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Търговище. Храмът „Св.Иван Рилски“. 
Духовниците – пред гроба на Митрополит андрей

ЗАПОЧВА 
РЕСТАВРАЦИЯ 
НА СТЕНОПИ-
СИТЕ В ЦЕН-
ТРАЛНИЯ ХРАМ

Участници в срещата с кмета на община Попово 
по уточняване параметрите на договора (от ляво на дясно): 

Лука Делийски – художник реставратор, отец валентин 
и Григор Иванов – бизнесмен

ВИСшИ ДУХОВНИЦИ 
ОТСЛУжИХА ЗАУКОПОйНА 

МОЛИТВА В ПАМЕТ НА 
МИТРОПОЛИТ АНДРЕй

ПОПОВО

ПО ЕКОПЪТЕКА СТЪПВАМЕ 
КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Маруся МИЛУШева

На 27 октомври официално бе открита екопътеката 
„Голяма река“ по съвместния проект на общините По
пово и Лозница „На границата между Предбалкана и Ду
навската равнина – равнините на приключенията“.  Пред
ставители на двете общини, изпълнители на обекта, и 
много гости се събраха в живописната местност до с. 
Иванча, където е началото на атрактивната туристическа 
дестинация. Тук бяха и представители на скаутски клуб 
„Антола“–Попово, кръжокът за опазване на околната 
среда при Общински детски комплекс, клуб „Еколог“ 
от ОУ „Л. Каравелов“–Попово, колоездачи, туристи и 
риболовци от поповското туристическо дружество и уче
ници от ОУ „Л. Каравелов“–с.Кардам.   

Заместниккметът Владимир Иванов, ангажиран пря
ко с този проект, разказа как се е родила идеята за създа
ване на екопътеката и за нейната реализация. В конку
ренция със 186 проекта, нашият  успява да се  класи
ра между първите 20 и да получи финансиране по про
грама ФАР на Европейския съюз. Две години след това 
екопътеката вече е факт и оптимистите, че и в такива 
общини като Попово и Лозница може да се развива ту
ризъм, днес са много повече от песимистите. 

За тези, които са допринесли за реализацията на проек
та, имаше заслужени благодарности, а децата от клуб 
„Еколог“ призоваха всички да я пазят и да не замърсяват 
прекрасната природа.

 Кметът на общината др Людмил Веселинов официал
на стр. 3

АБОНИРАХ СЕ!
  ЩЕ ГО ПОЛУЧАВАМ!

ОбОбщЕнИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИЗбОРИТЕ 
ЗА ПРЕЗИДЕнТ И 
ВИЦЕПРЕЗИДЕнТ 

(І И ІІ ТУР)

 20%

НОВ ИДЕЕН 
ПРОЕКТ 
ЗА ЦЕНТЪРА 
НА ПОПОВО
Маруся МИЛУШева  

На проведеното на 31 ок
томври заседание на Екс
пертния съвет по архи тек
тура и благо устройство 
към Общината бе раз гле
дан на първо четене идей
ният проект за централ на
та градска част на Попо
во. Разработката, която е 
в начална фаза, е дело на 
про ектантски колектив с 
ръ ководител арх.Георги 
Ма ринов. Той представи 
идеите, заложени в проек
та, целящ преди всичко 
офор мянето на булевард 
„България“ (от ул. „Драва“ 
до „29 юни“) и прилежащата 
му инфраструктура като пе
шеходна зона, забранена за 
автомобилно движение.  

Найинтересното пред
ло жение на авторския ко

лектив е изграждането на  
естакада за преминаване на 
автомобилите, минаваща 
над бул. „България“ (до Ле
беда) и свързваща улицата 
от читалището с ул.„Трети 
март“. Под съоръжението 
ни вото на булеварда ще 
бъ де снижено, като се ре
шат и проблемите с под
зем ните комуникации, под

на стр. 2

79% 
АбОнАМЕнТ ЗА „МЕСТЕн ВЕСТнИК“ – 

САМО В РЕДАКЦИЯТА нА ВЕСТнИКА 

(ОбщИнАТА, СТАЯ �17, ТЕЛ.�� � 77)
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от стр. 1

Секцията
Брой 

на 
избира
телите

Брой на Георги Първанов Волен Сидеров

гласували 
22.10.  

гласували 
29.10.

действителни 
22.10. 

действителни 
29.10. 22.10. 29.10. 22.10. 29.10.

ПОПОВО 
(с кварталите)

15228 6706 6446 6579 6338 4270 4602 1802 1736

 кв.Сеячи* 287 169 169 169 167 115 123 41 44
кв.Невски* 258 140 128 137 127 103 100 26 27
с.Априлово 380 218 220 212 217 195 212 4 5
с.Баба Тонка 91 50 61 50 60 42 51 7 9
с.Берковски 79 56 56 46 54 36 45 7 9
с.Бракница 62 52 48 52 48 41 42 8 6
с.Водица 581 252 236 248 233 167 180 62 53
с.Гагово 626 393 382 385 375 341 352 30 23
с.Глогинка 441 269 293 262 291 237 280 14 11
с.Горица 130 104 101 102 101 89 86 6 15
с.Долец 66 58 56 56 56 50 54 3 2
с.Долна Кабда 252 164 175 153 175 148 173 2 2
с.Дриново 428 157 179 157 177 121 154 28 23
с.Еленово 313 159 173 158 173 126 153 13 20
 с.Заветно 55 36 40 36 40 31 36 2 4
с.Зараево 795 361 407 353 407 306 365 34 42
с.Захари Стояново 297 186 202 184 196 165 183 10 13
с.Звезда 143 124 119 119 116 110 114 3 2
с.Иванча 23 19 21 19 21 15 19 3 2
с.Кардам 903 507 486 492 484 386 403 88 81
с.Ковачевец 556 323 318 315 313 241 251 58 62
с.Козица 295 206 215 202 214 193 212 0 2
с.Конак 100 76 71 70 71 58 65 5 6
с.Ломци 708 382 388 379 382 331 358 30 24
с.Манастирца 33 36 33 36 33 25 27 7 6
с.Марчино 81 67 70 59 63 46 51 12 12
с.Медовина 577 354 375 338 363 233 279 68 84
с.Осиково 191 127 123 125 121 98 110 14 11
с.Паламарца 518 290 288 286 281 156 189 100 92
с.Помощница 108 94 94 91 91 75 84 10 7
с.Посабина 192 121 121 110 115 94 107 6 8
с.Садина  1125 459 450 440 434 339 336 91 98
с.Светлен 840 420 426 412 424 312 353 67 71

с.Славяново 742 363 372 352 368 290 325 44 43
с.Тръстика 242 142 156 134 149 121 142 4 7
с.Цар Асен 212 129 120 129 118 105 104 16 14
Общ брой села 12185 6754 6875 6562 6764 5305 5895 856 869
Общ брой община 27895 6754 13330 6562 6764 5305 5895 856 869
       78,74%  19,54%
1,72%  недействителни

• Цифрите за кварталите Невски и Сеячи са включени в общите цифри за град Попово

Попово

ГОТОВИ ЗА ЗИМАТА
Михаела Петрова

Започва подготовката за зимния сезон. В тази връзка в 
началото на седмицата заседава Постоянната общинска 
комисия за защита на населението при бедствия и ава
рии. За готовността на общината за работа при тежки 
зимни условия стана ясно от изнесените доклади на 
членовете на комисията – Пътна служба, „Геострой“, 
„ВиК“, „Електроразпределение“, БТК–Попово, „Път
инженерингстрой–Т“–Търговище и КАТ. 

Тази година снегопочистването на второкласната и 
третокласната пътна мрежа в община Попово е възложено 
на  „Пътинженерингстрой–Т“–Търговище, като РПС ще 
бъде инвеститор. Все още не е решен въпросът с наета
та техника за снегопочистването на района Глогинка–
Кошничари, Водиченския и Славяновския район, където 
проблемите през зимата са найголеми – научихме от 
секретаря на ПОбК за ЗНБА Чавдар Иванов.

Базата на фирмата е осигурена с необходимите ко
личества абразивни материали. Почистването и опе
съчаването на общинските пътища ще се извършва от 
26 машини. 

Вече е уточнен планът, по който ще става снегопо
чистването и обезопасяването на уличната мрежа, която 
ще бъде обслужвана от „Геострой“. Управителят на фир
мата бе категоричен, че разполага с необходимото коли
чество сол, пясък и фракция. Предстои закупуването и на 
80 тона луга, тъй като по заповед на кмета на общината, 
улиците в града ще бъдат предимно лугирани.

По време на зимния сезон в Поповска община проблеми 
с енерго и водоснабдяването, а също и с изправността на 
съоръженията на БТК не се очакват.

На заседанието бе взето решение да бъде подготве
на схема за подаване на информация между отделните 
звена с цел координиране дейността на всяка служба и 
да се подава своевременна информация на средствата 
за масово осведомяване за състоянието на пътната 
обстановка, електроснабдяването и водоснабдяването в 
общината при критични ситуации.

НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ  
ЗА ЦЕНТЪРА НА ПОПОВО

обекти, паркингите, съхра
няването на зелените пло
щи и т.н. 

В ход е изготвянето на 
подробен план на централ
ната градска част, от кой
то да  става ясно чия соб
ственост е всеки квадратен 
метър незастроена площ, 
предназначението на съ
ществуващите сгради, от
къде минават подземните 
комуникации и какво е съ
стоянието им, за да могат 
проектантите да съобра

зят разработката си със съ
ществуващото положение. 
Целта, която и инвести
торът в лицето на Община
та, и авторският колектив 
ще преследват, е центърът 
на града ни да придобие 
модерен европейски вид.  

На заседанието на екс
пертния съвет присъства и 
кметът на общината др Л. 
Веселинов.

ОбОбщЕнИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗбОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕнТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕнТ (І И ІІ ТУР)

и ще бъдат подпомагани 
онези, които се занима
ват отговорно и последо
вателно с този отрасъл – 
заяви заместникминистъ
рът на земеделието и го
рите Светла Бъчварова 
при посещението си в Тър
говище.

Заместникминистърът 
на земеделието и горите 
Светла Бъчварова се срещ
на със земеделски произ
водители от област Тър
говище в залата на Мла
дежкия дом. Срещата бе 
част от поредица семина
ри в областните центро
ве на страната по проект 
„Информиране на земе
делските производители 
за възможностите за под
помагане от Европейския 
селскостопански фонд 
за развитие на селските 
райони и популяризиране 
изграждането на Нацио
нална селска мрежа“ по 
комуникационната страте
гия за присъединяване на 
Република България към 
Европейския съюз. 

На срещата гжа Бъчва
рова запозна присъства
щите с Националния стра
тегически план и Про
грамата за развитие на сел
ските райони за периода 
2007–2013 година. 

„Ние не очакваме от 
първия ден след приемането 
ни в Европейския съюз 
да сме подготвени за 
абсолютно всичко, което 
ще се случва в българското 
земеделие, но трябва да 
има натрупани знания, 
опит и информация къде 
да се търсят съответните 
служби, агенции и хора, 
за да може да се решават 
евентуалните проблеми, 
пред които ще бъдем изпра
вени“. 

Зам.министър Бъчваро
ва каза още, че общата сел
скостопанска  политика на 
ЕС е единствената поли
тика в рамките на съюза, 
която е обща за всички 
страни. Тя включва един
на законодателна рамка и 
е насочена към селските 
райони, в които селското 

Заместник-министър Светла Бъчварова по време на срещата

бЛАГОДАРнОСТ
Кметският наместник на с.Манастирца, община 

Попово, благодари на ръководството на РПК „Иван 
Стоянов“–с.Славяново за ремонта – крайно необхо
дим – на единствения смесен магазин в селото. Бърза
та и качествена работа извършиха майсторите от фир
ма СП „Първи май“–Попово Петър Труфков, Цветан 
Петров и Мирослав Йорданов.

ходи за инвалиди и т.н. 
Друга идея е свързването 
на сградите на читалище 
„Св.св. Кирил и Методии“ 
и Историческия музей, ка
то новопостроената сграда 
да бъде с културно предназ
начение. 

По време на обсъждане
то, в което взеха участие 
освен представители на 
Общината и ръководите
лите на „Водоснабдява
не–Дунав“, КАТ, РСПАБ, 

ТВД, „Електроразпреде
ление“, „Газоснабдяване“, 
„Районно пътно управле
ние“ и журналисти,  бя
ха набелязани част от про
блемите, които трябва да 
се решат до окончателното 
приемане на проекта. Едни 
от тях са как точно ще се 
осъществява движението 
на автомобилите след за
тваряне на булеварда, под
ходите към търговските 

стопанство има преоб
ладаващо значение. Земе
делието е начин на оцеля
ване и ще бъдат подпо
магани онези, които се за
нимават отговорно и после
дователно с този отрасъл.

Земеделските произво
дители от областта се 
включиха активно в по
следвалата дискусия в 

рамките на работната сре
ща. Техните въпроси най
често бяха свързани с 
предстоящото членство на 
България в Европейския 
съюз и трудностите, пред 
които ще се изправят с 
възприемането на общата 
селскостопанска политика.

Радостин Райков

ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е НАЧИН НА ОЦЕЛЯВАНЕ
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ПО ЕКОПЪТЕКА СТЪПВАМЕ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

като тя не гние и е много здрава. Найтрудоемко бе
ше изграждането на мостовете,  използвали сме много 
техника и много хора. На места се налагаше да превоз
ваме 12–14 метра дълги дървета, които тежат близо 
тон. Те трябваше да се пренасят през пълноводната 
река, което беше изключително трудно.  В работата  се 
включваха според ситуацията от 10 до 30 работници, 
като заготовките на отделните елементи се извършваше 
предварително в работилници на закрито.  

Старото трасе на велопътеката беше близо до реката и 
често бе заливано от нея. Затова се наложи да го проме
ним и изнесем на 20 до 50 метра встрани, за да не се на
воднява и да се запази съоръжението. Направихме и около 
400 метра парапети на поопасните места край реката. 

Свлачището, появило се в района на водопада, който 
е една от атракциите на  екопътеката, забави малко 
работата ни. Но въпреки това и тук се справихме със 
задачата – изградени бяха пътека с парапети, виадукт и 
визуална площадка. 

Фирмата ни успя в срок да завърши и туристическия 
информационен център в центъра на Попово, който е 
съществена част от проекта. Мисля, че свършихме поетия 
ангажимент качествено, което, надявам се, ще се оцени от 
всички, които в бъдеще ще се възползват от съоръженията 
край реката и услугите на туристическия център.

Индийският бизнесмен 
ПРИМОД БАТЕЙША, живеещ 
от 30 години в Германия, беше 
един от официалните гости на 

церемонията по откриването на 
екопътеката. Ето какво каза той за 
читателите на „Местен вестник“:

 Много се радвам, че днес съм 
сред вас и мога да взема участие в този чудесен празник. 
Природата е прекрасна и това е една от причините да 
съм тук. Желая на този проект много успех. 

В делови план имам разговори с ръководството на 
общината за бъдеща наша съвместна дейност. Ще се 
опитам да спомогна за осъществяване на контакти с 
пред ставители от Германия и Великобритания, които 
имат интерес в туристическия бизнес, а и не само там. 
Има такива хора, обичащи природата, които са готови 
да спонсорират в този вид дейности, за да се получи 
нещо още подобро.

По принцип мнението ми е, че ако повече хора от 
различни страни се обединят около дадена идея, биха 
постигнали поголяма ефективност и повисоки резул
тати от една съвместна дейност. Ще се опитам точно 
такива хора да привлека.

но откри екопътеката, като запали туристическия огън – 
символ на обединението и разбирателството на всички, 
които обичат природата. Венци от здравец и цветя бяха 
хвърлени в реката, за да върви по вода на това ново за 
общината ни начинание – туристическия бизнес.

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ, собственик на строителна 
фирма „Геострой“ – изпълнител на обекта 

Екопътеката от Иванча по посока Долец е дълга 14,5 
км. Ползва се старо туристическо трасе по протежението 
на Голяма река. Както бе заложено в проекта фирмата ни 
изгради 11 моста над реката, направен бе също бент със 
савак към изцяло  новоизградената валявица.  До нея 
има визуална площадка и навес с пейки. Три чешми ще 
могат да ползват бъдещите туристи по този маршрут – 

едната и досега съществуваше, две
те са новоизградени.

Строителството продължи око
ло 6 месеца. Найголеми труднос
ти срещнахме с доставката на дър
вения материал. Той по изисква
не на инвеститора трябваше да 
е задължително от акация, тъй 

ЗАщО нАПИСАХ ТАЗИ 
КнИГА?

Според мен историята 
на България, по която учат 
децата ни, е много скуч но 
написана. Не може на днеш
ните поколения, които имат 
телевизия, интернет и още 
много интересни неща около 
тях, тя да се поднася по този 
скучен начин и да искаме 
те да я четат и познават. 
Аз имам специална теория 
за скуката. Считам скуката 
за духовна чума. Скуката 
ерозира личностите, убива 
любовта, разбива семейст
вата, унищожава цели дър
жави. Може да ви звучи 
парадоксално, но една от 
причините да падне кому
низмът е, че той беше ску
чен. Всяко ново явление 
беше посрещано като идео
логическа диверсия, като 
антипропаганда, като запад
но упадъчно влияние. И 
колкото поскучно беше, 
толкова похубаво ни убеж
даваха, че ще става. Като 
се почне от събранията и 
свършим до литературата и 
до театъра. Така че скуката 
е нещо много опасно, то от
вращава, отблъсква. А исто
рията е приказка за все
ки народ и то много поучи
телна приказка. Защо тряб
ва да се тъпчат главите на 
нашите деца с такива фор
мулировки и невероятни 
разсъждения, с каквито са 
пълни тези учебници. 

ИДЕЯТА ЗА КнИГАТА

не беше моя. Имаше един 
много луд професор по исто
рия – Николай Генчев. Кол
кото пъти бивахме с него 
по разни кръчми, още на 
вторататретата чаша той 
ми казваше: „Поете, дай да 
напишем една забавна ис
тория за България. Доникъ
де няма да ни доведе нашата 

СТЕФАН ЦАНЕВ 
ЗА „БЪЛГАРСКИ 

ХРОНИКИ“ И ЗА СЕБЕ СИ

префърцунена сериозност 
към собствената ни исто
рия. Един народ, който не 
може да се шегува със своя
та история, той е слаб на
род“. Аз тогава не оцених 
сериозността на това него
во предложение, така и не 
пристъпихме към тази ра
бота. Но когато покъсно 
реших да пиша и споделих 
с Николай Хайтов какво 
мисля да правя, той просто 
се вживя и възкликна: „За
хвърли всичко, сядай и пи
ши!“. Това са двамата души, 
които ме провокираха да 
седна да работя върху тази 

история.

ТРУДЪТ нЕ ЗнАЧИ 
нИщО В ЛИТЕРАТУРАТА

Така че, тези 40 000 стра
ници, които съм прегледал, 
за да напиша книгата, са 
част от работата. Но трудът 
не е знак за успех, както е в 
другите сфери на живота. В 
нашето изкуство може да си 
се трудил цял живот, да си 
положил невероятни усилия 
и да пишеш глупости. Ако 
в моята история има нещо 
ново, то това не са исто
рическите факти. Аз съм 
ги взел от нашите много 
добри историци, от всичко 
описано досега. Но исках  
да преразкажа тези акаде
мични факти по един друг 
начин. Както казва Захари 
Стоянов, аз в езика спазвах 

само едно правило – да бъда 
разбран и от найпростите 
хора какво искам да кажа. 
Не мога да разбера защо се 
счита, че колкото езикът е 
посложен и неразбираем, 
толкова е понаучен. Има 
една рима,  която гласи, 
че нещо като е скучно, се 
счита за научно. Ако го на
пишеш интересно и забав
но, значи то е лековато и не
сериозно. Не е така според 
мен. Нещата трябва да се 
разказват достъпно за все
ки. Аз мисля, че моята исто
рия може да я чете и ед
но 10годишно дете, без 

да се затрудни. Поначало 
моят адрес беше към деца
та. В хода на работата не
щата станаха посериозни 
и книгата стана и за въз
растните. Иначе исках да 
напиша една история, коя
то да се чете от нашите ми
ли деца, които и без това 
заминават по света. Сега 
ние влизаме в една огром
на държава. (Едно време 
такива държави се нари
чаха империи.) Това е Ев
ропейският съюз. И ние, 
за да запазим своята иден
тичност, трябва да знаем 
своята история. 

От Бернард Шоу съм нау
чил едно нещо, че 

МОЗЪКЪТ нЕ бИВА 
ДА СЕ ОСТАВЯ нА 

СПОКОЙСТВИЕ.

Нито ден, нито час, за
щото оттам започва разла
гането на личността и на 
тялото. А мозъкът блену
ва единствено да го оста
виш, както Шоу казва, в 
„красивото блато на мър
зела“. Тази история на мен 
лично ми помогна много, 
защото идва едно време, 
когато за писателя идеи

те се изчерпват, а тук аз 
бях провокиран от идеи, 
които се съдържат в са
мата наша история. Ние 
имаме много богата исто
риография и много големи 
учени историци. Аз съм 
изброил повече от 80 име
на, с чиито трудове съм се 
запознал. Но моята исто
рия се отличава и с нещо 
друго, освен с хумора си 
и особената гледна точка. 
Нашите историци познават 
документацията на древ
ните византийски летопис
ци, на латинските, на сла
вянските, а и на български
те, но те много странно я 
използват в своите книги. Аз 
използвам тези източници 
по един друг начин. Нашите 
историци се базират върху 
тях и ги преразказват, пре
дъвкват ги и преразказите 

им са невероятно скучни в 
сравнение с първоизточника, 
който са ползвали. Трябва 
да се има предвид, че 
летописците на онова вре
ме са били свръхинтели
гентните хора на империите. 
Това не са били случайни 
хора. Те са се осмелявали да 
пишат истината дори когато 
тя не е приятна за дадения 
император. Те са били писа
тели и описват нещата по 
един високохудожествен на
чин. В моята история аз си 
позволих не да ги прераз
казвам, а да цитирам са
мите техни текстове. Те са 
написани наистина много 
метафорично и много пое
тично, много образно. 
Има една сцена, която все
ки знае от учебниците, 
как Крум побеждава Ники
фор. Аз направих компила
ция на битката и в тези 4–
5 страници, които се получи
ха,  всичко е като на кино. 
Битката е толкова подробно 
описана, че ако вие ги проче
тете, никога няма да  я забра
вите.  Друго е въздействие
то, когато се прочете как е 
протекла тази битка  от сви
детели на събитието. Ако 
нещо има в моята история 
поособено и ново, това е 
именно този подход, полз
ването на тези живи гла
сове. Аз имах щастието през 
времето да събирам руски 
книги, а в Русия византо
логията е много високо раз
вита. Успях да вляза и във 
Ватиканската библиотека, 
където намерих други доку
менти за България и за бъл
гарската църква. В нея ци
тирам повече от 150 хро
нисти. И не мога да скрия 
удоволствието си, като знам, 
че всеки ден 100–200 души 
купуват моята книга. Това 
ме радва, признавам си!   

Чети продължението в 
следващия брой.

Пламен 
СЪБев

На 30 ок
томври в 
Попово за 
търсещите 
духовност 
в ба нално
то ни всеки

дневие беше празник. 

знаване на историята и 
нейните извори. И за раз
лика от досегашните ис
тории, тази е на толкова 
достъпен език, че спокойно 
може да се чете и от деца. 
В книгата Стефан Цанев 
не пренаписва историята, 
но и не спестява своите ко
ментари. И когато това е на

вършили през вековете. Той 
не дегероизира историята 
ни, а като истински народо
психолог и мъдрец я обяс
нява на четящия така, че да 
не се срамува, а доколкото 
му е възможно, да се учи 
от грешките º. 

„Български хроники“ е 
книга, с която не можем 

„БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ“ И ТЕХНИЯТ ХРОНИСТ – В ПОПОВО да се изпъчим колко сме 
велики, но пък и няма да 
се самоунижаваме. Кни
га, в която можем да раз
берем своето място сред 
другите държави и на
роди. Книга без патрио
тарските преувеличения, 
но и без нихилизъм. 
Книга, която е найдобре 
да се прочете.

Авторът на „Български 
хроники“ – една прекрасна 
книга, Стефан Цанев 
се срещна с тях, за да 
разговарят за проекциите 
на миналото в настоящето 
и националната ни съдба.

„Български хроники“ е 
книга, написана от неисто
рик, но с превъзходно по

правено от един прекрасен 
разказвач като него, бъдете 
сигурни, че не само ще ви 
кара да мислите заедно с 
него „защо сме такива“, но 
и ще ви разсмива. Защото 
той за разлика от много 
други може да се надсмее 
на собствените ни неуда
чи и дивотии, които сме 
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СТО ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ 
„ЛЮБА ВЕЛИЧ“–С. СЛАВЯНОВО

Читалището в с. Славяно
во е създадено на 13 ноем
ври 1905 г. от 50 души ен
тусиасти в Косерския дю
кян, което е записано в уч
редителния протокол. Това 
са:

НИкОлА кЕРЕМЕДЧИЕВ – 
първият председател; 
СТЕфАН ДЕНЧЕВ – 

деловодител; 
ГЕНО СъБЕВ – касиер;  

ТРИфОН ЦИЦОВ – 
секретарбиблиотекар.

С доброволно събрана 
сума от хората от селото 
в размер на 32 лева е съ
бран първият бюджет на 
читалището, а Трифон Ци
цов дава една от стаите в 
дома си за библиотека. Из
пратени са писма до хора, 
живеещи извън селото, с 
молба да дарят книги. Пър
вите книги и списания 
пристигат от Марин Геор
гиев – 73 тома книги и 48 
списания. Първото отчет
ноизборно събрание се 
провежда на 8 ноември 
1906 г. и на него се приема 

първият устав.
През същата година на 

читалищната сцена се иг
раят комедиите „Първан“ и 
„Комарджията“ и първият 
приход от читалищната са
модейност е 24 лв и 30 ст. 
Книжният фонд нараства 
на 120 тома. 

•••
На 12, 13, и 14 септември 

1911 г. се провежда Пър
вият конгрес на читалищата 
и се приема устав на бъде
щия читалищен съюз. В не
го участва и тогавашният 
председател Марин Геор
гиев. В периода 1915–
1918 г., заради войната, чи
талищната дейност замира.

•••
На 26 ноември 1926 г. 

училищното и читалищно
то настоятел ство, заедно с 
Общината, взимат решение 
училищният салон да се 
преобразува в читалищен 
салон. Изработва се и пра
вилник за ползването на 
читалищната библиотека. 
Неспирно работят чита
лищните самодейци, които 
правят по дветри репети
ции на ден.

•••
През 1929 г. новоизбра

ният председател и биб
лиотекар Никола Георгиев 
и Иван Георгиев активи
зират читалищната дей
ност и найвече театрал
ната. През този период чи
талището работи съвмест

но с популярната банка, 
въздържателното дружест
во и кооперацията в село
то. Възниква идеята да се 
облага населението с по 12 
лева за фонд „Постройка 
на читалището“.

•••
Избухналата през 1939 г. 

Втора световна война раз
колебава и смущава хората, 

убива желанието им за кул
турномасова дейност. 
След 1944 г. възобновяват 
дейността си певчески и 
театрални колективи. От 
1945 г. до 1950 г. театрал
ният колектив е окръжен 
първенец, а в периода 
1962–1968 г. е на второ 
място. Певческият колек
тив се ръководи последо
вателно от Петко Михай
лов, Веселинка Попнико

ва, Любен Балкански. Хо
ровият колектив прераснал 
в хорова капела от 120 ду
ши под ръководството на 
Любен Балкански. Изгра
ден е танцов колектив с 
ръководител Станка Косто
ва, а покъсно е поет от Ма

рин Ангелов и има добри 
изяви.

Библиотечното дело дос
тига своето найголямо раз
витие под ръководството 
на Мария Петрова, дълго
годишна библиотекарка.

През 1965 г. населението 
на Славяново се облага с 
3% от годишния си доход 
за започване и подпомагане 
строителството на нова чи
талищна сграда–културен 
дом. На 24 юли с.г. е на
правена първата копка и 
сградата се открива на 23 
май 1971 г. 

Новооткритата сграда е 
многофункционална и в нея 
започва оживена дейност. 
Всичко това трае до пен
сионирането на Мария Пет
рова, после следва смяна на 
библиотекари и има застой 
в читалищната дейност.

•••
През 1984 г. се избира 

нов управителен съвет с 
председател дългогодиш
ната учителка Дешка Стоя
нова и настъпва подем в 
читалищната дейност. Мла
дата библиотекарка Пе
тя Жечева се труди с енту
сиазъм – подрежда фон
да, архива и поема ръко
водството на състав за ху
дожествено слово. Учител
ката от с. Медовина Ири
на Николова поема хоро

вия колектив от 31 чове
ка. Младият учител Дими
тър Антонов става ръко
водител на театралния ко
лектив, който подготвя 
пиесата „Щастието не идва 
само“. С нея гостуват на съ
седните села. Доста деца 
има в школата по акордеон 
с ръководител Юлия Сте
фанова. Многобройни са 
изявите по повод различни 
празници – златни сватби, 
Ден на плодородието, вечер 
на майчинството, среща на 
три поколения и др. През 
това време функционират 
шест творчески колектива:

1. Театрален с ръководи
тел Стоян Витанов

2. Битова група с ръково
дител Деньо Василев

3. Школа по акордеон 
с ръководител Светослав 
Стефанов

4. Битов женски хор с ръ
ководител Ирина Николова

5. Състав за художествено 
слово с ръководител Ко
принка Иванова

6. Кръжок по приложно 
изкуство с ръководител 
Снежана Петрова.

Снежана Петрова започва 
проучвателска дейност 
във връзка с автентичния 
фолклор и проучва обичая 
„Пеперуда“, с който чита
лището участва на окръж
ни прегледи. Там се изявява 

народната певица Иван
ка Василева, която грабва 
сърцата на хората с изпъл
ненията на своите песни.

Театралният колектив 
подготвя и изнася с успех 
в Славяново и околните се
лища пиесата „Татул“.

Годините на демократич
ния преход засягат и чи
талищата. Хората се поот
дръпват от читалищната 
дейност. Но въпреки това 
читалището в селото нито 
за миг не затваря врати и 
преживява найтрудните 
времена на безпаричие. 
То успява да запази свое
то място като храм на кул
турата, като огнище на ро
долюбие. Малко по малко 
започва работа певческата 
група, ръководена от Ган
ка Лазарова. Получават 
подкрепа и от направление 
„Култура“ към Община–
Попово. Изрядната рабо
та с певческата група дона
ся много успехи – и на чи
талищната сцена в Славя
ново, и на други места. 

Един от найголемите ус
пехи на славяновското чи
талище е възстановяването 
на обичая „Харалампий“ – 
Ден на пчеларя, празник 
на здравето. С този обичай 
читалището участва на съ
бора в Копривщица.

•••
Днес читалището разпо

лага с библиотека с 14 500 
тома литература, подредени 
в обширна библиотека с чи
талня. Тук всеки може да 
намери необходимата му 
книга. Има литература за 
всеки читател от всяка въз
раст.

През 2003 г. читалището 
се преименува от „Напре
дък“ на „Люба Велич“ в 
чест на световноизвестната 
оперна певица, чието род
но място е тук. Цял век 
читалището в с. Славяно
во е съхранявало българ
щината, здравия български 
дух, било е храм на кул
турата и ще пребъде и в 
идните векове.

Материалът е по извад-
ки от летописната книга 

на читалището.

Големият хоров колектив с ръководител Любен Балкански

Народният ансамбъл с ръководител Ганка Лазарова

Участниците във възстановяването на обичая „Харалампий“ на събора в копривщица

нАСТОЯТЕЛСТВОТО нА нЧ 
„ВЪЗРАЖДАнЕ“ В КВАРТАЛ нЕВСКИ

свиква

ОТЧЕТнО-ИЗбОРнО СЪбРАнИЕ
на �0 ноември (петък) от 18,�0 часа 
в залата на Кметството в кв. невски.

ДнЕВЕн РЕД

1. Отчет за дейността на читалището за периода 
2003–2006 г.

докладва председателят на читалището
2. Отчет на проверителната комисия за периода 

2003–2004 г.
докладва председателят на ПК

3. Избор на читалищно настоятелство и провери
телна комисия на читалището.

Поканваме ви да посетите 
отчетно-изборното събрание.

ПОКАнА
Ог 1 до 20 ноември, 

по повод Деня на 
народните будители, 

в Исторически музей–
Попово са уредени 

археологическа 
изложба 

„Находки от 
античната крепост 

„Ковачевско кале“ 
през сезон 2006“ 
и художествена – 
„Изкуството на 

соцреализма“. 
Всеки работен ден

 от 8 до 12 ч. 
и от 14 до 18 ч.

СЪОбщЕнИЕ
От 1 ноември 2006 г. местният радиовъзел преустановява предаванията си пора
ди преместване на техническите съоръжения от БТК в Община–Попово.  Сфор
мирана е съвместна група с цел максимално бързо приключване на работата.  
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Образователното де
ло в Кардам води 

началото си от 1873 г., ко
гато жителите на селото 
построяват църквата „Св. 
Троица“, а заедно с нея и 
килийно училище. В до
клад на училищния ин
спектор на губернията от 
1878 г. се споменава, че в с. 
Хайдаркьой (старото име 
на Кардам) има училище с 
12 ученици и един учител. 

Повече от половин век 
минава, докато се построи 
истинско училище, отго
варящо на порасналите 
нужди и изисквания на 
учебния процес. През на
стоящата година сградата, 
която и досега е една от 
найважните за селото, ста
ва на 75 години. 

В нявгашното напътствие 
„Учи, сине, да не си сляп 
като мен“ е синтезирано 
голямото желание на бъл
гарина да образова децата 
си. В кардамското учи
лище са „проглеждали“ по
коление след поколение. 
Много от възпитаниците 
му са оставили своята дан 
в културнопросветното де
ло на селото, всеки според 
своите възможности и раз
бирания, а Младен Статев 
и Иван Братанов са имена, 
прославили с. Кардам в 
цяла България.

Днес в училището се 
обучават 126 деца от І до 
VІІІ клас. Преподават им 

СЕЛО КАРДАМ

И СЕ ПОСТРОИ УЧИЛИЩЕ

14 добре подготвени педа
гози. Имало е и подоб
ри години, когато 75го
дишната училищна сгра
да е приютявала много по
вече деца, но и тук демо
графският срив си казва 
своето. Директор на учи
лището от 1988 г. е Кра
симир Масълски, а с най
дългогодишен стаж са учи
телите Соня Михайлова и 
Димитър Иванов. Но в ра
ботата и към младите, и 
към поопитните учители 
изискванията са еднакви – 
търпение, постоянство, 
упоритост. Крайната цел 
също е ясна – колкото е 
възможно подобро ниво 
на обучение и възпитание 
на поверените им деца. 
И колкото и да е трудно, 
учителите от с. Кардам 
дават всичко от себе си, 
влагат душа и сърце, за да 
я постигат. Затова с право 
можем да ги наречем, че 
са днешните народни буди
тели. 

Училищната сграда, ре
монтирана и обновявана 
през своите 75 години, и 
до днес изпълнява своето 
предназначение. Обстанов
ката не е комфортна, но е 
достатъчна за едно добро 
обучение. Отоплява се с 
парно, има работещ стол, 
където освен безплатните 
закуски се предлага и вкус
но приготвен обяд. 

Найинтересно за деца
та е в новия компютърен 
кабинет. Освен в редов ни
те учебни часове, той се 
ползва и в заниманията по 
интереси в полуинтернат
ното обучение. 

Един от проблемите на 
училището е, че няма физ
културен салон. Въпреки 
това спортът тук е на по
чит, особено футболът. Учи
лището има свой сборен 
отбор, който всяка година 
участва в междуучилищни 
състезания в общината.

Активно работят групите 
от свободно избираема под
готовка „Фолклор на етно
сите“ с ръководители То
ня Василева и Пенка Хрис
това. От четири години 
те редовно се изявяват на 
общинско и национално 
ниво, печелят заслужено 
грамоти и други награди. 

Учителите се стремят да 
възпитават своите ученици 
в дух на родолюбие и на
ционална гордост. Всеки 
празник е повод да се при
помнят бележити дати и 

имена от българската и 
местната история. Неза
висимо къде се провежда 
той, дали в стола на учили
щето или в салона на чи
талището, винаги има под
готвена програма – реци
тали, сценки, песни, тан
ци, изпълнени от децата. 
Вълнението и въздейст
вието е не само за участ
ниците, но и за родители, 
съселяни, гости.

Сега, в началото на ноем
ври, когато по традиция 
училището чества своя па
тронен празник, няма да се 
пропусне по тържествен 
начин да се отбележи и 75
годишнината от построя
ването на училищната сгра
да. Защото за тези години тя 
се е превърнала в истински 
храм на просвещението за 
селото – десетки учители 
са вградили тук живота 
си, за да научат на четмо и 
писмо децата на Кардам, да 
отворят очите им за света 
и да им дадат найдобрия 
старт за бъдещето. 

Мв

ОТЛИЧЕНИ ПОПОВСКИ ДЕЦА
Искра ИваНова

През изминалата лятна ваканция пет деца от кръ
жока по изобразително изкуство при Общински дет
ски комплекс в Попово участваха в обявения от Нацио
налното сдружение на общините в Република Бъл
гария конкурс по повод десет години от създаването 
на сдружението. 

Децата рисуваха по темите „Аз управлявам моята 
община“ и „Какво бих направил, ако съм кмет?“. Мал
ките поповски художници бяха отличени с поощри 
телни награди, които бяха връчени на кмета на об
щината др Людмил Веселинов по време на Четвъртата 
годишна среща на местните власти на 12 октомври. 

Общински детски комплекс–Попово желае на свои
те възпитаници още поголеми успехи в предстоя
щите конкурси.

отличените малки художници веселин Иванов (IV-а), 
Светослав Бориславов (IV-а), тодор Бойков (I-в), Йоана 
Бориславова (I-б) и Селин Мехмедова (I-б),  всички от 

поповското оУ „Любен каравелов“.

ВИСшИ ДУХОВНИЦИ ОТСЛУжИХА 
ЗАУПОКОйНА МОЛИТВА В ПАМЕТ 

НА МИТРОПОЛИТ АНДРЕй
от стр. 1

15 духовници посетиха Търговище и отслужиха заупо
койна молитва в храм „Свети Иван Рилски“ в памет 
на митрополит Андрей – обединител на българите по 
света, съобщиха от Областна администрация–Търго
вище. През октомври се навършиха 120 години от рож 

дението на митрополит Андрей и 70 години от изграж
дането на храма, в който се намират неговите мощи.

Търговище събра представители на Светия синод на 
Българската православна църква, на московската пат
риаршия, сръбската патриаршия, румънската патриар
шия, както и митрополитите на Враца, Видин, Велико 
Търново и Русе, които посетиха града и се поклониха 
на гроба на митрополит Андрей.

Негово високопреосвещенство митрополит Кирил зая
ви, че винаги му е било драго да посещава Търговище, 
защото това е град с високи християнски ценности и за
щото тук са тленните мощи на митрополит Андрей – по
сланик на българите по света и един от найголемите 
благодетели на Търговище. агенция „Фокус“

ЗАПОЧВА РЕСТАВРАЦИЯ НА 
СТЕНОПИСИТЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ ХРАМ

в Пловдив, храм „Свети Ха
ралампий“ в Пазарджик, 
както и  храмове в Герма
ния.

С екип от четирима ду
ши зографът от гр.Пана
гюрище ще реставрира по

вечето от стенописите в 
централния православен 
поповски храм „Успение 
Богородично“. Работата 
ще започне веднага, след 
като на 6 ноември т.г. бъде 
подписан четиристранен 

договор между изпълни
теля, Община–Попово, цър
ковното настоятелство и 
основен спонсор. Площта, 
върху която ще се работи, 
е около 700 кв. м. Срокът 
за цялостното изпълнение 
на договора е октомври 
2007 г. 

Тук ще работя с удовол-
ствие, защото вашият 
храм е много добър като 
степен на изкуство. Нико-
га не мога да объркам сти-
ла на проф. кожухаров, 
а именно този е стилът 
на вашата църква, изогра-
фисана от ученика му Цан-
ко василев през 50–60-те 
години на мина лия век – до
пълни Лука Делийски.

Важно за християните от 
града  е  да знаят, че по вре
ме на реставрацията хра
мът ще бъде отворен. 

 Михаела Петрова

от 15 години работя, 
но за първи път се срещам 
с подобно явление – кмет 
да поръчва и да подпома-
га реставрирането на пра-
вославен храм – сподели 
иконописецът Лука Делий
ски, който от години се за
нимава със стенописна рес
таврация в страната и чуж
бина.

Лука Делийски работи в 
екип с различни зографи 
от страната. Досега той е 
участвал в реставрацията 
на стенописи в православ
ните храмове „Успение Бо
городично“ и „Свети Геор
ги“  в Русе, катедралния 
храм „Свети Димитър“ в 
Стара Загора, храм „Свети 
Димитър“ в Димитровград,  
църквата „Света Марина“ 

На 26–27 октомври в Ис
перих се проведоха V есен
ни музейни четения ,,Сбо
ряново 2006“, организи
рани от АИМ при БАН, 
СУ,,Св.Кл.Охридски“, Об
щина–Исперих и Истори
чески музей–Исперих. Те 
бяха посветени на 20 го
дини от началото на про
учванията на гетската сто
лица в Историкоархеоло
гическия резерват ,,Сбо
ряново“. Темата беше ,,Се
лищен модел в Североиз
точна България“ с почетен 
научен ръководител проф. 
Мария Чичикова. Участва
ха научни ра ботници и му
зейни специалисти от цяла 
България. 

ИМ–Попово беше сред 
участниците с двама пред
ставители. Никола Русев 
изнесе доклад на тема 
,,Укрепителна система на 

ДВАМА ИСТОРИЦИ ПРЕДСТАВЯТ ПОПОВО 
късноантичната крепост 
Ковачевско кале“. Илюст
рирането му с мултимедий
но експозе се посрещна 
с голям интерес от архео
логическите среди. На за
ключителната дискусия се 
подчерта интересът към 
проучва
нията и 
се изказа 
задоволст
во от про
фесиона
лизма на 
м л а д и я 
екип от 
Попово.

М и р о 
слав Геор
гиев пред
с т а в и 
проучва
нето си 
,,Селища
та в По

повско по вре ме на Руско
турската война 1877–
1878 г.“. Тема, засягаща 
едно от найзначимите съ
бития в миналото на на
шия край – боевете по до
лината на р.Черни Лом 
през есента на 1877 г.

ИМ–Попово



� брой 44 • 6 ноември 2006 година• weekend •

Лошото настроение сутрин ни кара да бъдем потис
нати, досадни или мърморещи, особено в дните, когато 
не сме се наспали добре, а навън е тъмно и студено и 
единствената перспектива изглежда претъпканият авто
бус и тежкият работен ден.

Учени от Университета на Мичигън (University of 
Michigan) са изучили този феномен, който така трови живо
та на хората, и са стигнали до някои удивителни изводи. 

Оказва се, че въпреки разпространеното мнение же
ните мърморят и се заяждат повече, отколкото мъжете. 
Наистина тази закономерност се наблюдава само сутрин 
в първите няколко часа след събуждането, твърди пуб
ликация в изданието Psychology Today.

Според резултатите от изследването, 13% от жените 
и 10% от мъжете са в лошо настроение в течение на 
първите четири часа след тяхното събуждане. Специа
листите смятат, че тази разлика между половете се дъл
жи на факта, че мъжете порядко страдат от нарушения 
в съня и следователно се наспиват подобре. 

Изследването показва също, че само 15% от мъжете и 
9% от жените се радват на здрав и спокоен сън през вся
ко нощ.

Лошото настроение при жените според учените е свър
зано с още една причина – почти една трета от жените 

СУТРЕшНОТО ЛОшО НАСТРОЕНИЕ 
Е ОБЯСНЕНО НАУЧНО

(при само 5% от мъжете) се занимават с домакинството, 
приготвят всяка сутрин закуска и изпращат децата на 
училище. Съответно жената се нуждае от повече време, 
за да се приготви за тръгване на работа, и нейното ло
шо настроение, когато времето не е достатъчно, е раз
бираемо.

40% от хората обвиняват за мрачното си настроение 
лошия си нощен сън, а 24% – стреса и депресията. Много 
хора не могат да се наспят добре заради хъркането на 
спокойно спящия до тях партньор или поради болките в 
гърба в резултат от натоварения работен ден.

Мъжете смятат, че 1–2 чашки алкохол и добрият секс 
помагат за здравия сън, а повечето жени са на мнение, 
че напрежението може да се премахне с помощта на ху
бава книга или гореща вана. 7% от жените приемат съ
нотворни, докато този процент при мъжете е два пъти 
понисък.

Много от хората, поддаващи се на лошото сутрешно 
настроение с нетърпение, очакват есенното преместване 
на стрелките на часовника с един час назад. Според тях 
този допълнителен час ще им даде възможност да се 
наспят и да се избавят от сутрешното мърморене и раз
дразнителност, което разбира се е само една илюзия. 

zdrave.bg

КОшМАРЪТ НЕ ВЕЩАЕ НЕПРИЯТНОСТИ, 
А НАМЕКВА ЗА ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Напълно разбираемо е защо хората се страхуват от ло
шите сънища – те се запомнят много лесно и оставят не
приятно усещане през целия ден. 

За една нощ човек може да сънува няколко напълно 
различни сънища. Колко ярки и емоционални ще бъдат 
те, зависи от т.нар. фази на съня, в които се намира човек 
по време на сънуването. Особено значими са две от тях: 
на бързия и на бавния сън.

По време на бавния сън мозъкът почти не работи. 
Обмяната на веществата е минимална, дишането – за

бавено и дълбоко. Събудените в това състояние хора 
рядко помнят сънищата си.

Преходът от бавен към бърз сън е ясно определен. По 
време на бързия сън очите под затворените клепачи из
вършват активни движения, почти като в периода на 
бодърстване. Дишането е често и с прекъсвания. Мозъ
кът изразходва толкова енергия, колкото и през деня. 

Кошмарите се сънуват именно през тази фаза. Десет 
минути след бързия сън човек може да се събуди, запом
нил всичко сънувано, и да се премести в бавната фаза.

За една нощ човек преживява около шест цикъла съ
нища, всеки от които може да продължи до два часа.

Някои хора вярват, че тревожният сън задължително предве
щава неприятности. В действителност това не е точно така. 

Кошмарът е сигнал за някакво лично безпокойство у 
човека. 

Това може да бъде емоционално преживяване, свър
зано с неразрешен проблем, тревоги, предизвикани от 
очакването на някакви промени, и т.н.

Преместване в нов дом, изпит, смяна на работното 
място, нови отношения, проблеми в семейството – всич
ко това може да предизвика нощни кошмари.

Голямата умора и претоварване също могат да ни 
накарат да сънуваме страшни неща. 

Събуждайки се след неприятен сън, човек изпитва на
пълно реално чувство за страх. В психиатрията тези съ
нища се отнасят към раздела „битови“.

Има и други категории, които могат да бъдат съпрово
дени с викове или плач. От подобен сън човек може и да 
не се събуди, а събудил се – да не го помни.

Особено значение имат повтарящите се сънища. 
Много хора се оплакват, че ги мъчи един и същ кошмар. 

Проблемът и тук се крие в личните преживявания.
Найсложната категория на тревожни сънища е „пост

стресовото разстройство на съня“. То възниква след пре
живяно тежко събитие. В мозъка на сънуващия изплу
ват картини на реални произшествия, които силно пора
зяват психиката.

Има и нощни кошмари, които са следствие от някаква 
болест, например депресия. Причината тук е подълбока 
и сложна и с този страх човек обикновено не може да се 
пребори без помощта на психотерапевт.

Съвсем не е задължително да прибягваме до сънотвор
ни, за да се избавим от тези „минифилми на ужасите“. 
Първо трябва да се опитаме да възстановим събитията, 
предшестващи появата на кошмара. 

Някои дори записват или рисуват своите сънища. 
Във всички случаи обаче трябва да се съсредоточим 

върху страха си и да потърсим това, което ни безпокои.
Не трябва да се забравят и простите правила – да спаз

ваме дневен режим, да се предпазваме от конфликти, да 
обръщаме внимание на обстановката около нас преди сън. 

Не е желателно да се правят физически упражнения 
преди лягане, да се слуша висока музика или да се упо
требява тежка храна. Вечерната разходка на чист въздух 
пък създава не само позитивни емоции, но предизвика 
и приятни сънища.

 Отговор на този въпрос хората търсят още от 
зората на еволюцията. Оттгова са дадени и много 
найразлични обяснения.

Последното от тях е на екип от учени начело с 
професорът от Националния институт по образо
ванието в Сингапур Йау Че Мин.

Според тях има две основни причини. На първо 
място, по време на целувка човек затваря очи, за
щото организма инстинктивно се пази от свръхна
трупване на чувства. По време на целувката мозъ
кът изпитва емоционално пренатоварване и затова, 
затваряйки очи, човек подсъзнателно намалява 
количеството на страстта.

На второ място, според професор Мин, при це
луване очите на практика не могат да функцио
нират нормално, защото е невъзможно да фокусират 
на такова близко разстояние и за да ги предпази, 
организмът им „заповядва“ да се затворят.

Съвсем в духа на будистката традиция учените 
дават и още едно обяснение – затваряйки очи, човек 
се стреми да покаже скромност и да не притеснява 
партньора си, като в същото време се концентрира 
върху удоволствието, което едновременно дава и 
получава. zdrave.bg

ЗАЩО ЧОВЕК ЗАТВАРЯ 
ОЧИ, КОГАТО СЕ ЦЕЛУВА

 • По време на целувката мозъкът 
изпитва емоционално пренатоварване 

ВОлЕЙБОл

ЗАПОЧВА ПЪРВЕНСТВОТО
На 4 ноември, събота, от 18 часа в поповската волей

болна зала ще се играе срещата от „А“ елитна волей
болна група между отборите та ВК „Попово“ и ВК 
„П.Пондалов“–Сливен. През миналото първенство гос
тите заемат челното място в групата.

В състава на домакините са включени само местни 
състезатели и това е наймладият отбор в групата. При
канваме любителите на волейболната игра от града  да 
посетят срещата и да подкрепят местните състезатели.

Програма на домакинските срещи на ВК „Попово“, 
които ще се играят в градската волейболна зала.
4 ноември. вк „Попово“–вк „П. Пондалов“ (Сливен); 

18 ноември. вк „Попово“–вк „Дунав“ (Русе);

25 ноември. вк „Попово“–„калбо“ (Шумен). 
Всички срещи са от 18 часа.

УСПЕшНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ЧЕРНОЛОМЕЦ 98“
Преслава ПеНева

От 24 до 27 октомври в гр. Сопот се проведе финален 
държавен фестивал по миниволейбол с участието на осем 
отбора момичета и 8 отбора момчета. Три волейболни 
клуба – ЦСКА–София, „Казанлък“ и „Черноломец 98“–
Попово, се представиха със състави при момчетата и 
при момичетата.

Поповските момичета загубиха срещите си с „Хебър“–
Пазарджик, ЦСКА,  „Пирин“–Разлог и „Асеновград“. 

Момчетата записаха победи срещу „Добруджа“–Доб
рич и „Изгрев“–Ябланица, а загубиха мачовете си с 
ЦСКА и „Казанлък“.

На всички участници във фестивала бяха раздадени 
фланелки и лакомства, а кметът на Сопот връчи грамоти 
на отборите.

Държавният фестивал по миниволейбол се провежда 
за първи път. Идеята на Българската федерация по 
волейбол е да се създадат приятелски отношения 
между младите състезатели. Целта е през средващата 
година тази спортна изява да стане световна.

***
През изминалия месец вк „Черноломец 98“ проведе 

общо събрание. На него за председател на клуба бе 
избрана г-жа М илена Божанова, заместник-кмет на 
общината, а за председател на контролния съвет – 
г-жа аксиния кацарова.

СПОРТ



7брой 44  • 6 ноември 2006 година

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕнИЦИТЕ

� ноември
Петър Петров  – 
кмет на с. Осиково

� ноември
Невзет Османов – 
съветник в ОбС–Опака

� ноември
Светослав Минчев – 
директор на ПГТЛП и 
съветник в ОбС–Попово

8 ноември
Георги Йовчев – 
кмет на с. Кардам

Иван Атанасов – 
директор на Истори
чески музей–Попово

Деян Йорданов – 
художник

9 ноември
Валентина Цонева  – 
директор на Дом на 
културата–Попово

ИМЕннИЦИТЕ

8 ноември
Ангел, Ангелина, Михаил, 
Гавраил, Радка, Райна, 
Огнян, Пламен, Емилия, 
Емил

ХОРОСКОП
3–5 ноември

• СПРАВОЧнИК •

МЕСТЕн 
ВЕСТнИК
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• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 1-5

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 1-5

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         3-5

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  1-5

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 3-5

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 5-5

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област.   1-5

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               4-5

• Продавам стари нен 
диван, произве ден 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ

• кУПУ ВАМ 
селски къ щи 
и празни двор 
ни места в регу лация без 
посредник. 
Справки: 0897.840.400, 

email: svetlomir6@mail.bg

ПРОДАВА

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               3-5

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би же лал да намери добра 
прия телка за съжителство 
със сла ба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 5-5

ЗАПОЗНАНСТВА• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена – 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 5-5

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       2-5

• Продавам склад 
350 кв.м с четири гаражни 
клет ки в бившето БКС до 
„Топли во“, за 20 000 лева и 
4 бр. фур го ни по 300 лева 
еди  ния. За справ ка тел. 
0888.997.136. 5-5 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле   ва. За справ ки – тел. 
0888.997.136. 2-5

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      4-5

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 2-5

МЕСТЕн 
ВЕСТнИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАжИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0�08/ �� � 77

жИЛИЩА, ИМОТИ АВТОМОБИЛИ

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ 
№ 22.  2-5

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.2-5

• Продавам трактор 40 
АН (автоматично включ
ващо двойно предаване) 
400 Mh, окомплектован 
с ремарке самосвал – 4 т, 
ре марке 10 С – 2 т, плуг 
че творка и плуг тройка, 
фреза 1,60 м, загърляч 
тройка, стартерна колич
ка и двуцилиндров ком
пре сор. За справки – тел. 
0877.470.430.     5-5

• Продавам нови каручки 
№ 3 и № 4, декорирани (оц
ветени) класически, за об
ща употреба или за худо
жествено оформление на 
за ведение. Справки – на 
тел.  0877.470.430.       5-5

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 1-5

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        5-5

• Продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 1-5

• Продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     2-5

• Продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       3-5

• Продавам „Рено лагу
на“, комби 1,8, пълен инжек
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  2-5

• Продавам доилен агре
гат, шевна крачна маши
на – почти нова, печка 
на твърдо гориво „Чудо“ 
(заводска, нова) и кантар от 
20 до 500 кг.  Тел. 933/400, 
с. Медовина. 3-5

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ № 2
А. Тел. 21 652, (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 1-5

• Продава се къща в с.Ко
вачевец със собст вен водо
източник, канализация, три
фазен ток. Цена – по спора
зу  мение. Справки – Шу
мен, 054/980 272 (след 18 
ча са) и 089.666.8852.  4-5

• Продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул.„Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.            3-5

• Продавам 16 дка земе
дел ска земя в землището 
на кв. Невски, тел. 0887. 
313.779 (след 18 ча са). 2-5

• Продавам спешно 
„Мицубиши колт“ 1300, 
раз ход на гориво 6 л, тел. 
0608/25 323.                  3-5

ОВЕН. Прекалено големият поток от енергия, 
който вие изпитвате сега, може да направи ва ши те 
действия твърде непредпазливи и в края на сед ми

цата да взриви неутихващи страсти. Контро ли райте се.  
ТЕлЕЦ. Вашето самочувствие и удовлет во ре

ност от живота зависят от обстоятелствата и от 
други хора. Не толкова често възникват такива ин

тен зивни отношения с околните, такава конкурентна бор
ба с „врага“ или толкова силно привличане към люби мия 
човек. Всички тези страсти могат да се сплетат в един 
възел. 

БлИЗНАЦИ. В момента найинтензивната 
сфера на живота ви е работата или здраво слов ното 
състояние. Битовите грижи и служ ба та, болестите 

и отношенията със сътрудниците – ето за тези неща сега 
изразходвате силите си и оттам чер пи те енергия. Налага 
се да се връщате към ситуации, възник нали още в средата 
на октомври. 

РАк. В неделя интензивността на събитията и 
преживяванията (надявам се, позитивни) достига 
своя максимум. Вие ще се ориентирате в своите 

желания и предпочитания, ще се порадвате на живота и 
осъществяването на плановете си. Отхвър лете, доколкото 
това ви е възможно, ревността и соб ственическите стре
межи и ще бъдете щастливи.  

лъВ. Найинтензивните събития се случват 
в дома ви или са свързани с положението и бла
гополучието на семейството ви. Потокът от чув

ства и събития е такъв, че да се ориентира човек в него, е 
трудно. В неделя дребни и сериозни обстоятелства ще ви 
помогнат да се ориентирате и да разпределите ак цен тите. 
Главната ви задача в найблизко време е да опре делите 
предпочитанията си, може би да изберете ново направ
ление в своята дейност или да промените своя статус. 

ДЕВА. Суета, суета и пак суета – така може да 
се охарактеризира вашият бит през тази седмица. 
Възможни са кратки пътувания, служебните анга

жименти и отношения могат да станат особено на прег на
ти, може да се случат кавги и разправии с роднини и бю
рократични организации. В напрегната обстановка е мно
го лесно да се направи нещо не каквото трябва, а после да 
се преправя. 

ВЕЗНИ. На дневен ред е вашето материално 
благополучие. Финансовите ви дела стават 
причина за найсилни преживявания. Някои се 

впускат да пилеят, други имат намерение да спечелят 
състояние. Не е изключено всичко това да е силно под
правено с любов и ревност, да е свързано с делба или 
покупкопродажба на имущество. 

СкОРПИОН. Повишената енергия често по
ражда агресивност, неразумни постъпки и висо
ко мерие. Склонността към рисковани дейст вия 

може да бъде опасна за здравето. От излишък на енергия 
е възможно да се изострят хроничните забо лявания. Гра
ницата между доброто и злото е изклю чително тънка, вие 
поне го знаете.  

СТРЕлЕЦ. През тази седмица животът ще 
ви подари доста бурен, но скрит за околните жи
вот. Ако това са увлечения, те ще са тайни. Ако 

са юридически дела, те ще са пълни с колизии. За ръко
води телите от средно и висше ниво е настъпило време за 
напрегната организационна работа, изискваща тренировка 
на волевите качества.  

кОЗИРОГ. За родените в края на декември е на
стъпило златно време за развлечения, ро ман тич ни 
увлечения и приятелско общуване. Поя вя ват се и 

пари като резултат от предишни усилия и по ви шаването 
на статуса неотдавна. Вие получавате ця лата помощ и 
любов, която са способни да ви дадат вашите близки. 
Успешните ви дни са сряда и неделя.  

ВОДОлЕЙ. Публичната и професионалната 
ви дейност придобиват такъв бурен характер, че 
се опасявам за нервната ви система. Сега вие мо

жете пълноценно да оцените всички свои възможности в 
кариерата и в социален план, да засилите претенциите си, 
да повишите професионализма си и да се преборите за 
място под слънцето. 

РИБИ. Неочаквано започва да им върви на ро
дените в края на февруари–началото на март. По
даръкът на съдбата може да бъде найразли чен – 

например, увлекателно пътешествие в чужби на или пуб
лично признание, защита на дисертация или престижна 
из борна длъжност. В близките дни има възможност да се 
от скубнете от сивата маса и да попад нете под прожектора 
на обществения интерес. 

• Продавам къща в с. Са
дина на изгодна цена. Справ
ки – 0885.997.613. 5-5

• купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 55

• Продавам къща с двор 
3,7 дка в с.Помощица. 
Справки – 084 653 877. 55

• Продавам къща с двор
но място в Попово на ул. 
„Сан Стефано“ № 8 за  
35 000 лева. Справки – 
0898.218.872. 55 • Продавам „Фолксаваген 

голф“ 1,3, АГУ, запазена. 
Тел.0888.398.162. 5-5

нАбИРАМ ДИСТРИбУТОРИ 
ЗА МРЕЖОВА КОМПАнИЯ. 
Тел.089�.807.���. �-�

ОбщИнА–ПОПОВО

СЪОбщЕнИЕ
Всички притежатели 

на купони, закупени от 
„Хле бо производство 
и слад карство“ ЕООД–
По пово, да деклари-

рат броя на неизкон-
суми ра ните от тях  към 
момен та на пор та ла на 
хлебо за вода в срок от 
1 до �0 ноемв ри �00� г. 
от 1� до 1� часа все ки 
работен ден.

От ръководството 
на общината  

ОБЩИНА–ПОПОВО, 
ЗВЕНО „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

На основание чл.32, ал. 4 от ДОПК звено „Местни 
да нъци и такси“ при Община–Попово съобщава на 
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОСТОВ от с.Водица, ул. „Д.Да
нов“ № 13, вх.Б, че следва да се яви в 14дневен срок, 
счи тано от 24.10.2006 година, в стая № 2 на Центъра за 
административни услуги и информация за връчване 
на акт за установяване на данъчно задължение № АП
175/19.06.06 г. и покана за доброволно изпълнение 
№ 76АП/19.06.2006 година.

Орган по приходите:  
(п) Н.Цонев
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Димитър Петров, 
координатор на КПД 
„родно Лудогорие“–
разград

КПД „Родно Лудогорие“ 
(в края на май всяка го
дина провежда похода „По 
стъпките на Таньо вой
вода“) тръгва от Силистра 
с автомобили и следва пътя 
на легендарния  бунтар 
шейх Бедреддин Симави, 
вдигнал Лудогорието на 
въоръжен бунт срещу сис
темата на Османската им
перия през ХV век. 

Турският поет Юнус 
Емре казва в едно свое 
стихотворение нещо, което 
отговаря на мисията на 
шейха: аз съм дошъл да 
прибавя в тоя дом моята 
съпричастност към ваша-
та съпричастност. 

Световноизвестният поет 
Назъм Хикмет пише своята 
знаменита поема „Шейх 
Бедреддин“ през 1926 г. в 
Истанбул. Преразказана в 
един откъс, изглежда долу
горе така: „Тръгнахме с 
кораб по морето шейх 
Бедреддин, Адалъ Бекир, 
Саръ Анастас и Коч Салих, 
който покъсно остана в 
Провадия.  Нощта бе с яр
ки звезди. Слушахме шу
ма на греблата. Шейхът 
стоеше в ъгъла и гладеше 
дългата си брада дребен, 
слаб, като някой мъдрец. 
Времето бе заспало. Той 
каза: „Необхватното спи, 
спи, но като се събуди…“ 
Ние преминахме Черно 
море и отидохме в Агач 
денизи „море от дървета“ – 
в Делиормана.  Разпънахме 
палатки. Знаехме за какво 
сме дошли. Каквото имаше 
да стане – щеше да стане. 
Това бе голямата наша мъка. 
От всяко село  и от всяко 
дърво пускахме соколи, а 
след тях  се връщаха лъвове 

БЪЛГАРИЯ – 
ПОГЛЕД ОТ СТРАНАТА 

НА РИЦАРИТЕ

Христина МарИНова – 
член на Сеат, от Малта

Здравейте, аз съм Хрис
тина Маринова! В средата 
на октомври участвах в 
петдневния BiTriMulti 
Training Course  за мла
дежки обмен, който се про
вежда ежегодно по про
грама „Младеж“ на Евро
пейската комисия и Дър
жавната агенция на мла
дежта и спорта. Тази го
дина обучението се про
веде в Малта, като в него 
участвахме шестима бъл
гари, определени чрез кон
курс от цялата страна, ка
то аз бях представена от 
Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм–
Попово.

Обучението се проведе 
в град Сиркева, а целта му 
беше да се даде среща на 
младите хора да опознаят 

нови култури и страни, да 
обсъдят теми, които ги ин
тересуват. Младежкият об
мен събра групи млади 
хора от различен социален 
произход. Другата цел на 
обучението бе да се нау
чим как се прави обмен, 
но той дойде от само се
бе си. В рамките на тези 
пет дена всяка вечер една 
от седемте страни участ
нички (Норвегия, Холан
дия, Турция, Латвия, Мал
та, Лихтенщайн и Бълга
рия) се представи с тради
ционната си музика, хра
ни, напитки и много сним
ки. Мисля, че ние, бъл
гарите, се представихме 
много добре! Впечатлихме 
чуждестранната аудитория 
с нашата баница, вино, ки
село мляко, лютениците, бя
лото сирене и направихме 
повече от 30 чужденци фе
нове на България. Аз лич

но представих туристичес
кия маршрут „От Дунав до 
Стара планина“ от органи
зацията, която представля
вах – Сдружението за еко
логия и алтернативен ту
ризъм–Попово. Всички бя
ха впечатлени от съчетание
то на девствена природа 
със стара история и ниски 
цени. Проявен беше инте
рес за посещение в нашата 
страна, но сякаш найвпе
чатлени бяха представи
телите на Холандия и Тур
ция, с които мислим да на
правим съвместни проек
ти.

Малта – страната, по
строена от рицарите – е ся
каш един друг свят. Тук е 
толкова хубаво и въпре ки 
че съм посещавала и дру
ги страни, този остров е 
трудно да бъде описан с 

думи и снимки. Посетихме 
столицата Ла Валета, лю
бувахме се и на красивото 
крайбрежие и островите. 
Малко неочаквано за нас 
отношението на европей
ците към България е доб
ро, дори в Холандия в дис
котеките се провеждат пар
тита с балканска музика. 
Доброто представяне на 
България на този между
народен младежки форум, 
отношението към стра
ната ни и желанието за 
посещение на новите ни 
приятели в България и в 
частност в Попово ме за
реди с положителна енер
гия и оптимизъм, а на вас 
пожелавам да посетите 
Малта и да срещнете ва
шия рицар, който да ви раз
крие красотата на тази ос
тровна страна!

„С КАНУ КЪМ 
ДИВАТА ПРИРОДА“
Атрактивен проект, свързан с туризма, ще се реа

лизира до няколко месеца в природен парк „Ру
сенски Лом“. Той носи името „С кану към дивата 
природа“, но освен спускането с лодки ще бъдат 
направени и други интересни неща. Това е шанс да 
живне туризмът в района. Проектът се реализира 
от община Иваново по Програма ФАР. Вече са купе
ни четири лодки, обучени са петима лодкари и про
грамата е на финала си. По замисъл туристите тряб
ва да се качат по лодките от старата мелница край 
Червен и да стигнат до екопътеката в съседен Ко
шов, като по пътя наблюдават каньона на реката и 
птичките наоколо.                             Мв

ЗА ДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ –
ТРАДИЦИОННИЯТ ПОХОД  

„ПО СТЪПКИТЕ НА шЕйХ БЕДРЕДДИН“

по стотина. И от Рум (Тра
кия) дойдоха, които ни под
крепяха. Селянинът остави 
сеитбата, беят – чифлика 
си, чиракът изгори чар
шията, раята си скъса синд
жирите. Ох, като пукна 
една червена буря, омеша 
се всичко: коне, хора, боз
дугани, железа, кожи, лис
та и клони. Изкъртиха чак 
буковете с коренищата. От
когато съществува, Делиор
ман не е виждал такъв на
род, такъв шум.“

В началото на ХV век в 
Лудогорието се случва едно 
събитие, което е забулено в 
тайните на историята. Но 
може ли викът на народа 
да бъда потиснат? През 
процепите на вековете съ
що като слънчеви лъчи се 
прокрадват откъслеци от 
спомени и препредавани 
легенди за грандиозния 
бунт на хората, живеещи от 
Силистра до Стара Загора. 
Инетресното е, че всички 
заедно – българи, турци и 
роми, се вдигат на всеобщо 
народно недоволство и за
лагат животите си в тър
сене на правда и социал
на справедливост от тога
вашната власт. Начело на 
въстанието застава мис
тикът, ученият, юристът 
шейх Симави Махмуд Бед
реддин, чиято майка е бъл
гарка, а баща му – турчин 
селджук от знатен род.  

Малко са сведенията 
за това събитие от 1416–
1420 г., но хората, живее
щи в Лудогорието, до ден 
днешен разказват и пре
дават на бъдните поко
ления спомена за шейх 
Бедреддин – борец за чо
вешки правдини. Вече за 
десети път КПД „Родно 
Лудогорие“ възкресява слу
чилото се в своите похо

ди и събира около идеята 
си за съвместно живеене, 
добросъседство и добру
ване последователи от 
всички етноси и вероиз
поведания. Благодарение 
на неизразимия огън и 
енергичност на краеведа 
и почетния гражданин на 
няколко града, председа
теля на КПД „Родно Лудо

горие“ Борис Илиев и на 
коменданта на похода др 
Анатоли Кънев ние за по
реден, десети път, на 30 и 
31 октомври възкресихме 
събитията и скрепихме 
дружбата си още повече – 
ние, хората на Лудогорието, 
чрез миналото и неговите 
ценности с отправен мост 
и взор към бъдещето.


