
    420 жители на селото са над 60 го-
дишни, но това не е пречка за актив-
ния живот, който водят. Пенсионерс-
кият клуб „Втора младост” има много 
творчески изяви. Всеки негов посети-
тел може да се наслади на топла и 
уютна обстановка. Честването на 
християнски празни-
ци, рождени дни, 
зимните седенки ка-
рат хората в пенси-
онна възраст да се 
чувстват активни и 
полезни. 

     Пенсионерския клуб организира 
срещи с други клубове от община По-
пово, от Дулово, Елена,  Лясковец, 
Русе, дори и с клуба на пенсионера 
от село Невянино – Врачанско. 

   Певческата група към клуба участва 
в различни фестивали: „Стари градс-
ки песни” – гр. Попово, „Туристически 
песни” – с. Долец, откъдето се завръ-
ща с две призови места – за естети-
ческо представяне и за най - хубав 
бивак. 

   През 2009 година Пенсионерският 
клуб „Втора младост” в село Кардам 
ще чества своята 35-годишнина от 
основаването си.  
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    Читалище „Иван Братанов” има вече 
110 годишна история. Създадените групи 
за стари градски песни , фолклорна и теат-
рална представят селото на общински, об-
ластни и международни фестивали. 

    През изтеклата година фондът на чита-
лищната библиотека  е обогатен  с книги 
на стойност 1 641 лева и компютърна тех-
ника.                                                                         

    Средствата са от спечелени проекти. 

    В Читалището има създадена „Музейна 
сбирка”, където всеки посетител на селото 
може да се запознае с бита на трите етно-
са, населяващи селото. 

    През 2009 година Читалището подготвя 
среща на духовите оркестри и мажоретни 
състави.  

 

 

 

 

 

 

 
                Международен фестивал „Балкан фолк” -  

                                Велико Търново 

 

2008 година 

Финансира: 

ЦОИДУЕМ /Център за образователна 

интеграция на деца и ученици от    

етническите малцинства/ 



    Само година след като бе избран за 

кмет, Мирослав Николов Янчев даде 

нов облик на своето село. Съвместно 

с Община Попово, Кооперация „Хан 

Кардам – 91”, Фирма „Тандем” кметст-

вото възстанови много мостове в се-

лото, разрушени по време на наводне-

нията през изминалите години.  

 

 

 

 

 

    Селото е включено в два одобрени 

проекта на Община Попово.  

    По първия - „Регионално развитие”, 

за по – добра достъпност и мобилност 

бе подобрена пътната мрежа на двата 

входа за селото. По втория проект —

„Интегрирано подобряване на култур-

ната инфраструктура”, е предвидено 

да се направи основен ремонт на чита-

лището на стойност 194  900 лева. 

 

  

   Днес в село Кардам има 1770 

жители, като в разбирателство живе-

ят три етноса — българи /600/, роми 

/420/ и турски цигани /750/.  

    

 

 

 

               

 

 

                

 

                   

       Две оранжерии, Кооперация                                                                                 

„Хан Кардам – 91”, строящата се пре-

чиствателна станция, многото храни-

телни магазини дават работа на жи-

телите от селото. Немалка част са на 

гурбет в Германия, Италия, Холандия 

и Швеция. 

    Бюрото по труда и Кметството с по-

мощта  на Основно училище „Любен 

Каравелов” проведе курс за ограмотя-

ване на ромското население. 

      Не са малко целите, който Кметст-

вото си е поставило за в бъдеще: въз- 

становяване на оградата на църквата, 

канализация на селото, подмяна на во-

допроводната мрежа, възстановяване 

на плочата и оградата на руския памет-

ник, асфалтиране на основните улици, 

почистване на отводнителните канали. 


