на денонощието. 

В отварящата се нова за 
общината икономическа 
ниша – туризма – започна 
изпълнението на проект, 
свързан с изграждането на 
екопътека по Голямата ре-
ка между селата Долец до 
Иванча. 

С усилията на Община-
та, на неправителственото 
Сдружение за алтернати-
вен туризъм, към които 
се присъедини и „Местен 
вестник“, туризмът на те-
риторията на община По-
пово вече не изглежда ми-
раж. В редица селища като 
Садина, Долец, Априлово, 
Горица, Иванча и други 
предприемчиви хора про-
зряха възможностите и за-
почнаха да полагат уси-
лия, за да превърнат туриз-
ма в свой поминък. Това 
повлече нагоре и цените на 
имотите в част от селата. 
Върху този пазар започна 
да влияе и засилващият се 
интерес на чужденците. 

В самия край на година-
та от Брюксел дойде вест-
та за спечелените нови 
два проекта за около  
350 000 евро. Единият е за 
подобряване инфраструк-
турата на промишлената 
зона и обслужването на 
бизнеса, вторият – за разви-
тието на туризма и изграж-
дането на архитектурно-ет-
нографски капански ком-
плекс в село Садина. 

Въпреки парите, които 
влизат по различните 
проекти, проблем за иконо-
миката на общината си 
остана недостигът на чуж-

от стр. 1

Абонатите на БТК ще говорят за 11 стотинки нео-
граничено време в страната по време на коледните и 
новогодишните празници. Промоцията важи за събо-
та и неделя и за дните 24, 25, 26, 31 декември и 1 и 2 
януари 2006 година.

МВ

ЕВТИНИ ТЕЛЕФОННИ 
РАЗГОВОРИ



3брой 41 • 26 декември 2005 година • 2005 ГОДИНА •

ди инвестиции. Единстве-
ните, които могат да ре-
шат трайно проблема с без-
работицата в общината и 
да я свият под 10%. За съ-
жаление предизборен се 
оказа ходът на НДСВ с от-
криването на офис на Аген-
цията за чужди инвести-
ции в Попово и личното 
и публично ангажиране 
на директора º Павел Езе-
киев с насочването на та-
кива към общината. 

Ще се върна на емитира-
нето на облигации като 
алтернативен начин на фи-
нансиране на значими об-
щински дейности. Оказа се, 
че Община–Попово е пио-
нер в тази дейност, за кое-
то заместник-кметът Миле-
на Божанова беше канена 
като лектор на различни на-
ционални форуми да спо-
деля поповския опит. Об-
щината получи и Серти-
фикат за присъждане на 
кредитен рейтинг. Изпъл-
нителният директор на Бъл-
гарската агенция за креди-
тен рейтинг посочи при 
връчването му, че са сил-
но впечатлени как малка 
община като Попово е оце-
нила полезността да има 
кредитен рейтинг и как в 
нея се работи с най-модер-
ни финансови инструмен-
ти.

Подготовката ни за бъде-
щото членство в ЕС беше 
демонстрирана с домакин-
ството на 30 ноември на 
публичната дискусия на 
тема „Съдебната рефор-
ма: стоте дни на правител-
ството“, организирана от 
Министерството на право-
съдието и кръг „Евро-
пейски посоки“. На нея 
присъстваха директорът 
на Института по европей-
ско право, магистрати, 
представители на адми-
нистрацията и неправител-
ствени организации, жур-
налисти от Североизточна 
България.

Пак по евростандарти за-
почна и реорганизирането 
на данъчната администра-
ция, което наложи от 1 юни 
Общината да създаде свое 
данъчно звено и да поеме 
събирането на местните да-
нъци.

Бюрото по труда в По-
пово смени началника си, 
но останаха много въпро-
сителни около освобожда-
ването на стария – Добро-
мир Добрев, и избора на 
новия – Кирчо Кирчев. С 
решение на Висшия съде-
бен съвет беше сменен и 

районният прокурор Пла-
мен Трифонов със Стефан 
Христов.

От април жителите на об-
щината за защита на своите 
интереси пред органите на 
местното самоуправление 
и администрация имат, из-
бран от Общинския съвет, 
обществен посредник.

В началото на годината 
в с.Горица поради настрое-
ния срещу кметския на-
местник Цветан Стайков 
се проведе своеобразен ре-
ферендум за оставането му 
на поста. 87% от гласува-
лите го подкрепиха. До-
питването напомни, че об-
ществото ни продължава 
да боледува от „противо-
поставяне“.

По време на изпълнение 
на служебните си задълже-
ния почина кметът на село 
Светлен – Нешко Вълчев. 
В края на годината след 
частичен избор мястото му 
зае Радка Стоянова. 

Годината беше белязана 
и с трагизъм, свързан със 
започналите в края на май 
дъждове, които доведоха 
до преливането на река 
Черни Лом, на малки де-
рета и водоеми. От навод-
ненията пострадаха пъти-
щата и частни домове, уни-
щожена беше голяма част от 
земеделската продукция. 

Проблеми възникнаха и 
при определянето на так-
сата смет. Община–Попо-
во, която не е в състояние 
да събира, извозва и депо-
нира битови отпадъци без-
платно, заложи в бюдже-
та си по-високи суми за 
такса смет за селата в Сла-
вяновски район, където 
трябваше през годината 
да се реализира битово 
сметосъбиране. Това пре-
дизвика брожение. Стиг-
на се до отлагане във вре-
мето на този въпрос, но из-
искванията на Евросъюза 
за битовото сметосъбиране 
и премахване на нерегла-
ментираните сметища ста-
ва все по-актуален и чака 
своето решение. 

Пак в тази връзка беше 
и срещата на д-р Людмил 
Веселинов с кметовете на 
четири съседни общини 
и екип от специалисти от 
България, Гърция и САЩ, 
на която са обсъждани про-
блемите по изграждането 
на регионално предприя-
тие за изгаряне и прера-
ботка на твърдите битови 
отпадъци. 

Мерки за премахването 
на нерегламентираните 

сметища са записани и в 
приетата общинска про-
грама за опазване на окол-
ната среда за периода 
2005–2008 г.

Празникът на града и тази 
година премина при изклю-
чителна тържественост.  
Като гост на тържестве-
ната сесия на Общинския 
съвет присъства министър-
председателят Симеон 
Сакскобургготски. Нови че-
тирима души се окичиха 
със званието „Почетен 
гражданин“ – д-р Анато-
лий Кънев – инициатор и 
спомоществувател за въз-
становяването на памет-
ника на Таньо войвода 
на Керчана, художникът 
поповчанин Кирил Май-
ски, бившият кмет на По-
пово Никола Маджаров 
и главният редактор на 
в.„Труд“ Тошо Тошев.

По повод Деня на бъл-
гарската община приза 
„Служител на годината“ 
отнесе Георги Пенчев, а 
„Кмет на годината“ стана 
Исмет Кюллю – кмет на 
село Захари Стояново.

Политическият живот, 
доколкото такъв същест-
вуваше, беше белязан от 
разединение. В началото 
на годината вътрешнопар-
тийните борби в БСП про-
дължиха. Задкулисните 
битки се завъртяха около 
предстоящите номинации 
за народни представители. 

През март на трудно за-
седание общинското бю-
ро на БСП–Попово посо-
чи за водач на общинска-
та листата Трифон Трифо-
нов. Чуха се и гласове за 
смяната на Атанас Папа-
ризов като водач на об-
ластната листа. С усилия-
та и на поповските социа-
листи беше наложен като 
водач Румен Овчаров – за-
местник-председател на 
Висшия съвет на БСП. На 
19 април той пристигна в 
Попово за първа среща с 
членове и симпатизанти на 
левицата.

Изборите раздвижиха и 
останалите партии. Осо-
бено видимо беше това за 
коалицията „Български 
народен съюз“ и НДСВ. 
За царистите кампанията 
обаче беше белязана с 
остри противоречия, в ос-
новата на които остана екс-
депутатът д-р Стамен Ста-

менов. Движението за пра-
ва и свободи заложи на 
кампания от врата на врата 
и публичните му изяви бя-
ха сведени до минимум. 
Същинската кампания 
стартира в края на месец 
май. Ще я запомним като 
изключително оспорвана, 
но толерантна и много по-
скъпа от предишните. 

В изборите 65% от насе-
лението упражни правото 
си да избере кой да го 
управлява. Трите мандата, 
спечелени от ДПС, срещу 
един на БСП очертаха 
някои тенденции в полити-
ческия и обществен живот 
в област Търговище, как-
то и слабостите на избира-
телната система. Конкретно 
в община Попово коалиция 
„За България“ спечели по 
категоричен начин избо-
рите, следвана от ДПС и 
НДСВ. С погазване на из-
борния резултат при раз-
пределение на властови 
позиции в областната уп-
рава Попово беше игно-
рирано. В основата бяха 
отново личностните борби 
в общинската организация 
на БСП, които стихнаха 
едва в края на годината. 

Сред политическите ку-
риози на отминаващата 
политическа година беше 
и създадената нова група 
общински съветници 
„ДСБ и БСДП“. Тя роди 
доста коментари, най-вече 
заради политическия скок 
на адвокат Бисерка Рачева 
от БСП на Станишев в ДСБ 
на Костов. С тези ходове 
дясното политическо про-
странство показа, че и то 
е в плен на личностни про-
тиворечия. Следването на 
принципи в политиката и 
тази година остана пожела-
телно за местните партии. 

Завършвам с оптимизъм, 
защото 2005 година беше 
повече добра, отколкото ло-
ша. Успехите бяха плод на 
усилията на много хора, 
а това винаги е условие, 
че движ ението напред ще 
продължи. Градът и сели-
щата в община Попово ще 
стават по-приветливи, по-
красиви, истински предпо-
читани места за живеене. 
Вярвам, че хората ще зажи-
веят по-добре, самите те 
ще станат по-добри, ще се 
събуждат и ще заспиват с 
усмивка. Пожелавам им го! 

ОБЩИНА ПОПОВО ПРЕЗ 2005 ГОДИНА (ОБЗОР)

Министър-председателят  
Симеон Сакскобургготски посети града.

Общината получи Сертификат 
 за кредитен рейтинг.

Нова канализация беше изградена 
в централната част на града.

Подобри се пътната инфраструктура.

Изградиха се съвременни кътове за отдих.

Наводнения белязаха годината.

сани в специален регис-
тър в дирекция „ТСУ“. 
Ако собственикът на пре-
местваемия обект не спазва 
изискванията и забраните 
на наредбата, подлежи на 
глоба от 100 до 500 лева. 

Всички съветници под-
крепиха предложението за 
откриване на процедура 
за провеждане на търг 
с явно наддаване за при-

ватизация на пет общински 
нежилищни обекта. Тава 
са детска ясла на ул. 
„Гаговска“ в Попово, баня 
в с. Садина, сграда за учи-
лище в с.Бракница, сграда 
за автоспирка в Долец, 
сгради, фурна, магазин и 
навес в с. Паламарца. Тър-
гът ще се проведе след 15-
я ден от обнародването на 
решението в Държавен 
вестник.             МВ

ПРИЕ СЕ НАРЕДБА ЗА...
от стр. 1

НАГРАДА ЗА МУЗЕЕН 
СПЕЦИАЛИСТ
от стр. 1
пово бе най-младата участ-
ничка в конференцията. На 
последната сесия на ОбС 
специално от В.Търново 
пристигна г-н Иван Ива-
нов от асоциация „Мир-
на единна Европа“, за да 
връчи наградата на Петя 
за впечатляващия º до-
клад на научния форум. 
„През призмата на младеж-
кия поглед Петя успя да 
каже на всички това, кое-
то младите хора мислят. 
А то е, че начините за на-

лагане на демокрация не 
са нито войните и воен-
ните действия, нито теро-
ризмът.“

Поздравителен адрес с 
благодарности за оказаното 
съдействие и помощ при 
организирането на конфе-
ренцията получи кметът на 
общината д-р Веселинов. 

Г-н Иванов обяви и ре-
шението за отпускане на 
едногодишна стипендия 
за млади хора, които ще 
участват в бъдещи форуми 
на асоциацията.          МВ
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Маруся МИЛУШЕВА

Ако външен човек 
хвърли поглед на 
културния кален-

дар на Попово за изми-
налата година, едва ли би 
повярвал, че в малък град 
и община като нашата 
могат да се организират 
толкова много събития 
в духовната сфера. Коли-
чеството не е гаранция за 
качество, би казал скепти-
кът. Няма да опонираме, 
но няма и да се правим на 
културолози или критици 
и да подлагаме на анализ 
доколко стойностни, до-
колко естетични, доколко 
въздействащи са били то-
зи или онзи концерт или 
честване, книга, изложба. 
Ще отбележим само, че 
големият брой културни 
изяви са категоричен по-
казател, че в този сектор, 
за разлика от много други, 
се действа активно. И най-
важното, че не секва амби-
цията да се върви напред – 
любителското творчест-
во да се мери с ръста на 
професионалистите, все 
по-чести да са срещите 
ни с изявени творци от 
национален мащаб и в 
най-малкото селце на об-
щината да има библио-
тека и живо, действащо 
читалище.

 
КАКВО БИХМЕ 

ОТКРОИЛИ  
ОТ СЛУЧИЛОТО 

СЕ ПРЕЗ  
2005 ГОДИНА?

МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ 
ДНИ, ЗАВЪРШВАЩИ 

С ПРАЗНИКА НА 
ПОПОВО НА 10 ЮНИ, 

събраха основно усилията. 
Местните художествени съ-
стави представиха най-доб-
рото от репертоара си. За 
празничното настроение 
допринесоха гостуващите 
танцьори от Русия и Румъ-
ния. Концерти изнесоха 
обичаните Георги Христов 
и Лили Иванова. Главният 
редактор на в-к „Труд“ То-
шо Тошев, наш земляк, 
представи книгата си „ЛЪ-
ЖАТА. Жан, Иван и Вели-
чеството“. 

Селата не бяха забраве-
ни. Почти няма село в об-
щината, в което по повод 
местния събор или нацио-
нални празници да не се 
организираха културни про-
грами, срещи, концерти.

ТРИ ОТ НАШИТЕ 
ХУДОЖЕСТВЕНИ 

СЪСТАВИ ПРЕЗ 2005-А 
ЧЕСТВАХА КРЪГЛИ 

ГОДИШНИНИ. 

Трио „Агра“ отбеляза с 
голям концерт 20-годиш-

Преди 15 години в чи-
талище „Св.св. Кирил и 
Методий“ в Попово се слага 
началото на нов детски съ-
став за съвременни тан-
ци под ръководството на 
Валентина Цонева. Кръ-
щават го „Смърфи“ на 
името на любимата дет-
ска играчка. Кръстник му 
е Пламен Величков, упра-
вител на фирма „Пламко“, 
който пръв  подава ръка 
за подкрепа… Днес това е 
вече утвърдената формация 
„Чар“, в която танцуват 
над 50 деца от 4 до 18 го-
дини. Стотици концерти в 
общината, страната и зад 
граница, десетки танцови 
постановки, много фести-
вали и конкурси, заслу-
жени награди чертаят „био-

15 ГОДИНИ „ЧАР“ И ПРИЯТЕЛИ
г р а ф и я т а “ 
на този худо-

жествен колектив, станал 
един от емблематичните за 
Попово.

На 16 декември с праз-
ничен спектакъл формация 
„Чар“ отбеляза своя 15-
и рожден ден. Направи го 
сред приятели – тези, които 
са подкрепяли развитието 
й, колеги, почитатели. Пред 
препълнената зала с много 
настроение и талант децата 
показаха почти целия си 
репертоар, няколко от 
танците бяха съвсем нови. 
Със свои изпълнения ги 
поздравиха танцов състав 
„Веселяче“ и трио „Агра“, 
Студиото за класически и 
съвременни танци, ансам-
бъл „Северняче“. 

Поздравителен адрес за 
талантливите чаровници и 
техните две ръководителки 
Валя Цонева и Маринела 

Таушанова от името на 
Общината поднесе замест-
ник-кметът Милена Божа-
нова. 

Много кошници с цветя 
и букети, благодарности 
за красотата, с която ни 
дарява, и благопожелания 

имаше за състава. Като за 
рожден ден не липсваше и 
огромна торта с 15 свещич-
ки, осигурена от ОББ.  МВ    

Кирил СВЕТОСЛАВОВ

„Щом сме двама, страш-
но няма“ – под този наслов 
премина вечерта на младо-
то семейство, организира-
на на 19 декември в по-
повския квартал Сеячи от 
местното кметство и чи-
талищното настоятелство.

В празнична обстановка 
и под звуците на тържест-
вен марш деца, облечени 
в народни носии, въведоха 
в украсената зала младите 
семейни двойки: Ферджи-
хан и Назив Хюсеинови, 

„ЩОМ СМЕ ДВАМА, СТРАШНО НЯМА“

ВЕЧЕР НА МЛАДОТО СЕМЕЙСТВО

Галя и Свилен Тодорови и 
Бонка и Мартин Грозеви. 
Музикални поздрави към 
тях поднесоха певиците 
от трио „Агра“ и танцьори 
от Дома на културата в 
Попово.

Пожелания за дълъг съв-
местен живот към младите 
семейства отправи баба То-
дорка Господинова, която 
наскоро отпразнува своята 
златна сватба. Търпение и 
взаимни отстъпки – това 
е разковничето за добрува-
нето на всяко семейство, 
сподели тя.

Трите млади семейни 
двойки бяха поздравени и 
от кметския наместник на 
квартал Сеячи Господин 
Илиев, който им връчи 
подаръци от името на кмет-
ството и читалищното на-
стоятелство. Той им по-
жела много любов, щастие 
и пълна къща с деца. Г-н 
Илиев заяви, че от след-
ващата година този праз-
ник става традиционен – 
в навечерието на Коледа 
младите семейства от квар-
тала ще се събират и ще 
празнуват заедно.

За първи път Община–
Попово обяви конкурс за 
най-добре аранжирана ко-
ледна и новогодишна вит-
рина. Целта беше да се 
стимулират фирмите да 
украсят витрините на тър-
говските си обекти и офи-
си и по този начин да до-
принесат за празничното 
настроение на поповчани. 

Комисия от петима души, 
включваща художниците 
Деян Йорданов и Йоана То-
дорова, представители на 
общинска администрация и 
медиите, в началото на сед-
мицата разгледа витрините 
в центъра на  града и еди-
нодушно реши следното.

Най-красиво и естетич-
но аранжирани витрини от 
големите търговски обекти 
са тези на сладкарница 
„Алекса“ и магазини „Гу-
жеров“. От по-малките пър-
ва в класирането е витрината 
на новооткрития магазин за 
детски облекла на ЕТ „Си-
си и Мони – Стоянка Стоя-
нова“ на бул. „България“ № 
76.

Най-добре, с много вкус 
и професионализъм е укра-
сен офисът на М-Тел, също 
в централната част на бул. 
„България“.  

Много приятно впечат-
ление правят двата ко-
ледни къта, уредени от 
училищата „Никола Вап-
царов“ и „Св. Климент 
Охридски“ на витрина-
та на бившия магазин „Бу-
лет“. Те носят характерен 
български дух и са пример, 
че и по този начин, без мно-
го средства, една витри-
на може да изглежда праз-
нично.

Много красиви вечер са и 
украсените елхови дръвче-
та пред застрахователна 
компания „Алианц“ и пред 
„Арно“. Това подсказва, че 

КОНКУРС

НАЙ-КРАСИВА 
КОЛЕДНА УКРАСА

На състоялото се тържество на 19 декември присъстваха 120 възпитаници 
на детското заведение. Те поздравиха добрия старец с коледни и новогодишни 
песнички, стихчета, игри и танци. Специално за малките палавници артисти 
от Шуменския куклен театър представиха пиесата „Коледна дяволия“.

ДЯДО КОЛЕДА ПРИ ДЕЦАТА ОТ 
ОДЗ „СЛЪНЦЕ“

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

24 декември
Бистра (или 6.I.), Евгени/я

25 декември
Христина, Христо, 
Християн, Радостин, 
Радослав, Радомир, 
Младен

26 декември
Йосиф, Давид

27 декември
Венцислав/а, Таня (или 
на 12.I.), Стоян/ка, 
Стефк/а/о, Стефан/
а, Станка/о, Стоил, 
Станимир/а, Стамен, 
Цоньо, Цонко/а, Цанко/а

1 януари
Васил/ка, Веселин/а, 
Вълк/о/а (или на 23.VIII.)

2 януари
Серафим

6 януари
Божан/а, Божидар/а 
(или на 19.III.), Богомил, 
Богдан/а, Ба/о/нчо, 
Найден, Йордан/ка

23 декември
Бисерка Рачева – 
съветник в ОбС–Попово

25 декември
Гюнер Ашимов – 
съветник в ОбС–Опака

28 декември
Невзат Юсменов 
Феимов – съветник в 
ОбС–Попово

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ако всяка фирма държи на 
града и клиентите си, може 
да допринесе с оригинални 
идеи Попово да изглежда 
наистина празнично. А 
точно това беше и целта на 
конкурса.           МВ
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КУЛТУРАТА ПРЕЗ 
2005 ГОДИНА 
ния си творчески път. Сред 
близки, почитатели и гос-
ти гласовитите Марияна 
Иванова, Павлина Ганева 
и Елена Коева и техният 
ръководител Йордан Габ-
ровски си спомниха за пър-
вите си изяви сред пуб-
лика, за най-големите си 
успехи в страната и чуж-
бина, изпяха на живо едни 
от най-хубавите песни от 
репертоара си. Съюзът на 
музикалните и танцови 
дейци в България ги удо-
стои със „Сребърна лира“ 
за високи постижения в 
изпълнителското изкуство. 

Десетгодишнина чества 
детският фолклорен танцов 
състав „Веселяче“. На 16 
май час и половина 45 тан-
цьори от 5 до 25 години въл-
нуваха публиката с пъст-
роцветие и ритми, с детска 
непринуденост и мла-
дежки дух. „Танцът е сми-
сълът на моя живот“, спо-
дели ръководителката им 
Стела Димова. Хубавото 
е, че този танц става част 
и от живота на нейните въз-
питаници, и любовта им 
към него остава завинаги. 

Съвсем наскоро още 
един утвърден състав праз-
нува годишнина. Със спек-
такъла „15 години „Чар“ 
и приятели“ детската тан-
цова формация с ръково-
дители Валя Цонева и Ма-
ринела Таушанова показа 
за удоволствие на препъл-
нената зала на Дома на кул-
турата почти целия си об-
новен репертоар. 

Любителските художест-
вени състави на Попово от 
всички конкурси през го-
дината се върнаха с най-
големите награди! 

Обнадеждаващ е и фак-
тът, че се множат изявите 
и на все повече читалищни 
и училищни художествени 
групи в селата Садина, Па-
ламарца, Дриново, Апри-
лово, Гагово, Зараево, Ко-
вачевец, Кардам. Част от 
тях също станаха носители 
на награди от общинските 
прегледи и национални 
фестивали. 

ЧИТАЛИЩА  
ОТ ОБЩИНАТА 

ЧЕСТВАХА ЮБИЛЕИ – 

в Славяново, Гагово, Дри-
ново, Глогинка те са цен-
трове на духовността вече 
век, в Цар Асен – от 80, а 
в Козица – от 85 години. 
С най-голям емо-
ционален заряд 
според нас беше 
тържественото 
о т б е л я з в а н е 
на „100 годи-
ни духовен и 
културен жи-
вот в с. Дрино-
во“, където бе 
осветен и обно-

веният храм „Св. Иван 
Рилски“. Във вълнуваща 
земляческа среща се пре-
върна честването на 100-го-
дишнината на читалището 
в Глогинка. 

Ярък спомен остави от-
криването на православния 
храм „Св. цар Борис-
Михаил Покръстител“ в 
с.Светлен, в памет на заги-
налите тук руски воини.

През настоящата година 
се учреди фонд „Култура“, 
в който ще се набират сред-
ства от дарители. 

Историческият ни музей 
доби статут на държавен. 
Продължиха археологи-
ческите разкопки на антич-
ната крепост „Ковачевско 
кале“, по спечелен проект 
бяха осигурени средства за 
консервация на откритите 
крепостни стени.

За шести пореден път чи-
талище „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“–Попово събра ки-
нолюбителите от различни 
градове на страната на 

НАЦИОНАЛНИЯ 
ФЕСТИВАЛ НА 

АЛТЕРНАТИВНОТО 
КИНО „МИНИ ФИЛМ“. 

Под мотото „Светът око-
ло нас“ бяха представени 
30 късометражни филма 
на клубове, продуцентски 
къщи, самостоятелни твор-
чески екипи. Наградата за 
цялостно представяне този 
път отиде в Шумен. 

ОТ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ 
ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ 

ГОДИНАТА 

личните ни пристрастия от-
крояват тази на поповския 
художник Деян Йорданов. 
На 7 ноември, ден преди 
да навърши 50 години, той 
се „отчете“ пред приятели 
и близки, колеги, почита-
тели докъде е стигнал по 
пътя си на творец . 
„История- та на 
град По- пово се 
чертае от лич-

ности. Личности, които 
с присъствието и с дей-
ността си оказват влияние 
на широк кръг от хора.Та-
кова е и Вашето място в 
историята на града ни, за-
воювано с големия талант 
на художник и цената на 
много усилия и труд.“ – 
това бе високата оценка 
за Деян на ръководството 
на общината. Ще добавим 
само, че сме щастливи, че 
творец като него остана в 
Попово и не изневери на 
призванието си, каквото и 
да му струва това.

През февруари свои твор-
би представи търговищ-
кият художник, безспорен 
майстор на рисунката и 
илюстрацията, Валентин 
Голешев. По повод Меж-
дународния ден на музеи-
те гостува галерия „Ви-
дима“–Севлиево. С още 
един търговищки творец – 
Ирина Стоянова, чиито 
графики и живопис са про-
пити с любов към българ-
ското, се срещнахме през 
отминаващата година. 

Наред с професионални-
те художници, местните 
любители на живописта 
също имаха възможност за 
изява през годината. Прию-
ти ги гостоприемната част-
на галерия „Арт ТТ“ на 
традиционната си обща из-
ложба на поповски твор-
ци. 

И малките ни дарования 
имаха своите публични 
изяви – изложби с техни 
рисунки уредиха школата 
на г-жа Ваня Йовчева, кръ-
жоците към читалището 
и Общинския детски ком-
плекс. А многото награ-
ди, които спечелиха деца-
та на национални и меж-
дународни конкурси, са га-
ранция, че в Попово расте 
талантливо поколение.

ТЕАТРАЛНОТО 
ИЗКУСТВО И ПРЕЗ 2005 
ГОДИНА ПРИСЪСТВА 

НА ПОПОВСКА СЦЕНА. 

Ярките участия на Ил-
ка Зафирова и Христо Му-
тафчиев в „Цезарово се-
чение“, на Николай Урумов 
в „Скъперникът“, на Любо 
Нейков, Параскева Джуке-
лова и Пламен Сираков в 
„Обир“, „Къде са парите“ 
доказаха, че за талантливия 
актьор няма голяма и мал-
ка сцена. Можем да си по-
желаем през следващата 
година срещите ни с та-

ланти от такъв мащаб да 
са много повече.

НОВИТЕ 
КНИГИ ОТ 

ПОПОВСКИ 
АВТОРИ, 

които се поя-
виха през годината, не са 

много. На първо място ще 

отбележим „Литературен 
алманах – Попово 2005“, 
издание на читалище „Св. 
св. Кирил и Методий“. Въп-
реки че се появиха проти-
воречиви мнения доколко 
авторите и творбите им са 
обективно селектирани – 
роди се книга, която ще 
остане като свидетелство 
как хората на словото от на-
шия град виждат и чувст-
ват света около себе си.

Премиера на първата 
книга на нашия съгражда-
нин Йордан Минчев се 
състоя в читалище „Св.св. 
Кирил и Методий“ през 
февруари. „Всичко по един 
лев“ е заглавието на малкия 
сборник фейлетони, къси 
разкази и репризи, писани 
па различно време и по 
различен повод от човека, 
известен с чувството си за 
хумор. Лошото е, че част 
от нещата, над които се е 
надсмивал преди 10–15 го-
дини, все още съпътстват 
живота ни, а това вече не 
е смешно, а много, много 
тъжно… 

На 11 май – Деня на 
солунските братя Кирил 
и Методий, в поповското 
читалище бе представена 
новата книга на нашия 
земляк Никола Гаговски 
„Преживелици“. Според ав-
тора това са „топли и свет-
ли, слънчеви преживелици, 
които и до днес избликват 
и обогатяват живота му 
и които той е разказал 
искрено и с обич“.

Попово не забравя и голе-
мите си таланти, тръгнали 
от този край към върховете 
на изкуството, които ве-
че не са между живите. 
Името на световната опер-
на прима Люба Велич ве-
че носи читалището в род-
ното º село Славяново. 
На 8 септември в Кардам 
по трогателен начин бе от-
белязана 85-годишнината 
на актьора Иван Братанов.

С тъга ще си спомним, че 
на 10 май на 64-годишна 
възраст ни напусна роде-
ният в с.Светлен проф.Лю-
бомир Стаматов, литерату-
рен критик, д-р на литера-
туроведческите науки, дъл-
гогодишен сътрудник в Ин-
ститута по литература към 
БАН. 

В един обзор не всичко 
може да се спомене. А не 
е и нужно. Важното е да 
се открои тенденцията – 
какво сме постигнали и 
какво да надграждаме в 
бъдещите дни, за да е ду-
ховният живот в общи-
ната ни още по-богат и 
въздействащ, да отговаря 
на съвременната ни цен-
ностна система на бъл-
гари и европейци. 

Връчване на награди от националния фестивал 
за алтернативно кино

Пиесата „Обир” 
с Параскева Джукелова и Любо Нейков

Надпяване за Копривщица

С национален тракийски събор 
в с.Светлен откриха параклиса 

„Св. Цар Борис–Михаил Покръстител“

Главният редактор на в.„Труд“ Тошо Тошев 
се завърна в родния край

Примата на българската естрада изнесен 
голям концерт за поповчани
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ВОЛЕЙБОЛ

Кирил ЖЕЧЕВ

От десетилетия спор-
тът е намирал добра почва 
за развитие в Попово и се 
е радвал на много привър-
женици. Традиционно сил-
ни спортове в града винаги 
са били футболът, волейбо-
лът, тенисът на маса. Пре-
ди три-четири петилетки 
значителни постижения 
беше завоювал и конният 
спорт. През последните го-
дини обаче, когато родна-
та икономика западна чув-
ствително и финансовата 
подкрепа за спорта в бедни 
региони като нашия силно 
намаля, се ограничиха и 
спортните изяви.

Какво бе равнището на 
спорта в Попово през 
изтичащата година?

В последно време значи-
телни успехи постигна тени-
сът на маса, заслугата за което 
е главно на треньора Иван 
Димитров – специалист с 
доказани качества, и на клуб-
ния президент на „Роса-1“ 
Иван Иванов. В България 
вече се говори за поповска 
школа по тенис на маса и 
съвсем заслужено мъжкият 

ПОПОВСКИЯТ СПОРТ ПРЕЗ 2005 ГОДИНА
отбор на „Роса-1“–Попово 
си е извоювал място сред 
елита на този спорт. Това е 
втори случай в историята 
на поповските спортове, 
след поповската волейболна 
школа, създадена и утвър-
дена от покойния Тодор 
Янев. Заслужава да се отбе-
лежи, че тазгодишният съ-
став на представителния 
отбор е най-млад по възраст 
в елитната група и въпреки 
това е в състояние да победи 
всеки съперник в страната. 
Във временното класиране 
мъжкият отбор на клуб 
„Роса-1“ дели третото място 
с тима на Националната 
спортна академия–София. 
Юношеският състав старша 
възраст и отборът деца до 12 
години са на трето място в 
Северна България. Радващо 
е, че състезатели, родени и 
тренирали тенис на маса 
в града, вече играят в прес-
тижни отбори в Европа. От 
тази година Калин Енчев се 
състезава във френски клуб, 
а Станислав Иванов (Саш-
ко) – в турски. Смущаващото 
е, че не можем да задържим 
най-добрите си състезатели 
в града, защото те се принуж-
дават да емигрират… И 
още – поповските тенисис-

ти тренират в най-мизерни 
условия: разполагат само с 
четири маси за тенис в ла-
маринена барака без сервиз-
ни помещения! Любителите 
на този динамичен спорт 
от града нямат възможност 
да наблюдават турнири с 
участието на най-класните 
отбори от страната, тъй ка-
то липсват условията, отго-
варящи на изискванията за 
провеждане на първенство 
от подобен ранг.

Сравнително добри са по-
стиженията през отиващата 
си година и на поповския 
волейбол. Мъжкият отбор 
на ВК „Попово“ с треньор 
Владимир Великов заема 
четвърто място в групата 
си (регион „Добруджа“), 
където се състезават шест съ-
става. Той се състои само от 
местни състезатели – мъже 
и юноши, които с всяка изиг-
рана среща трупат опит, 
обиграват се и се очаква 
занапред тимът все повече 
да подобрява представянето 
си и да се изкачва нагоре в 
класирането. 

Юношеските отбори по 
волейбол – старша и младша 
възраст (треньор Тошко Ца-
нев), също се представят на 
ниво. Съставът на юношите 

старша възраст приключи 
есенния полусезон на трето 
място в своята група и според 
регламента продължава по-
нататъшното си участие в 
първенството.

Заслужават внимание и 
девойките на ВК „Черно-
ломец“ с треньор Сашо 
Александров, които се пред-
ставиха отлично през изми-
налата година. Благодарение 
на успешните си изяви от-

борът на поповските де-
войки младша възраст ще зи-
мува на първо място в гру-
пата си, което дава право 
на състезателките да вземат 
участие във финалния тур-
нир от втория етап на ре-
гион „Добруджа“. След тях 
в класирането останаха съ-
стави с традиции в този 
спорт от Шумен, Русе и др.

На фона на добрите ре-
зултати във волейбола не 
могат да се кажат хубави 
неща за базата на този 
спорт в града. Зала „Тодор 
Янев“ сега е в много лошо 
състояние. Тя не се отоплява 
през есенно-зимния сезон – 

за разлика от спортните зали 
във всички други градове, 
където са се състезавали 
поповски отбори. Стените 
са с паднали мазилки, до-
скоро подът на места бе-
ше изгнил. Наложи се 
появилите се дупки да бъдат 
спешно закърпени, но това 
е временно решение. Ако 
от Федерацията направят 
проверка на състоянието на 
волейболната зала в Попово, 

съществува реална опасност 
от налагане забрана в нея да 
се играят срещи от първен-
ството.

През тази година малко са 
хубавите неща, които могат 
да се кажат за представи-
телния футболен отбор на 
града, който се състезава в 
Североизточна „В“ футболна 
група. След приключване на 
срещите от есенния полу-
сезон поповският „Черно-
ломец“ заема незавидното 
предпоследно място в табли-
цата за класиране с актив от 
12 точки. Футболистите са 
постигнали само три победи 
и три равни срещи. Според 

Ганчо КИРИЛОВ

На 17 декември се проведе последното 
състезание за тази година по волейбол 
с участието на поповски спортисти. На 
областния турнир в Омуртаг за юноши 
младша възраст играха два отбора, пред-
ставители на Попово – ВК „Попово“ и ВК 
„Черноломец“.

В първата среща юношите на ВК „Попово“ 
загубиха с резултат 3:0 гейма (22, 21, 20) от 
връстниците си от Омуртаг, а във втората 
спечелиха срещу съгражданите си от ВК 
„Черноломец“ с 3:0 (17, 16, 7). Така отборите 
на Омуртаг и ВК „Попово“ продължават 
участието си в първенството през пролетния 
сезон на 2006 г.

ОБЛАСТЕН ТУРНИР

Надеждите на поповския футбол – отборът на юношите младша възраст с треньор Илиян Илиев

Добри изяви имаше през годината и отборът ни по плажен волейбол

Волейболният отбор - мъже

треньора Георги Денев при-
чината за неубедителното 
представяне на отбора е, че 
той е доста подмладен, в 
него играят много юноши. 
Имало е мачове, когато на 
терена са излизали осем 
състезатели на юношеска 
възраст. Целта е този състав 
да се обиграе, младите да 
натрупат опит. Треньорът е 
сигурен, че отборът ще се 
стабилизира и през пролетта 

ще покаже значително по-
добра игра и ще се изкачи 
нагоре в таблицата за кла-
сиране. Дано това стане – 
многобройните любители на 
футболната игра от Попово 
искрено го желаят!

На всички отбори от раз-
личните видове спорт в По-
пово пожелаваме весело по-
срещане на предстоящите ко-
ледни празници и честитим 
Новата година. Вярваме, че 
2006-а ще бъде по-добра и 
спорна за тях, и се надяваме 
с изявите си те да радват по-
често своите многобройни 
привърженици, доставяйки 
им повече позитивни емоции.
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КАНАЛ 1

Канал 1 21.30

„МОМИЧЕТО В КАФЕНЕТО“
комедия 
(Великобритания, 2005)

Нова ТВ 21.00
„ЛЮБИМЦИТЕ 

НА АМЕРИКА“
романтична комедия

Би Ти Ви 22.30

„ДЯДО КОЛЕДА 
МЛАДШИ“

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

БИ ТИ ВИ

12.55 Коледно послание и 
 благословия 
 Урби ет орби 
 на папа Бенедикт XVI
13.40 Мело ТВ мания
14.40 „Една вълшебна 
 Коледа“ (САЩ, 1985)
16.10 Като лъвовете
17.30 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
18.00 „Котки и кучета“ 
 (САЩ, 2001)
19.30 Българската Коледа – 
 подарете надежда на 
 дете в беда – благо-
 творителен концерт
21.00 По света и у нас
21.30 „Момичето в кафе-
 нето“ комедия 
 (Великобритания, 2005)
23.05 Концерт на Ю Ту 
 в Чикаго (2005)
   0.40 „Верижна реакция“ 
 (САЩ, 1996)
23.40 Мрежата 
 (последно предаване)
   2.30 Видеоклипове
   2.45 Най-доброто от 
 „Умно село“ (п)
   3.30 Мело ТВ мания (п)
   4.30 Игрален филм (п)

ПЕТЪК, 23 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 „Прически“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 ШОУТО НА СЛАВИ
22.00 bTV новините
22.30 Аламинут
23.00 Десетте най
23.30 Приятели

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

 Джуджанка“
10.00 „Веднъж на Коледа“, 
 игрален филм
11.30 „Бевърли Хилс“
12.30 Моят дом
13.00 Снежен ден, комедия
14.30 „Маската на Зоро“
16.30 Коледна песен, 
 анимация
17.30 Гувернантката
18.15 Сделка или не
19.45 Темата на Нова
20.00 Стани богат
21.00 „Разделени заедно“,
 комедия
23.00 Горещо
  0.00 Концерт на Елтън 
 Джон в Royal Opera 
 House
  1.00 Снежен ден (п)
  2.30 Календар
  3.00 Сделка или не (п)
  4.00 „Веднъж на Коледа“  
  6.00 Гостите на 
 „Здравей, България“

НЕДЕЛЯ, 25 декември

   7.00 Хай тек
   7.30 Иконостас
   8.00 Карлсон, който 
 живее на покрива
   8.30  Тролчетата
   9.00 Сейлър Муун
   9.30 Уинкс
10.00 Отново по Коледа, 
 комедия
11.30 Фрейзър
12.00 Концерт на 
 Георги Христов
14.00 Ангелите на татко - 
 романтична комедия
15.30 Агент Коди Банкс
 екшън трилър
17.00 На четири очи
18.15 Сделка или не
19.15 Календар
19.30 Българската Коледа – 
 благотворителен 
 концерт
21.00 „Любимците на 
 Америка“,  
 романтична комедия
23.00 „Гости от минало-
 то“, комедия
   0.45 Филмова музика –
 концерт
   1.45 Календар
   2.00 Сделка или не
   3.00 Отново по Коледа
   6.00 „Хора на честта“ (п)

   7.25 „Голямото състезание“
   7.50 Дисни!
   8.35 Ала-бала
   9.05 „Рождество“, 
 музикален спектакъл
10.15 „Госпожа Динозавър“
 (България, 2002)
11.35 „Разбойници коледари“
12.00 По света и у нас
12.20 „Родило се боже чедо“,
 коледни народни песни 
 и църковни песнопения
12.50 Минута е много
13.40 XXVI световен цирков 
 фестивал „Цирк 
 на бъдещето“
14.45 „Тиха нощ“ (САЩ, 2002)
16.15 Спектакъл на 
 Имперския руски 
 балет (1 част)
18.00 Празнично 
 патриаршеско 
 богослужение по 
 случай Бъдни вечер
19.05 Всички пред екрана
19.30 „Моето семейство“, 
 35-сериен тв филм 
 (Англия, 2000)
20.00 По света и у нас
20.40 „Мария от Назарет“
 (копродукция, 1995)
22.25 Концерт на група 
 „Булгара“
23.25 „Мъжът вкъщи“ 
 комедия (САЩ, 1995)
   1.00 Концерт на Роби 
 Уилямс в Берлин (2005)
   2.20 „Тиха нощ“ (п)
   3.45 Видеоклипове
   4.10 XXVI световен цирков 
 фестивал
   5.10 „Мария от Назарет“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 25 декември

   7.00 Телепазарен прозорец
   7.20 „Голямото състезание“
   7.45 Дисни!
   8.30 За животните – с любов
   9.00 Документален филм: 
 „Младенецът от 
 пещерата“
   9.30 Празнично патриар-
 шеско богослужение
 по случай Рождество
 Христово
11.30 Фолклор: Да просла-
 вим млада Бога 
12.00 По света и у нас
12.10 Най-доброто от 
 „Умно село“

   0.10 Луд съм по теб
   0.40 Бързи пари
   1.30 Вот на доверие (п)
   2.10 Море от любов (п)
   3.00 bTV новините
   3.30 Горчиво (п)
   4.10 Искрено и лично (п)
   5.00 Изпитание 
 на любовта (п)
   5.30 Детските сериали 
 на Джетикс
 
СЪБОТА, 24 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 „Три дни“  (САЩ, 2001)
14.30 Иначе
15.00 „Най-чудовищната 
 лешникотрошачка“
16.00 Туистър 
17.00 Най-смешните живот-
 ни и хора на планетата
17.30 Море от любов 
18.30 „Звездна нощ“, 1 част
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.30 „У дома за Коледа“ 
 (САЩ, 1998)
21.30 Всички обичат Реймънд
22.20 bTV новините 
22.30 „Как се става богат“
 (САЩ, 2000)
   2.30 БГ ТОП 100
   3.30 bTV новините 
   4.00 „Звездна нощ“, 2 част
   5.00 Глобусът
   5.30 Бригада „Наш дом“
 
НЕДЕЛЯ, 25 декември

   6.00 Физиотоника 
   6.30 „Кой е по-по-най“
   7.30 „Робобобулечки“
   8.30 „Бон-бон“
   9.00 Сблъсък 
10.30 Новините на годината
12.00 Другата България 
12.30 „Луд съм по теб“
13.00 „Господин дядо Коледа“ 
14.30 Коледни звезди – 
 празничен концерт
16.00 Смях в залата

ПЕТЪК, 23 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
11.15 Национален календар: 
 Преподобни Наум 
 Охридски
11.20 „Разбойници 
 коледари“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.20 Документален филм: 
 „Коледни витрини“
13.15 Телепазарен прозорец
13.30 Документален  филм: 
 „От Бога наредено: 
 „Чипровски манастир“
14.00 „Пътят към 
 призванието“ – 
 Веселина Кацарова
15.00 Документален филм:
 „Ах тази мода“
16.00 По света и у нас
16.10 Новини 
 на турски език
16.20 Дневникът
16.55 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
21.40 „Карибски парфюм“
 (Франция, 2004)
23.20 По света и у нас
23.30 „Методът“ 
 (САЩ, 1996)
   0.50 „Тръстът на принца “  
 концерт 
   1.55 Денят започва –
 интервюта
   2.55 Панорама (п)
   3.55 Видеоклипове
   4.20 Частен случай (п)
   4.50 Под дъгата (п)
   5.20 Игрален филм (п)

  СЪБОТА, 24 декември

   7.05 Телепазарен прозорец
   7.20 Анимация

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 „Кейт и Леополд“ 
 комедия (САЩ, 2001)
22.00 bTV новините 
22.30 „Дядо Коледа младши“
  0.00 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, 23 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 Стани богат
21.00 Изгубени
21.30 Календар
21.32 Изгубени
22.00 Господари на ефира
22.30 Сексът и градът
23.30 Календар
23.45 Lucky 6
   0.00 Ало, Къщата?
   0.45 Сделка или не (п)
   1.30 Господари на ефира
   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, 24 декември

   7.30 Иконостас
   8.00 Детска коледна 
 програма: „Часът на 

На 12 декември след про-
ведените в РПУ–Попово 
оперативно-издирвателни 
мероприятия е разкрит 
извършителят на кражба-
та на пари и хранител-
ни продукти от кафе-апе-
ритив в с. Априлово за 
времето от 7 до 8 декем-
ври. Това е Х.Й. (31 г.) от 
същото село. Той е задър-
жан за 24 часа в РПУ–По-
пово на основание чл. 70, 
ал.1, т.1 от Закона за МВР.

•••
За времето от 9 до 12 

декември в гр. Опака не-
известно лице прониква 
през незаключена врата в 
инструментална – коопе-
ративна собственост, и 
извършва кражба на ъгло-
шлайф и две дрелки. 

•••
На 12 декември с. Бело-

морци, община Омуртаг, 
е възникнал пожар в сто-
панска постройка – собст-
веност на жител на селото. 
В резултат са изгорели 
около 20 кв. м покривна 
конструкция и покъщнина. 
Пожарът е погасен от един 
автомобил на РС „ПАБ“–
Омуртаг. Причините за въз-
никването му са в процес 
на изясняване. 

•••
На 12 декември в Търго-

вище е намерена починала 
в дома си самотноживееща 
83-годишна жена. При 
извършения оглед следи от 
насилие не са констатирани. 
Трупът, който е намерен  
в напреднал стадий на 

разложение, е откаран в 
МБАЛ–Търговище за ау-
топсия. По случая е обра-
зувано следствено дело.

•••
На 12 декември около 10,50 

часа по ул. „Цар Симеон“ в 
Търговище 43-годишният 
И.И. от с. Лиляк, община 
Търговище, управлявал лек 
автомобил „Фиат“ с русенска 
регистрация след употреба 
на алкохол с концентрация 
в кръвта му 2,40 промила, 
установено по надлежния 
ред. След 55 минути – в 
11,45 часа, по ул. „Христо 
Ботев“ в града същият водач 
отново управлява същия 
автомобил. Изпробван е 
отново за съдържание на 
алкохол в кръвта му с тех-
ническо средство, което по-

казва концентрация на ал-
кохол 2,80 промила. И.И. е 
задържан за 24 часа в РПУ–
Търговище на основание 
чл.70, ал.1, т.1 от Закона за 
МВР.

•••
На 12 декември  в с. Во-

дица, община Попово, око-
ло 10 часа 18-годишната 
Н.З. е осъществила непра-
вомерно въздействие върху 
уредите за търговско измер-
ване на използваната ел. 
енергия, с което е създала 
условия за непълното й 
отчитане.

•••
На 14 декември около 

8,45 часа в Омуртаг до тра-
фопост  в близост до пор-
тала на фирма е намерен 
трупът на 49-годишен тур-

ски гражданин. При на-
правения оглед видими 
следи от насилие по 
трупа не са установени. 
Той е приведен в МБАЛ–
Търговище за аутопсия. По 
случая е образувано след-
ствено дело.

•••
На 13 декември около 

20,40 часа в квартал 
„Запад“, Търговище, 26-
годишният А.Л. от същия 
град управлявал лек авто-
мобил „Киа“ – фирмена соб-
ственост, без да притежава 
свидетелство за управление 
на МПС, след като е на-
казван в едногодишен 
срок за извършване на съ-
щото деяние, което е пре-
стъпление по чл. 343 в, ал. 
2 от Наказателния кодекс.

•••
На 15 декември в гр. Опа-

ка, при рутинна полицейска 
проверка е установено, че 
неправоспособният водач 
М.А. (36 г.) управлявал 
лек автомобил „ВАЗ“ с ру-
сенска регистрация след 
употреба на алкохол с кон-
центрация в кръвта му 
1,55 промила, установено 
по надлежния ред.

•••
На 18 декември около 

2 часа в Попово в частен 
дом на ул. „Възраждане“, 
по време  на кражба на 
лозопръскачка и домашна 
посуда е задържан 45-
годишният К.Ч. от съ-
щия град. По случая е об-
разувано бързо полицей-
ско производство.
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(24 декември)
В старата българска на-

родна традиция коледни-
те празници съчетават ха-
рактерни елементи на ези-
чеството, гръко-римската 
празничност и християн-
ството. По традиция на 
бъднивечерската трапеза 
трябва да бъдат предста-
вени всички ястия, за да 
ги има и през следващата 
година. Те биват поставяни 
върху синия (кръгла, ниска 
маса) или на земята върху 
трапезник, а в стаята се 
внася и един лемеж. В село 
Паламарца под синията се 
слага малък шиник с жи-
то, което присъства на тра-
диционната вечеря и се 
прекадява заедно с ястията. 
По-късно от това жито 
се дава на добитъка и се 
отделя за семе. На трапезата 
трябва непременно да 
има нечетен брой (7 или 9) 
постни ястия – грозде, су-
шени плодове, тиква, ди-
ня, царевица, боб, постни 
сарми, рáки (в капански-
те села), вино и ракия. Сто-
панката отрано омесва и 
опича обредния хляб – „вит- 
превит кравай“. В селата, 
където в полунощ тръгват 
коледари, се приготвя спе-
циален кравай и за тях. Об-
редната пита се украсява с 
пластична украса от тесто, 
символизираща кошарата, 
овцете, нивите, децата и 
т.н. В средата на трапезата 
се поставя паница варено 
жито и забодена в него свещ. 
На повечето места, именно 
на този празник, в съдина 
залагат за всеки член от 
семейството по два ореха, 
които не се чупят до Нова 
година (или Йордановден), 
когато по тях се гадае за 
настъпващата година.

Преди да започне вече-
рята, най-възрастният в 
къщата насипва върху ле-
межа въглени и тамян и 
прекадява за здраве и бе-
рекет – първо трапезата, 
после къщата, обора, коша-
рите и курника, домашните 
животни. Заедно с това се 
произнася благословия, 
целяща осигуряване на бе-
рекет и благополучие в 
семейството. Ето как звучи 
благословия, произнасяна 
от стопанина на един дом 
в с. Зараево: „Хайде да се 
роди жито, вино, коприна, 
пълни обори с добитък, 
пълни кошари с овце, пъл-
на кесия с пари, пълни къ-
щи с деца!“ и всички отго-
варят: „Амин“. В капанските 
села Люблен и Сáдина и на 
този празник (както на Иг-
нажден) се прави кръстче 
със свещ на тавана. След 
каденето се казва молитва, 
всички сядат на софрата 
и започва вечерята. Сто-
панинът разчупва кравая и 
дава на всички членове от 
семейството.

След вечерята се правят 
различни гадания: за любов 
и женитба, за времето и 
плодородието. Ето какво 
разказва 69-годишната ба-
ба Пенка от с. Ковачевец: 
„Мама разрязваше една 
глава лук и правеше 12 лод-
чици от люспите. Всяка от 
тях наричаше на определен 
месец от годината. Върху 
тях слагаше по щипка сол. 
Изнасяше ги навън, наре-
дени в тава. На сутринта 

проверява в кои от люспите 
се е разтопила солта. (На 
люспи с разтопена сол 
съответстват дъждовните 
месеци през идващата 
година). Спомени за такова 
гадаене има и в с. Сáдина.

Друг вид гадаене е това за 
любов и женитба на момите. 
Момичетата скриват пър-
вия залък от вечерята 
под възглавницата си и га-
даят по съня си за кого 
ще се оженят. С вечерята 
е свързана и забраната да 
се прибира и мете след ста-
ване от трапезата, за да не 
се измете берекетът. В Люб-
лен стопанката събира са-
мо трохите и ги сипва в яс-
лите на животните – „за да 
се навъди много добитък 
през годината“.

Сложеният в огнището 
голям пън (бъдник) и тук, 
според обичая, не трябва да 
загасне през цялата нощ.

 

ÊÎËÅÄÀ 

(25 декември)
С Коледа е свързан оби-

чаят коледуване. Той е 
спазван в повечето села от 
Поповско с изключение на 
селата Горица и Манастир-
ца. В него участват само мъ-
же – главно ергени и по-
малко млади, скоро женени 
мъже. Те носят названието 
коледари. Подготовката им 
започва около седмица пре-
ди Коледа. В навечерието 
на празника се организират 
по групи (в селата с пресел-
ници от Беломорието та-
зи група се нарича още 
„куда“). Всяка група си из-
бира водач, който се на-
рича благословчик (в Ко-
вачевец), станеник (в Кар-
дам и др.), баш коледар 
(в Люблен), куда башия 
(в селата с беломорско на-
селение),  главатар (в Гор-
ско Абланово, Паламарца 
и др.) и т.н. Той трябва да 
е с организаторски спо-
собности и да знае най-
много благословии. В гру-
пата има и по-малки мом-
чета, наричани котки (мяв-
ки), които обикновено се 
движат пред коледарите 
и известяват стопаните за 
тяхното идване с мяукане. В 
„кудата“ на беломорските 
коледари има и други об-
редни лица – двама „пеячи“, 
двама „отпевачи“ и около 
18–20 души „кучета“. Ня-
къде има и „магаре“ (до-
макин), което носи събра-
ните продукти. В Паламар-
ца пазачи следят да не се 
открадне нещо. Коледа-

ÑÓÐÂÀÊÈ, 
ÂÀÑÈËÜÎÂÄÅÍ

(1 януари)
Това е един от най-весе-

лите празници през зимата, 
особено за децата. Подготов-
ката за този празник започва 
един-два дена по-рано, ко-
гато децата подготвят сур-
вакниците. Те се правят от 
дрянови пръчки, украсени с 
червени и бели парцалчета, 
вълна, пуканки, сушени пло-
дове и чушлета.

Вечерта срещу Нова го-
дина се кади специална-
та обредна трапеза. Също 
така богата, както и бъдни-
вечерската, тя се отлича-
ва с блажните ястия. Задъл-
жително блюдо е варена-
та свинска глава (или пача 
от главата и краката на пра-
сето) с хрян за подправ-
ка. Готви се още петел или 
кокошка. Обикновено мо-
мата в къщата се ползва с 
привилегията да омеси об-
редната пита с паричка (на-
ричана още кравай, а от 
беломорците – колак или 
вечерна). Задължително 
се приготвя и баница (пла-
кетя – в Сáдина и Люблен, 
клин – в селата с бело-
морско население), в която 
се слагат пара и дрянови 
връхчета, наречени за здра-
ве, за къща, за животни и 
други.

Останалите храни на тра-
пезата са същите като на 
Бъдни вечер. Слагат се 
и запазените от първото 
кадене сурово жито, орехи, 
свещ. Отново се кади тра-
пезата, жилищните и сто-
панските постройки. Най-
възрастният произнася 
благословии за здраве 
на всички, за берекет на 
полето и щастие в дома. В 
с. Люблен дядото вдига кра-
вая със забита запалена 
свещ в него до тавана – „за 
да стане високо житото“. 
След това разчупва хляба 
и завърта баницата. Всеки 
взема парчето срещу се-
бе си и гадае какъв ще бъ-
де „късметът“ му през го-
дината.

Все в кръга на обичаите 
около трапезата се включ-
ват различни гадания и 
предсказания за времето, 
реколтата и бъдещия живот 
в семейството. Като добър 
знак се приема кихането 
по време на вечеря, а на 
кихналия се обещава сим-
волично първия приплод 
от домашните животни.

Най-характерният за Но-
ва година обичай е сурва-
кането. Участници в не-
го са деца на възраст от 4–
5 до 10–12 години. Сурва-
карите тръгват събрани 
на групички преди разсъм-
ване или сутринта на праз-
ника. Те обхождат домовете 
на своите близки и съседи, 
като започват от своя дом. 
Всяко дете носи свежо 
украсена сурвакница (бело-
морците я наричат „суро-
виска“), тояга и торбичка. 
Сурвакарите удрят всеки 
член от семейството със 

сурвакницата, като започ-
ват от най-възрастния. Ед-
новременно изричат бла-
гословии, различни по диа-
лект и съдържание, но ед-
накви по смисъл и пред-
назначение:

Сурва, сурва година,
живо здраво догодина,
пашкул на леса,
грозд под лоза,
голям купен на харман,
купен се разсипа ,
хамбар пресипа,
пълна кесия с дукати!
Амин!          (в Ковачевец)
Или:
Сурва, сурва, Нова година
с дрянова клонка по гърбина,
голям клас на нива,
голям грозд на лозе,
червена ябълка в градина,
пълна къща с деца,
пълна кошара с агънца,
дамът с добитък,
живо здраво догодина,
догодина до амина!   

(в Люблен)

За здраве се сурвака и 
добитъка.

В три балканджийски села 
от Поповско е характерен 
обичай, който по своята същ-
ност много наподобявал 
коледуване, но се изпъл-
нявал на Нова година и се 
наричал „сурвакане“. Това 
са селата Манастирца, Го-
рица и Иванча, където ко-
ледуването не било за-
стъпено. В тях сурвакали 
не само деца, но и група от 
млади ергени и възрастни 
мъже. Групата от големи 
сурвакари избирала един 
помежду си, който знаел 
подходящ за случая благо-
слов, и го дегизирал като 
поп (в с.Манастирца). В 
Горица водачът се наричал 
„станеник“. Групата тръгва-
ла обикновено в полунощ. 
Движела се из улиците под 
звуците на гъдулка (или 
гайда) и от време на време 
извиквала дружно „Сурва!“ 
за да разбужда домакините. 
При влизането в дома до-
макинята посрещала сур-
вакарите с кравай, върху 
който е поставена сребърна 
монета. Подавала го на 
„попа“, който произнасял 
следния благослов:

„Хей, дружино вярна, 
сговорна, благословете, 
бога помолете!“ Дружи-
ната отговаряла хорово: 
„Амин!“, а попът продъл-
жавал: „Снощи и полунощи 
ние тръгнахме път да 
пътуваме, друм да друму-
ваме и стигнахме до то-
гова нашего брата (каз-
вало се името на стопанина). 
Ние рекохме, че той ще 
ни гади, ще ни пъди, а той 
не ни гади, не ни пъди, 
най ни дари добра дарба, 
добра дарба вит кравай. 
„Амин!“ – отговаря дружи-
ната. „На кравая кръст – 
дукато!“. „Амин!“

Благословът продължавал: 
„Да дари Бог стопанина 

и челядите му със здраве, 
да му са здрави и силни 
воловците, да му са яки 
ралото и копралята, да 
спечели пълна кесия с па-
ри, колкото звездите на 
небето, колкото пясъ-
кът в морето“.

Благославят сиренето, съ-
бирано „по лъжичка и па-

„Рождество Христово“, икона от XVIII век, 
Исторически музей–Попово

Празнична трапеза

рите са в тра-
диционно праз-
нично облекло 
и със специално 
приготвена укра-
са на калпаците. 
Тя обикновено 
се състои от кит-
ки чемшир с ва-
рак, нанизи от 
пуканки и суше-
ни плодове. На-
всякъде носят и 
специални кри-
ваци, на които 
да нанизват да-
рените краваи 
(колаци). В се-
лата с беломор-
ско население 
ко л е д а р с к ата 
група тръгва 
най-напред от 
църквата и чак 
след като полу-
чат благосло-
вията на попа, 

започва коледуването. От 
полунощ до сутринта ко-
ледарите обикалят всички 
домове в селото, като всяка 
група ходи в предварително 
определена махала. По 
пътя, пред вратата на всеки 
дом и в къщата коледарите 
пеят обредни песни:
Стани, нине, господине,
добри сме ти гости дошли,
добри гости коледари.

Различни по мотиви, спо-
ред мястото на изпълнение 
и лицето, за което се пеят, 
коледните песни са обред-
но пожелание на мечтаните 
от всички щастие в семей-
ството и придобив в сто-
панството. Същия характер 
има и коледната благосло-
вия, изричана след пес-
ните от водача на коледа-
рите, който държи в ръце 
подарения от стопаните ко-
леден кравай. 

След даряването и благо-
словията коледарите си 
тръгват и пеят:
Ний от тука, Господ тука,
стани, Нине, изпрати ни!

Даряват ги и с пари, месо, 
сланина, ошав, брашно, оре-
хи, повесма кълчища и 
др. В селата с беломорско 
население, ако в посетената 
къща има мома, тя дава на 
всички коледари по китка, 
приготвена още от вечерта, 
с която те се накичват. 

В село Кардам, преди тръг-
ването си, един коледар 
прави на тавана на посете-
ната къща кръстче със запа-
лена свещ.

Коледуването завършва 
с общо угощение на коле-
дарите. То се прави с част от 
събраните продукти в дома 
на водача. Другата част 
от продуктите продават, а 
парите дават на бедните 
или за нуждите на църквата, 
училището, читалището. 

В селата Ломци, Цар Асен 
и Паламарца през деня на 
Коледа (или на 24 декември) 
ходят и малки коледарчета, 
наричани „чутурчета“. 
Още с влизането си в двора 
те запявали: 

Чутур, бутур, коладе ле,
дай ми бабо кравайче,
ша ти счупим сокайче.
Стопаните ги даряват с 

малки кравайчета, сушени 
плодове, шекерчета, орехи 
и други.

Коледната вечеря отново 
е празнична, но този път тя 
не е постна. За Коледа се ко-
ли угояваното през цялата 
година прасе. 

ничка“, молят Бога „да са 
здрави овчици и козици, да 
е пълна кошарата с агнета и 
ярета. Повесмата кълчища 
да са дълги като на млад 
орач копралята, да са меки 
като на „арбанашка кокона“ 
косите“.

В Манастирца от дряно-
вата пръчка, с която мла-
дият сурвакар сурвака гла-
вата на семейството, моми-
те и младите булки си от-
късвали пъпки и ги слагали 
във водата, с която си мият 
косите.

Събраните дарове – хляб, 
жито, месо, сирене, кърпи, 
сушени плодове, кълчища 
и прочие, се продавали на 
търг и се използвали за об-
щоселски нужди.

В с. Горица след големите 
сурвакари тръгвали по-
малки сурвакарчета – мом-
чета от 10 до 15 години. С 
мяукания обхождали всич-
ки домове чак до сутринта. 
През деня на Нова година 
още по-малките сурвакар-
чета посещавали съседите 
и роднините. 

При беломорските пресел-
ници от Янюрен и Каяджик 
имало особеност при вли-
зането и сурвакането в ов-
чарска къща. Там не се 
допускало първото дете, 
което сурвака, да е момче. 
То непременно трябвало 
да е момиче, за да преобла-
дават женските агнета при 
агнене през годината. Не 
се допускало да сурвакат 
първи и деца, които са 
сирачета, за да не останат 
агънцата сирачета.

Интересен обичай е във 
всеки дом от първия влязъл 
сурвакар да се хвърлят пъп-
ки от сурвакницата му в 
огъня. Дряновите пъпки се 
наричали за всеки член от 
семейството. По това дали 
ще пукнат, подскочат или 
не се гадаело за здраве и 
живот. Колкото повече се 
разпука, толкова „по на 
добро е“. 

На Васильовден младите 
кумци посещават за обяд 
кръстниците си. Носят им 
прясно изпечен хляб, сваре-
на кокошка и бутилка вино.

Коледните и новогодиш-
ните празници винаги са 
очаквани с нетърпение и 
радост. Изпълнени с богата 
обредна символика, с хуба-
ви песни и благословии, 
с гадания за бъдещето, те 
са израз на вечната жажда 
на хората за здраве и щас-
тие за плодородие и бла-
годенствие.


