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АКРОСТИХ

Чакаме и поглеждаме нетърпеливо,
елха от гората да ни донесат,
само колко ще бъде красиво-
тя ще светне, ще блестят
искри от бенгалски огън,
тичайки около нея, децата
ахват, ще се радват на красотата.

Нова година, да ни е честита,
обичана всякога от всички,
винаги да бъде щастлива,
а децата да са като волни птички.

Година богата, плодородна,
от всичко да има на земята,
да са пълни зърната на житата,
искрено да се обичат всички,
най много деца да се родят,
а те са радостта на този свят.
                                   Марийка Калева Гугушева

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!!!

2008
Да бъде здрава, щастлива, успешна!

  През новата 2008 година с помощта и 
съдействието на министрите от БСП ще се 
използват средствата от фондовете на 
Европейския съюз за икономическото възраждане 
на общината; в общината ще  продължи 
разработването на проекти за стопанско развитие, 
за подобряване условията на живот в град 
Смядово и селата от общината. Усилията ще се 
насочат към продължаване подобряването на 
водоснабдяването и канализацията, ремонт на 
пътищата в цялата община. Специални грижи ще 
се положат за училищата, детските градини и 
културните институти; ще се създаде Обществен 
съвет за обсъждане и решаване проблемите на 
общината.    В първите месеци на новата година ще 
се възстанови работата на Общинско радио 
Смядово.
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Мерки за защита при опасност от замръзване 
при студове, виелици, обледяване

1.Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин, предаван 
по радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е 
наложително, част от пътищата ще се окажат затворени поради 
навявания.
2.Ако непременно трябва да тръгнете, за предпочитане е да 
пътувате с влак. Облечете топли дрехи, изберете подходящи 
обувки и ръкавици, сложете вода и няколко сандвича в чантата 
си.
3.Ако все пак решите да тръгнете с автомобил, той трябва да има 
радиоапарат. По възможност, носете мобилен телефон със 
заредена батерия. Проверете дали имате достатъчно гориво, 
вериги, въже, лопатка, фенерче и брадвичка. Гумите трябва да 
не  са много напомпани, поставете вериги.
4.Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече 
километри, те се разчистват от навяванията с предимство. 
Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, 
електроппроводи и дървета.
5.Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните 
органи и пътните служби.
6.Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, 
маркирайте мястото и съобщете на органите на КАТ, Пътните 
служби или на Гражданска защита.
7.В случай, че сте затънали в навявания от сняг, избягвайте 
непрекъснатата работа на двигателя на празен ход, поради 
опасност от отравяне, гасете го периодически. Завържете дреха с 
ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани.
8.Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части на 
тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не 
разтривайте със сняг - тялото допълнително се охлажда и може 
да се нарани кожата. При измръзване от първа, втора, трета и 
четвърта степен се налага транспортиране на пострадалите до 
болнично заведение.
9.Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и 
крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява, 
преустановете пътуването като спрете в най-близкото населено 
място.
10.Когато трябва да се придвижите пеша, екипирайте се с 
подходящи обувки и топли дрехи и ръкавици. Носете мобилен 
телефон, транзистор и фенерче. Избягвайте да се движите 
поединично, вървете далеч от сгради, електропроводи, стълбове 
и дървета, вземете мерки против измръзване на крайниците.
11.Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени 
напитки.
12.В населените места се обърнете към административните 
власти, Гражданска защита, МВР или Пътните служби. Следете 
по радиото указанията на Гражданска защита.

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ!

Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при 
много ниски температури, но и при комбинация на студ, влага и 
силен вятър. Затова:
- осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици;
- при умора не спирайте напълно, намалете темпото, но не 
лягайте и не сядайте на снега - такава почивка на снега крие 
опасност от “бялата смърт” вследствие на общо преохлаждане на 
организма. При възможност поемайте повече топли течности и 
калорична храна;
- при загуба на чувствителност на различни части на тялото, 
разтривайте внимателно до възстановяване на чувствителността 
и то само със суха дреха;
- при поява на мехури по измръзналите части на тялото, 
направете стерилна превръзка, добре изолирана от студа и 
организирайте максимално бързо евакуация на пострадалия до 
болница;
- организирайте транспорт на пострадалите да болнично 
заведение.
                                                                                                              /с

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
     На 11.12.2007 г. на основание Заповед № 788/11.12.2007 г. 
на Кмета на Община Смядово се проведе заседание на 
Постоянната епизоотична комисия при следният дневен ред:
  1. Запознаване и обсъждане на решенията на Областната 
епизоотична комисия от 05.12.2007 г. за предприемане на 
мерки за недопускане възникването и разпространението на 
заболяването инфлуенца по птиците на територията на 
област Шумен.
 2. Обсъждане на проблеми, възникнали в резултат на 
отглеждането на източнобалканската порода свине в село 
Веселиново.
   3. Разни.
   След обсъждане и разискване по точките от дневният ред, 
комисията взе следните решения:
   1.Кметовете на населени места от община Смядово да 
извършат   преброяване   на   наличните   птици   по   видове 
( кокошки, гъски, пуйки, патици, гълъби и др.), отглеждани в 
частните дворове и представят изготвените списъци в срок 
до 30.12.2007г. в сградата на Община Смядово.
     2. Обобщените списъци от преброяването на птиците да се 
представят на официалния ветеринарен лекар.
   3. Да се забрани пускането на домашни птици по 
улиците на населените места, язовирите и водоемите.
   4. Контрола по забраната от т. 3 да се осъществява от 
кметовете на населените места чрез разпоредбите на 
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
чистотата и общинското имущество на територията на 
Община Смядово и/или извършване на проверки от комисия 
назначена от кмета на община Смядово.
 5. Официалния ветеринарен лекар съвместно с 
представители на ДЛ Смядово и Съюза на ловците и 
риболовците в България да извършват контрол за наличието 
на прелет на диви мигриращи птици и следят за отклонение 
на здравословното им състояние. От намерените трупове на 
диви птици да бъдат вземани и изпращани незабавно проби 
за вирусологично изследване.
    6. Собствениците на птици да не допускат отглеждането 
им извън дворовете и на открито. Да уведомяват незабавно 
обслужващия ветеринарен лекар или кмета на населеното 
място за промяна в здравословното състояние и повишена 
смъртност при отглежданите от тях птици. Да създадат 
условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски 
от други птици.
     7. На 14.12.2007г. от 09:00 часа да се проведе среща със 
стопаните, отглеждащи свине от източнобалканската порода 
в кметството на село Веселиново с представители от ДЛ 
Смядово, Община Смядово и официалния лекар с цел 
запознаването им с изискванията за отглеждането на свине 
при пасищни условия.
    8. Да се назначи комисия с представители на Община 
Смядово, Полицейски участък гр. Смядово и официалния 
ветеринарен лекар, която да извърши проверка в село 
Веселиново за спазване на изискванията за отглеждането на 
свине при пасищни условия.
   9. Кмета на община Смядово да проучи условията и реда за 
сключване на договор относно залавяне и настаняване на 
безстопанствените кучета от община Смядово.
      Повече   информация   относно    болестта  инфлуенца 
( птичи грип ) по птиците  може да получите от 
официалния ветеринарен лекар - д-р Ж. Балев на телефон 
0896720541.
                                                                                                 /с
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КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С ВИРУСА 
НА ПТИЧИЯ ГРИП

Основна информация:
1. Източник на зараза за човека са птиците-домашни(кокошки, патици) и 
диви(главно водоплаващи-патици и гъски). Патиците могат да бъдат 
източник на инфекция дори и когато са напълно здрави.
2. Заразените птици отделят вируси със слюнката, носния секрет и 
изпражнениета си и те интензивно се разпространяват сред 
възприемчивите здрави птици.
3. Инфекцията с вирус А (H5N1) при хора може да причини тежко 
заболяване и смърт. Засега все още няма ваксина за предпазване на 
хората от този вирус.
4. Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по
-рядко при директно попадане на пръски, съдържащи вирус, върху 
лигавиците или при вдишване на вируса. Счита се, че известен риск 
съществува и при консумиране на продукти от птичи произход, които не 
са обработени термично.

Предпазни мерки при разпространение на грип при птиците и /или 
при възникване на заболявания при хора

1. Да не  се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи 
изпражнения или секреции.
2. Да се избягват изобщо всякакви контакти с диви птици.
3. Както при всички инфекциозни заболявания, основна предпазна мярка 
е спазване на обичайната хигиена и най-вече често и внимателно 
измиване на ръцете със сапун и вода в продължение на 15-20 секунди. 
При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни 
кърпички за ръце, както и дезифектанти за ръце.
4. Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти 
от птичи прозход. При приготвяне на храната всички продукти от птичи 
произход, включително и яйцата, трябва да  бъдат  много  добре  
обработени   термично (достатъчно висока температура, за достатъчно 
дълго време), което гарантира унищожаване на вируса на птичия грип.

5. Когато се приготвя храна, трябва да се спазват определени хигиенни 
изисквания:
   - суровото месо трябва да се съхранява отделно от сготвените и всички 
други храни. Да не се използват едни и същи нож и дъска за рязане  на    
суровото    месо  и    другите храни (сготвени, или такива, които се 
консумират сурови);
     - да не се пипа нито сурова, нито готвена храна, преди да се измият 
ръцете;
       - да не се поставя сготвеното месо в същия съд, в който е било преди 
термичната обработка;  
      - всички продукти от птичи произход трябва да бъдат добре 
обработени термично (висока температура, за достатъчно продължително 
време). Да не се консумират сурови и рохки яйца;
     - яйцата да се измиват със сапун и вода непосредствено преди 
приготвянето им, след което внимателно да се измият  и ръцете;
        - да не се използват сурови или недоварени яйца при приготвяне на 
ястия, които не подлежат на термична обработка;
6. След обработката на сурово птиче месо и яйца, които може да са 
замърсени с вируса на птичия грип (както и с други микроорганизми), 
ръцете, използваните съдове и повърхности трябва да се измиват веднага 
със сапун и вода.
7. При възникване на заболяване с температура, кашлица, затруднено 
дишане, или при каквото и да е друго заболяване в 10-дневен период от 
предполагаемия контакт консултацията с личния лекар или със 
специалист по инфекциозни болести е задължителна. Лекарят трябва да 
бъде информиран за симптомите и за възможността да се касае за 
заразяване с птичи грип във връзка с контакт с болни птици или с 
пребиваване в заразена зона преди началото на заболяването, за местата, 
които са посещавани, за директен контакт с птици, или с болни и 
съмнително болни от птичи грип лица.
8. За предпазване на близките контактни лица болните трябва да спазват 
добра хигиена на ръцете. По възможност да използват марлена маска, а 
като кашлят да закриват устата си с ръка, да използват еднократни носни 
кърпи, които могат да се изгарят.

                                                                                                               /с

РЕШЕНИЯ на Общински съвет  Смядово от заседанието на 20.12.2007 г.

РЕШЕНИЕ № 11

    На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общински 
съвет – Смядово приема Правилник за устройството и 
дейността на Общински съвет – Смядово.

РЕШЕНИЕ № 12

       На основание чл. 21, ал. 1 , т. 15 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, Общински съвет - 
Смядово:
  1.Определя за делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република 
България представителя на Общинския съвет:
     Михал Жечков Жечев – Председател на Общински 
съвет – Смядово.
      2.При невъзможност за участие на определения по т. 1 
делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде 
заместван от:
  Лиляна Станчева Кайрякова – Председател на 
постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет 
и финанси към ОбС - Смядово.

РЕШЕНИЕ № 13

     На основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с 
писмо Вх. № 16/29. 11. 2007 год.  от „В и К” ООД – Шумен 
Общински съвет – Смядово определя за представител на 
Община Смядово в Общото събрание на съдружниците на 
„В и К” ООД – Шумен, г-н Станислав Кирилов Ангелов 
– Заместник кмет по териториално развитие и 
благоустройство.

РЕШЕНИЕ № 14

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси 
на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 
и чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общински съвет 
– Смядово приема:
      I.Местната комисия на Община Смядово да се състои от 
пет члена – представители на общинския съвет, общината, 
обслужващата банка и гражданите с доказани жилищни 
нужди.
    II.Определя състав на местната комисия, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Василка Найденова Недялкова – 
представител на Община Смядово;
СЕКРЕТАР: Янка Илиева Димитрова – представител на 
граждани с доказани жилищни нужди в Община Смядово;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Иван Янакиев Кавръков – юрист –    
представител на Община  Смядово;
2.Вичка Вълчева Янева – представител на Банка „ДСК” – 
Смядово;
3.Борислав Асенов Борисов – представител на Общински 
съвет - Смядово.

РЕШЕНИЕ № 15

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка 
с чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2007 год., Общински съвет – Смядово приема 
Проекта за корекция на Поименния списък и Разчета за 
финансиране на капиталовите разходи в Община Смядово 
през 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 16

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал. 2 и 
ал. 3 от ПМС № 175 от 24.07.2007 год. за заплатите в 
бюджетните организации и дейности, Общински съвет – 
Смядово определя еднократно допълнително 
възнаграждение за кметовете в размер на:
1.Севи Атанасов Севев – Кмет на Община Смядово: 252,00 
лева;
2.Пенка Иванова Христова – Кмет на с. Риш: 601,00 лв.
3.Цанка Николова Петрова – Кмет на с. Янково: 673,00 лв.
4.Марин Димитров Железов – Кмет на с. Веселиново: 84 
лв.
5.Стела Василева Стоянова – Кмет на с. Бял бряг: 64 лв.

РЕШЕНИЕ № 10

     На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация Общински 
съвет – Смядово приема в състава на досегашната 
Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване и 
социални дейности да влезе д-р Ради Тодоров Радев на 
мястото на г-н Станислав Кирилов Ангелов.

РЕШЕНИЕ № 17

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, Община Смядово приема да 
извършва услугата „кабелно 
радиоразпространение”, като за целта 
възстановява Общинско радио – Смядово.

РЕШЕНИЕ № 18

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с Вх. № 14/26.11.2007 год., Общински съвет – 
Смядово, отпуска финансова помощ в размер на 200 лева 
на Младен Христов Янев, живущ на ул.”Марица” № 1 в с. 
Веселиново, общ Смядово. 

РЕШЕНИЕ № 19
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с Вх. № 13/26.11.2007 год., Общински съвет – 
Смядово, отпуска финансова помощ в размер на 100 лева 
на Петър Делев Петров, живущ на ул.”Ришки проход” 12, 
вх. В, ет. 3, ап. 46 в гр. Смядово. 

РЕШЕНИЕ № 20
        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с Вх. № 26/10.12.2007 год., Общински съвет – 
Смядово, отпуска финансова помощ в размер на 320 лева 
на Кина Добрева Илиева, живуща на ул.”Възраждане” № 
26 в с. Янково, общ. Смядово. 

РЕШЕНИЕ № 21
        На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с молба с Вх. № 27/11.12.2007 год., Общински съвет – 
Смядово, отпуска финансова помощ в размер на 200 лева 
на Сюлейман Мехмедов Сюлейманов,       живущ на улица 
”Клокотница” № 13 в с. Риш, общ. Смядово. 
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Свето Богоявление(Йордановден) 

   Богоявление /Йордановден/ е третият по значимост 
християнски празник през годината. Според библейската 
легенда на този ден Исус Христос е покръстен във 
водите на река Йордан от Йоан Кръстител. В момента 
на кръщението небето се отваря и Светият дух слиза 
върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася 
глас: 
  "Този е моят възлюбен син, в когото е моето 
благоволение!" Оттук и названието на празника - 
Богоявление.
    Празникът има различни имена в страната - 
Кръстовден, Водици, Водокръщи и други. 
    Според народното поверие през нощта срещу 
Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който 
го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Вярва 
се още, че тогава спира водата, пречиства се, след което 
придобива голяма сила. Затова денят е известен още 
като Водици и Водокръщи. За здраве всички участват в 
освещаването на водата, когато след празнична черковна 
служба, свещеникът хвърля Светия кръст във водата. 
Млади мъже се хвърлят въпреки студа и ниската 
температура и изваждат кръста от водата. Който го 
извади бива честит и здрав през цялата година. Болни се 
къпят във водата, където е хвърлен кръстът. Ако 
хвърленият във водата кръст замръзне, предвещава 
здраве и голям берекет.    Ако пък времето е студено и 
сухо, се приема като знак за плодородна и добра година. 
Накрая - с китка босилек свещеникът напръсква хората 
за здраве.
     Йордановден се смята за последен от периода  на  т.
нар. мръсни дни. Срещу празника е третата, последна 
кадена вечеря. Към постните ястия на нея се прибавят 
орехите, суровото жито и недогорялата свещ от 
предишните кадени вечери. Обредната трапеза включва 
прясна пита, колачета, сърми с кисело зеле, пълнени 
чушки, зеле, фасул, орехи, вино. 
Имен ден празнуват: Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, 
Боян, Богдан, Богдана.

На 6 януари при военна обстановка се освещават 
военните части и бойните знамена. Първият водосвет е 
направен на 19 август 917 година преди битката при 
Ахелой. Ритуалът се извършва от 1879 г. до 1946 г. На 6 
януари 1993 г. със заповед на министъра на отбраната 
се възобновява българската традиция на Богоявление 
се освещават бойните знамена на Българската армия.

7 Януари
 Свети Йоан Кръстител (Ивановден)

 
   Чества се паметта на Свети Йоан Кръстител - 
последният старозаветен пророк, кръстителя на Иисус. 
Наречен е още "Предтеча", защото е вървял преди 
Христос и е подготвял хората за неговото рождение. 
     В българската народна традиция обредите и обичаите 
на Ивановден са свързани с очистителната сила на 
осветената, предния ден, вода. Периодът на т.нар. 
мръсни дни е отминал и всеки обръща поглед напред към 
сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и 
щастлив живот. Самият ден след Йордановден е 
посветен на младото семейство, което е минало под 
венчилото през тази година. Кумът, който е венчал, а 
после и кръщавал новородените, приготвял дарове за 
малките деца и със специален обреден хляб, обкичен със 
захаросани ябълки, сушени плодове, босилек и стръкчета 
здравец, забодени върху него, посреща младото  
семейство. Младите отиват в дома на своя кум, за да му  
поднесат приготвените от тях дарове, хляб, баница и 
печена кокошка. Празникът е в чест към кума, който е 
утвърдил брак и е дал име на децата. 
      Традиция е да се посетят и именниците, в някои 
райони има обичай да бъдат ритулно къпани в реката, а 
който не желае да го къпят, трябвало да се откупи, но 
задължително го пръскат с вода за здраве.
Имен ден празнуват: Иван, Ивана, Иванка, Ивайло, 
Калоян, Йото, Йоана, Йоанка, Жана, Ваньо, Ваня.

160 години от рождението на Христо Ботев

      На 6 януари 2008 година 
се навършват 160 години от 
рождението на ненад- 
минатия поет, пламенен 
публицист и всеотдаен 
борец за национална 
свобода Христо Ботев. Чрез  
творчеството си той 
открива за България Европа 
и европейските ценности 
още преди век и половина. 
Христо Ботев е не само 
велик българин.   Той е един 
от великите европейци в 
новата история. Ботев ни е 
нужен с гениалната си 
прозорливост и  съвремен- 
ното звучене на идеите му. 
Той е личност от 
европейски мащаб, оставил 
следа в политическата 
история на Европа през 19 
век.

     Христо Ботев е роден на 6 
януари 1848 година в град 
Калофер, в семейството на 
даскал Ботьо Петков и Иванка 
Ботева. Първоначално учи в 
Карлово, където Ботьо Петков 
е учител. По-късно в Калофер, 
продължава учението си под 
ръководството на своя баща и 
през юни 1863г. завършва 
местното трикласно  училище. 
През октомври заминава за 
Русия и се записва частен 
ученик във Втора Одеска  
гимназия, от която е изключен 
през септември 1865 г. През 
октомври и декември 1866 г. е 
учител в бесарабското село 
Задунаевка.
    През януари 1867 г. се 
завръща в Калофер. Започва да 
проповядва бунт срещу 
чорбаджии и турци, но 
окончателно напуска Калофер. 
По това време на  15  април във 
вестник “Гайда”, редактиран 
от П.Р. Славейков, е 
публикувано първото 
стихотворение на Христо 
Ботев - ”Майце си”. През 
октомври 1867 г. напуска 

Калофер и пристига в Румъния 
като живее в Букурещ, Браила, 
Александрия, Измаил и Галац. 
Работи като словослагател при  
Димитър Паничков, където се 
печата  вестник ”Дунавска  
зора”. През 1868 г. Ботев се 
записва в четата на Жельо 
Войвода. Пише  стихотворе- 
нието “На прощаване”. Четата 
се разпада и не преминава 
Дунав. През септември същата 
година постъпва в 
букурещкото медицинско 
училище, но го напуска. През 
февруари 1869 г. постъпва като 
учител в Александрия, а през 
август същата година заминава 
учител в Измаил. През 
следващите години се мести от 
град на град. Известно време 
живее с Левски. На 10 юни 
1871 г. издава първият си 
вестник ”Дума на българските 
емигранти” в Букурещ. През 
октомври същата година 
участва в годишното събрание 
на Българското книжовно 
дружество. През април 1872 г. е 
арестуван за конспиративна 
революционна дейност и 
изпратен във Фокшанския 
затвор, но освободен 
вследствие застъпничеството 
на Левски и Каравелов. 
Започва работа като печатар 
при Каравелов. Списва във 
вестник “Свобода”, който си 
сменя   името     на  “Независи-
мост”. По-късно работи като 
сътрудник и съредактор на 
революционния орган. На 1 
май 1873 г. издава сатиричния 
вестник “Будилник”. На 20-21 
август 1874 г. участва в общото 
събрание на БРЦК. През 
следващия месец става учител 
в българското училище в 
Букурещ. Започва активната му 
дейност, като журналист и под 
негова редакция започва да 
излиза новия орган на 
революционната партия-
вестник “Знаме”(1874 г.). 
     През юли 1875 г. сключва 
брак с Венета.
       През септември 1875 г. 
съвместно със Стефан 
Стамболов издава стихо- 
сбирката “Песни и 
стихотворения” и “Стенен 
календар за 1876 г.” със 
стихотворението “Обесването 
на Васил Левски”. На 13 април 
1876 г. се ражда дъщерята на 
Христо Ботев и Венета - 
Иванка.
     Май 1876 г. - след новината 
за Априлското въстание, Ботев 
започва дейност за 
организиране на чета, става 
неин войвода. От Гюргево се 
качва с част от четата на кораба 
“Радецки” на 16 май и един по-
късно заставят капитана 
Дагоберт Енглендер да спре на 
българския бряг. 
      От Козлодуй четата на Ботев 
се отправя към Балкана. Много 
малко българи се 
присъединяват към четниците. 
Четата води боеве с 
преследващите я турски 
потери. На 2 юни е последния 
тежък бой. Привечер след 
сражението куршум пронизва 
Ботев в подножието на връх 
Вола във Врачанския балкан./с

Родната къща на Христо Ботев в Калофер

Родителите на Христо Ботев

Моята молитва

"Благословен бог наш..."

О, мой боже, прави боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже –
мен в сърцето и в душата...
Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;
не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;
не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;
не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли

и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;
не ти, боже на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!
А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!
Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода –
да се бори кой как може
с душманите на народа.
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!
Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...
                       Христо Ботев

Христо Ботев с братята си Стефан, Боян, Кирил май 1876 г. 
Букурещ

Христо Ботев , Никола Славков и Иван Драсов в Румъния 1875 г.


