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На 8 март 2006 г. в 
гр.Опака, след претърсва
не в до ма на Яшар Хаса
нов (на 54 г.) от същия 
град, са открити и иззети:  
са мо делен малокалибрен 
писто лет с патрон в цевта, 
са моделен пистолет 
6,35 мм с два патрона в 
пълнителя; самоделен 
пистолет 7,65 мм; газов 
пистолет – не ус тановена 
марка; цев 7,65 мм за късо 
оръжие; 13 бойни патрона 
за писто  лет „Макаров“; 63 
мало ка либ рени патрона; 
3 патро на калибър 7,65; 
100 грама барут и две 
радиостанции. 

Хасанов е задържан за 
24 часа в РПУ–Попово. По 
случая е образувано бързо 
полицейско производство.

МВ

ОРЪЖЕЕН 
АРСЕНАЛ 
В ОПАКА

ОБЩИНА–ПОПОВО 
ОСЪДИ НОИ Пламен СЪБЕВ

През 2004 г. след ревизия 
на Община–Попово е съ
ста вен акт за начет в раз
мер на близо 400 хил. лв., 

дължими, според ак та, на 
Националния осигури те
лен институт. Ревизорите 
обаче неправилно прилагат 
разпоредби от Закона за 
здравното осигуряване, за

„ЗЛАТНОТО ОКО“

Участниците в срещата (от дясно на ляво): Надежда Захариева, Владимир Иванов и Иван Павлов

За директор на ново
създадената дирекция в 
структурата на Община–
Попово „Финансово
сто пански дейности“ е 
назначен Мариан Мари
нов. Той е на 32 години, 
роден е в Попово. Има ма
гистърска степен по Фи
нанси от Стопанска ака
демия–Свищов. Работи в 
Община–Попово от 2000 
го  дина. Пожелаваме му 
ус пех.                         МВ

КаРиеРа

Министърпредсе да
телят Сергей Станишев 
и председателят на упра
вителния съвет на Нацио
налното сдружение на об
щините Красимир Мирев 
подписаха декларация за 
изпълнение на плана за 
действие за 2006 г. по спо
ра зумението за сътруд  ни
чество между правител
ството и сдружението. При

КМЕТОВЕ ЩЕ ПРИСЪСТВАТ НА 
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

помняме, че то бе склю чено 
на 13 октомври 2005 г. 

На срещата бяха приети 
задачите за изпълнение 
на споразумението през 
2006 г., съобщиха от прави
телствената информа
ционна служба. Такъв до
кумент се подписва за пър
ви път и е резултат от под
хода на правителството 
за трайно и резултатно 

взаимодействие, основано 
на принципите на парт ньор
ство, прозрачност и съгла
суваност на дейст вията. 

На 15 октомври т. г. ще 

„НЯМА ПРАЗНИК 
В ЖИВОТА 
НА ОНЗИ, 
КОЙТО НЕ 
СЕ ТРУДИ 
                В ДЕЛНИК“

на стр. 5

кметЪт на Село ПаламарЦа
ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА 

НА КИНОФЕСТИВАЛА
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Светослава РУСЕВа

Секретарите на общини 
от Североизточния регион 
участваха в двудневния 
дис кусионен семинар „Ак
туални въпроси в рабо
тата на секретаря на Об
щина“, който се прове де 
на 14–15 март 2006 г. в про
филакториум „Енер гия“ 
край Търговище. Семина
рът е организиран от На
ционалната асоциация на 
секретарите на общини 
в Република България, в 
парт ньорство с ФРМС и с 
фи нансовата подкрепа на 
Американската агенция за 
международно развитие. 
Очаква се да бъдат обсъж
дани организацията и уп

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
НА СЕКРЕТАРИТЕ

рав лението на дей нос ти в 
общинските админи стра
ции, представянето на екс
пертни предложения за 
из менение и допълнение 
на нормативни актове, 
уреж дащи дейността на 
местните управи, с цел – 
синхронизиране и ефек
тивно приложение в прак
тиката. Темите на се ми
на ра са: „Правомощията 
и статута на секре таря“, 
„Обслужва нето на граж да
ните в кметствата и връз
ката с общината“, „Проек
тът за процедури по при
ложението на новия за кон 
за референдумите“, „Пред
ло женията за актуализация 
и допълнение на наръчника 
на секретаря на Община“.

ПО ПОВОД 
НА ЕДНА ЛЪЖА
Пламен СЪБЕВ, 
главен редактор на „Местен вестник“

В брой 10 на вестника публикувахме писмото на 
Шакир Мехмед от с.Долна Кабда. Скрит зад граж
данска позиция, той използва вестника, за да отправи 
обвинения към Хасан Исмаилов Юсуфов за незаконна 
сеч в землището на селото. 

Редакцията му се довери, за което вече съжаляваме. 
Още с излизането на вестника бяхме засипани с 
протести срещу лъжите на Шакир Мехмед. На
правихме съответните справки в кметството на 
се лото, разговаряхме със служители на Общинска 
по лиция–Попово, срещнахме се с Хасан Юсуфов. 
Исти ната се оказа съвсем различна от изнесеното 
в пис мото. Хасан Юсуфов не само че не беше сякъл 
„вековни“ дървета, а като служебно ангажирано ли
це, със съответния документ, издаден от Областно 
път но управление–Търговище, се е грижил за доброто 
съ стояние на пътния участък между селата Дол
на Кабда и Пресиян. Нещо повече, изпълнявайки за
дъл женията си с рядка за днешните времена аку
ратност, той облагородил над 360 диворастящи дръв
чета в землищата на споменатите села. Акт, който 
заслужава специално внимание и похвала. 

Тези редове са извинението ни пред Хасан Исмаилов 
Юсуфов за причинените му неприятности. Няма да 
коментираме лъжите, с които Шакир Мехмед си по
зво ли да подведе редакцията. За тях да отговаря пред 
съселяните си. Те да го съдят! 

Християнското гробище в село Медовина – 
мястото, където мъртвите не намират покой.

сЪОБЩеНие
Кметско наместничество–с.манастирца 
съобщава, че за неопределено време е 

затворен пътят от с.манастирца 
до гара асеново. Причината е 

активизирало се старо свлачище.

ПОКаНа
Земеделска кооперация „Възход 94“–с.Осиково, 

общ. Попово, обл. Търговище, ще проведе отчетно-
изборно събарине на 01.04.2006 година от 10 часа в 

салона на читалището в с. Осиково при следния

дНеВеН Ред:

1. Отчетен доклад за дейността на УС през 2005 г.
Докладва председателят на УС

2. Отчетен доклад за дейността на КС през 2005 г.
Докладва председателят на КС

3. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2005 г.
Докладва отг. счетоводител

4. Разглеждане на постъпили молби за приемане и 
освобождаване на член-кооператори

5. Избор на УС на кооперацията
6. Избор на председател на кооперацията
7. Избор на контролен съвет
8. Избор на пълномощници за следващото редовно 

събрание
9. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе 

един час по-късно на същото място на следващия 
ден (2.04.2006 г.).

ПРОВеРКи

по складове за залежали продукти за растителна защита 
ще проведе РИОСВ–Шумен на територията на област 
Търговище през периода 14–16 март 2006 г. Проверките 
ще се извършат по искане на областния управител на 
област Търговище съвместно с Гражданска защита, Рас
тителна защита и МВР. 

***
РИОСВ–Шумен извърши редовна проверка по график 

на МОСВ по изпълнение условията на комплексно 
разрешително на „Тракия глас“ ЕАД № 3/2004 г. 

На последното си засе
дание Общинският съвет–
Попово прие отчет за дей
ността на обществения 
по средник на Община–
По пово Росица Денева за 
2005 година.

Правилник за организа
цията и дейността на об
ществения посредник 
на общината бе приет от 
ОбС на 13 юни 2005 г. Дей
ността на посредника фак
тически започва след тази 
дата. 

В отчета е посочено, че 
жалбите, постъпили от 
граж дани, които общест

ОМБУДСМАНЪТ 
НА ПОПОВО 

СЕ ОТЧЕТЕ
веният посредник е разгле
дал до края на 2005 г., са 
две. И двата случая са раз
решени. 

Много повече са запит
ва нията по телефон, от
пра вените препоръки и 
пред ложения. Хората са се 
интересували преди всич
ко защо омбудсманът прие
ма и разглежда само жал
би и сигнали, свързани с 
адми нистративни актове 
на местните органи и с ад
ми нистративни услуги. 
Мне нията са, че следва 
да се приемат и жалби 
от друг характер – за пре
дос тавяне на социални 
помо щи, назначаване на 
работа в общинската адми
нистрация, настаняване 
в старчески домове, опре
деляне на попечител и т.н. 
По въпроси, свързани с 
пра вата на гражданите и 
за щитата на законните им 
инте реси, адвокат Денева е 
дала правни съвети. Според 
нея през настоящата година 
трябва да се потърсят въз
можности за издаване на 
брошури и диплянки в 
помощ на гражданите по 
тези въпроси.           МВ

Росица Денева

това той е оспорен и Тър
говищкият окръжен съд го 
отменя. Директорът на РУ 
„Социално осигуряване“–
Търговище от своя страна 
обжалва, но Върховният 
административен съд по
твърждава правилността 
на решението на Окръжния 
съд. Част от сумата и на чис

ОБЩИНА–ПОПОВО ОСЪДИ НОИ 

бъдат отчетени резултатите 
от изпълнение на задачите 
за тази година и ще бъде 
приета програмата за 
2007 г. Съвместната работа 
през 2006 г. включва из
пъл нението на 21 зада чи 
в три приоритетни на прав
ления. Една от найваж
ните е подготовката на об
щините за членството на 
България в ЕС. За цел та 
правителството и общи
ните ще започнат разработ
ването на финансови инст
рументи, осигуряващи съ
финансиране на общински 
проекти при усвояването 

на фондовете от ЕС. 
Кабинетът и общините 

ще работят за засилване 
на административния капа
цитет, повишаване усвоя
ването на средствата от 
европейските фондове и 
проектната готовност, под
черта премиерът Сергей 
Станишев. 

Председателят на УС на 
НСОРБ и кмет на община 
Търговище Краси мир Ми
рев заяви, че днеш на та сре
ща показва, че има по ли
тическа воля и про  цесите 
ще се движат в желаното от 
всички тем по. Предвижда 
се до 31 март т. г. да бъде 
раз ра бо тена стратегия за 

де централизация и програ
ма за изпълнение на стра те
гията за децентра лизация. 

Представители на сдру
жението ще могат да 
участват в заседанията на 
Ми нистерския съвет, на 
които се обсъждат важни за 
местното самоуправление 
въпроси. 

НСОРБ ще бъде вклю
чено в процедурата за съ
гласуване на проектите 
на актове, внасяни за раз
глеждане от кабинета, кои
то засягат местното само
управление. 

Представители на 
НСОРБ ще участват в засе
данията на Съвета по евро

пейска интеграция. 
Министърпредседате

лят Сергей Станишев по
кани Красимир Мирев да 
участва в заседанията на 
Съ вета за координация, 
кон трол и изпълнение на 
инфраструктурните проек
ти с национално значение, 
за да са наясно кметовете 
с проектите, по които пра
вителството работи. Друга 
важна задача в съвместната 
работа е увеличаване на 
собствената приходна ба
за на общините чрез пре 

дос тавяне на нови при хо
доизточници. 

News.bg

КМЕТОВЕ ЩЕ ПРИСЪСТВАТ НА 
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

РдВР–
ТЪРГОВиЩе 
е Вече 
сЪс сВОЙ 
УеБсаЙТ

Желаещите да се запо-
знаят с ежедневния ин-
фор мационен бюлетин 
на дирекцията, както и 
с някои дру ги аспекти 
от дейността º, могат да 
направят то ва чрез сай-
та: 

http://rdvr
targovishte.my.

contact.bg
Електронен адрес за 

контакти: 

rdvrtargovishte@
mbox.contact.bg

лените лихви, кои то меж
дувременно са блоки рани 
от НОИ, следва да бъдат 
вър нати в бюджета на Об
щината. Предполага се тя 
да потърси по съдебен път 
както лихвите на па рите 
си за този период, така и 
обезщетение за пропуснати 
ползи, морални вреди и 
уронване на престижа º. 

сдРУЖеНие 
За сРеда и КУЛТУРа 

„ПОПОВО ХХІ ВеК”

ПОКаНа

На 24 март (петък) от 
17 часа в ресторант „Ал-
вима“ ще проведе  отчет-
но-изборно събрание 
при следния дневен 
ред:

1. Отчет на Упра вител-
ния съвет за периода 
2002–2005 година;

2. Отчет на Контрол-
ния съвет за периода 
2002–2005 година;

3. Избор на нов Упра-
вителен съвет и нов Кон-
тролен съвет на Сдру-
жението;

4. Разни.
Поканват се членовете 

на Сдружението да при-
състват на събра нието.

Управителен 
съвет
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На 30 януари т.г. влезе в сила Постановление №13 на 
Министерския съвет, с което се определят условията за 
разходване на целеви средства за диагностика и лечение 
в болнични заведения на български граждани, нямащи 
доход и/или лично имущество, което да им осигурява 
лично участие в здравноосигурителния процес. Тези 
граждани трябва да отговарят на следните условия:

1. Не са здравно осигурени по реда на Закона за здрав
ното осигуряване;

2. Нямат доходи;
3. Нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни 

книжа, чиято обща стойност да надхвърля 500 лева;
 4. Не притежават движима и недвижима собственост, 

която може да бъде източник на доходи, с изключение 
на вещите, които служат за обичайно потребление на 
лицето;

5. Нямат сключен договор за предоставяне на собст
веност срещу задължение за издръжка и/или гледане;

6. Не са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или 
идеални части от тях срещу заплащане през последните 
пет години; 

7. Не са прехвърляли чрез договор за дарение собстве
ността върху жилищен или вилен имот и/или идеални 

Дирекция „Социално подпомагане“

ЗАПЛАЩАТ ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕОСИГУРЕНИ
части от тях през последните пет години;

8. Не са пътували зад граница на собствени разноски 
през последните 12 месеца с изключение на случаите за 
лечение на заболяване. 

При постъпване за лечение в болнично заведение ли
цата, отговарящи на тези условия, подават молбаде
кларация по образец, утвърден от министъра на труда 
и социалната политика, за заплащане на оказаната им 
болнична медицинска помощ. Чрез директора на съот
ветното лечебно заведение молбата се подава до дирек
тора на дирекция „Социално подпомагане“. От там в 7
дневен срок извършват социална анкета за установяване 
наличието на условията за заплащане стойността на 
оказаната болнична медицинска помощ. 

Дирекциите „Социално подпомагане“ превеждат по 
банков път на болничното заведение средствата за запла
щане на оказаната медицинска помощ и лечение на 
лицето, отговарящо на условията за това.

До 16 март в дирекция „Социално подпомагане“–По
пово са постъпили 6 молби от граждани за заплащане 
на проведено болнично лечение. Две от тези молби са 
на родилки.

Хората, които имат прекъснати здравноосигурителни 

вноски, но отговарят на условията на ПМС 13, могат да 
бъдат спокойни за своето здраве и безплатно лечение – 
разходите за това се поемат от дирекция „Социално 
подпомагане“ по надлежния ред.                                 МВ

I. Право на строеж

1. В УПИ ІІІ, кад.№3633 от кв.103 по регулационния 
план на гр.Попово на „Цех за закуски и кафесладкарница“ 
с разгърната застроена площ от 140 кв.м заедно със 
застроената в имота жилищна сграда, освидетелствана за 
събаряне, оценена като материали. Начална тръжна цена – 
1480 лева. Цената на материалите е без ДДС. 

2. В УПИ І от кв.120 по регулационния план на гр.Попово 
на обект „За търговия и шивашки услуги“ с разгърната 
застроена площ от 80 кв.м. Начална тръжна цена – 720 
лева. 

3. В УПИ V, кад.№ 2617, 2619 от кв.120 по регулационния 
план на гр.Попово на „Търговски обект“ с разгърната 
застроена площ 140 кв.м заедно със застроената стопанска 
сграда, освидетелствана за събаряне, оценена като мате
риали. Начална тръжна цена – 1390,40 лева. Цената на ма
териалите е без ДДС.

4. В УПИ Х, кад.№ 3541 от кв.111 по регулационния 
план на гр.Попово на обект №1 – „Търговия и обществено 
хранене“ с разгърната застроена площ 220 кв.м. Начална 
тръжна цена – 2200 лева.

5. В УПИ Х, кад.№ 3541 от кв.111 по регулационния 
план на гр.Попово на обект №2 – „Търговия и обществено 
хранене“ с разгърната застроена площ 200 кв.м. Начална 
тръжна цена – 2000 лева.

6. В УПИ Х, кад.№ 3541 от кв.111 по регулационния план 
на гр.Попово на обект №3 – „За търговия“ със застроена 
площ 120 кв.м. Начална тръжна цена –1200 лева.

II. Продажби

1. Урегулиран поземлен имот ХХIІІ „за търговия и 
услуги“ от кв.113, ул.„П.Хитов” по регулационния план 
на гр.Попово с площ 540 кв.м. Начална тръжна цена 3780 
лева.

2. Масивен гараж № 2 с площ 19,04 кв.м, находящ 
се в кад.№3224 от кв.96, бул.„България“ №182 по ре
гулационния план на гр.Попово. Начална тръжна цена – 
2700 лева без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот ХІ, кад.№ 283 от кв.55 
по регулационния план на с.Ковачевец с площ 880 кв.м 
заедно със застроените в имота сгради, освидетелствани за 
събаряне, оценени като материали. Начална тръжна цена – 
1377 лева. Цената на материалите е без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот Х от кв.54 по регула
ционния план на с.Посабина с площ 908 кв.м. Начална 
тръжна цена – 817,20 лева.

5.Урегулиран поземлен имот ХІ от кв.54 по регула
ционния план на с.Посабина с площ 900 кв.м. Начална 
тръжна цена – 810 лева.

6. В поземлени имоти кад.№ 2624, 2623 от кв.103 по 
регулационния план на гр.Попово на сграда, освидетелст
вана за събаряне, оценена като материали. Начална тръжна 
цена – 346 лева без ДДС. 

 
Търгът ще се проведе на 05.04.2006 г. (сряда) в сградата 

на Община–Попово, заседателната зала на II етаж, от 9,30 
часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16.30 часа 
на 04.04.2006 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия 
по време на провеждане на търга.

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

 Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен 
ден от 9 до 17 часа до 04.04.06 г. 

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

ОБЩиНа–ПОПОВО

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА: Уважаема редакция,
Искам да изразя личната си позиция в подкрепа 

статията на Пламен Събев в бр.5 на вестника „Не
кромания“. Написаното в нея – кратко, точно и 
ясно – се надявам да бъде подкрепено найвече от ад
министративните органи на града.

Наистина, излизайки от домовете си, ние, жите
лите на града, попадаме в странна, тягостна обста
новка. Дори да излезем в добро настроение, като пре
минем покрай стотиците безразборно разлепени не
кролози, то се разваля. Снимките от некролозите на 
стотици мъртъвци излъчват вибрации, които причи
няват разстройство и дори главоболие. Това го знаят 
радиестезистите. Минавайки покрай облепените с 
некролози стени, ние почесто говорим за мъртвите, 
отколкото за живите. Не е християнско да ровим 
постоянно кокалите им. 

Мъката, скръбта и тъгата са лични изживявания, 
защо постоянно трябва да се афишират. Става така, 
че мъртвият вече не се нуждае от тях, а живите не 
се трогват от тях. Нека нашите чувства изричаме, 
докато човек е жив и има нужда от тях.

Затова предлагам общинската управа да определи 
и изгради места за разлепване на некролози и обяви 
от различен характер в близост до двата пазара. 
Нека хората заменят некролозите по улиците със 
съобщения в медиите.

И нека като се определят такива места, те да не 
бъдат само за некролози, а и за добрите примери от 
живота, които ни съпътстват и дават жизненост 
на града ни. Примери могат да се намерят.

Петър Кюрекчиев, Попово
(печата се със съкращения)

ЧитателСка Поща 

РаЗКРиТи

Домова кражба
В дните 12–13 март в с. Водица, община Попово, е 

извършена домова кражба. Крадецът, 45годишен мъж 
от същото село, е разкрит на 14 март след проведени в 
РПУ–Попово оперативноиздирвателни мероприятия.

и кражба на животни
На 14 март след проведените в РПУ–Попово оператив

ноиздирвателни мероприятия поповската полиция раз
крива крадците на 16 агнета от депо за изкупуване на 
животни в с.Светлен. Като извършители на деянието 
са уличени пет лица, четири от с.Светлен и едно от 
с.Звезда. По случая е образувано дознание. Трима от 
уличените са задържани за 24 часа в РПУ–Попово.

КаТасТРОФа сЪс ЗаГиНаЛ

На 13 март 2006 г. около 17,30 часа на пътя с.Ковачевец–
с.Водица товарен автомобил „Ивеко“ с великотърновска 
регистрация с водач Я.С. (на 28 г.) от В.Търново навлиза 
в насрещната лента за движение и предизвиква пътно
транспортно произшествие с лек автомобил „ВАЗ“ с раз
градска регистрация с водач Д.М. (на 18 г.) от с.Ясеновец, 
област Разград. Загинал е пътуващ в лекия автомобил 
18годишен младеж от с.Буйново, община Търговище. 
Водачът на лекия автомобил е настанен в МБАЛ–
Попово с черепна травма без опасност за живота. По 
случая е образувано следствено дело.

ВРЪЩаТ ТеЛеГРамиТе

До края на този месец от „български пощи“ на 
практика ще възстановят възможността да се изпра
щат телеграми. новата услуга ще се нарича „теле
поща“ и ще доставя в запечатан плик като препоръ
чана кореспондентска пратка.

Разликата обаче е, че докато телеграмите се доставяха 
24 часа в денонощието, „Телепоща“ ще се предлага само 
през деня. Новите телеграми ще са бързи и евтини. Це
ните им ще са от 1,90 до 2,30 лева. Предвижда се също 
в пощенските станции да се предлагат и няколко вида 
луксозни поздравителни картички за „Телепоща“. Част 
от приходите от тях ще се предоставят на Български 
червен кръст и „SOS Киндердорф“.

Въпреки че новите телеграми ще се доставят по факс, 
те също могат да бъдат редовен начин за призоваване в 
съда, защото ще се носят като препоръчано писмо и при 
доставката ще се изисква подпис на получател.      МВ

Участниците в срещата (от дясно на ляво):  
Борислав Геронтиев и проф. Александър Грозев

В София на работна сре
ща е обсъдена подготовката 
на националния кинофес
тивал „Златното око“, пе
тото издание на който 
пред стои. Присъствали са 
Надежда Захариева – за
местникминистър на кул
турата, Иван Павлов – пред
седател на Съюза на фил
мовите дейци, проф.Алек
сандър Грозев – директор 
на Националния филмов 
център към Министер
ството на културата, Бо
рислав Геронтиев – про
грамен директор на БНТ, 
Цветана Маринова – 
представител на UVT. 

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА 
НА КИНОФЕСТИВАЛА 
„ЗЛАТНОТО ОКО“

Град Попово, домакин на 
фестивала, е било предста
вено от заместниккмета на 
Общината Владимир Ива
нов, Даринка Парашкево
ва – шеф на дирекция „Ху
манитарни дейности“, и 
Петя Габровска – главен 
специалист в отдел „Кул
тура“. 

Към изброените пого
ре институции и организа
ции, участващи в организа
цията на фестивала, са се 
присъединили Асоциации
те на българските и на те
левизионните оператори, 
Сдружение за среда и кул
тура „Попово ХХІ век“. 

Генерален спонсор на 
фестивала се очертава да 
бъде ПОК „Доверие“. То
ва е потвърдено от гжа 

Даниела Петкова – изпъл
нителен директор на ком
панията. 

МВ
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отдавна не сме 
ви виждали, гжо 

аламанчева.  Дори 
българската национална 
телевизия рядко излъчва 
филм или постановка с 
участие на актьори от 

вашето поколение.

За жалост в телевизията 
много малко български ар
тисти могат да се видят. 
В замяна на това пък се 
знаят биографиите, дори 
бенките на всички аме ри
кански актьори. За бъл
гарските от време на време  
някой ще възкликне: „Аа
а, тоя па бил жив!“.  Малко 
се интересуват от нас и 
винаги оправданието е, че 
няма пари. Пък има пари 
за неща, които не са много 
качествени. След това се 
питаме защо вкусът на 
българина пада надолу. Аз 
обвинявам много медиите 
за това нещо. Те принизиха 
езика, на който пишат и 
говорят. Принизиха всичко. 
Вместо да издигнеш публи
ката чрез истинското из
куство, те направиха об
ратното. Казват, че това е 
пазарът, но аз мисля, че е 
просто оправдание. Виж
дате, че започваме да берем 
плодовете от всичко това.

щом посегнаха и на 
паметника на Шипка, 
за какво да говорим?

Дори и фактът, че на
ме сиха политиката в на
цио  налния празник, е 
меко казано некрасиво. 
Има свети неща, като зна
ме то, като герба, като 
този паметник, кои то би 
трябвало да са недосе

IN MEMORIAM
ПОЧИНА АКТЬОРЪТ 

ИЛИЯ ПЕНЕВ
На 2 март след продължително боледуване на 72го

дишна възраст почина актьорът от варненския драма
тичен театър „Стоян Бъчваров“ Илия Пенев. До края 
на дните си той остана верен на старите си приятели 
от родното Попово, където преминаха детството и уче
ническите му години.

Роден е на 5 август 1933 година. Завършва актьорско 
майсторство в класа на проф. Моис Бениеш във ВИТИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ през 1956 г. Две години актьорства 
в Драматичен театър–Сливен и още две в Сатиричен 
театър–София. 

От 1960 година е на сцената на Варненския драматичен театър. Тук той твори 
своя „театрален век“ и вписва в летописната книга на театъра десетки незабравими 
роли, сред които Баркин, Василий Иванич, Чебутикин в „Иванов“, „Лебедова песен“, 
„Три сестри“ на А.П. Чехов, Чудомир в „Полите на Витоша“ на П.К. Яворов и др. 
Има участия в киното, телевизията, радиото и естрадата. Носител е на национални 
награди и държавни отличия. 

„Угасна сърцето на голям национален талант, който ни караше да се смеем 
през сълзи и да плачем през смях...“. Това пише кметът на Варна Кирил Йорданов в 
събо лезнователно писмо, като нарежда големия варненски актьор сред символите 
на морската столица.

Пътят на този талант тръгна от нашия град и името му има запазено място в 
сърцата на  поповчани. 

Поклон пред светлата му памет!

„НЕ ИСКАМ ДА ОЦЕЛЯВАМЕ, 
ИСКАМ ДА ЖИВЕЕМ“

Неотдавна в Попово гостува театър „Перпетуум 
мо биле“ с пиесата „Свекърва“ на антон Страши
миров. В една от ролите гледахме Мариана ала
манчева, ня ко гашната любимка на децата от те
левизионното пре да ване „Сладкарница „Захарно 
петле“ кака  Мариана. 

Талантливата актриса е родена в София. Завърш
ва ВИТИЗ в класа на проф. Желчо Мандаджиев през 
1964 г. Три години работи в Драматичен театър 
„Й. Йовков“ в Добрич. От 1967 г. е в трупата на 
Дър жавния сатиричен театър в София и има 
щастието да си партнира с едни от найголемите 
ни комедийни актьори. Освен в театъра, създава и 
десетки роли в българското кино. 

Въпреки че вече е пенсионерка, продължава да 
иг рае, когато я поканят. Освен в този спектакъл 
на пъту ващия частен театър, с който е оби ко
лила почти ця лата страна, участва и в едно 
представление на Сати ричния театър.  

гаеми. Преди година или 
две имаше нарисувани 
свастики върху паметника 
на Левски в Борисовата 
градина! Всички хора, кои
то минавахме оттам сут
рин, си споделяхме, че не 
можем да асимилираме 
подобен акт. Значи този, 
който го е направил, никой 
не го е научил, че има не
прикосновени неща. Уж го
ворим за патриотизъм, за 
национални ценности, но 
има някакво разминаване – 
само говорим, а делата ни 
са ужасни! Много съм огор
чена от всичко то ва, с нищо 
не мога да помог на…

вместо в 
„криворазбраната 
цивилизация“ днес 

всички сме участници 
в „криворазбраната 

демокрация“.

Да, както е казал Чърчил, 
демокрацията не е най
доброто нещо, но нищо 
подобро не е измислено. 
Явно ние не я разбрахме. 
Свободата я превърнахме 
в слободия. Според мен 
чув  ството за мярка на нас 
българите малко ни ку ца. 
Даже не знам дали е мал
ко – нямаме мярка в нищо! 

всъщност това говори за 
културата на една нация.

Да, и то се възпитава, то 
не се ражда от само себе 
си. Преживяхме огромен 
срив. Днес хората са по
отрудени, нямат време  за 
децата си. А там, където 
ба щата примерно е без ра
ботен, каква трагедия е 
за него и семейството му. 

Неговото само чув ствие е 
смачкано до такава степен, 
че на кого да изкара яда 
си – на найблизките 
си. Чувството за 
неудов летво реност 
от жи вота се пре нася 
и върху децата. Няма 
ги и бабите, 
онези хубави 
б а б и , 
к о и т о 
учеха 

децата да сричат, възпи
таваха ги в българ щина. 
А как тези деца ще 
възпитават своите деца? 
Появи се един голям луфт 
между поколенията, който 
не знам как ще се запълни. 

Днес отговор ност та за 
възпитанието много 

родители прехвър лят 
върху училището.

А там какво е! Ще има 
матури – няма да има 
матури! Три часа исто
рия – не, два часа или пет 
часа! А да познаваш бъл
гарската история, бъл гар
ската литература това са 
основни неща, не е само 
в компютъра истината!   
Моят баща беше учител 
по математика. Той не 
отри чаше прогреса, но 

каз ваше за елката: „Този 
уред трябва да се използва, 
след като детето се научи 
да събира и изважда, да 
де ли и умножава.“ Тоест 
детският мозък трябва да 
се развива, детето трябва 
да се научи да мисли…
Та, мъчно ми е, много ми 
е мъчно, като гледам какво 
става днес.

все още играете в 
театъра. това, все пак, 
не е ли за вас някаква 

духовна опора?

Какво говорите, та аз без 
театъра ще съм умряла! 
Това го споделих и вкъщи. 
Слава Богу, че все още ме 
търсят. И в този театър, и 
в Сатирата имам анга жи
менти. Ако остана само 
вкъщи, не знам какво бих 
правила, сигурно ще по
лудея. Усещането, че все 
още си нужен, че те оце
няват, ме спасява. И съм 
щастлива, че още мога да 
върша това, за което съм 
призвана. Друго не мога да 
правя, това мога. 

казват, че найщастливи 
са хората, които работят 

това, което наймного 
обичат?

Наистина е найдобре да 
вършиш любимата си ра
бота, а не да си принуден 
да правиш нещо, защото 
трябва да живееш. Затова 
се ядосвам, като слушам, 
че трябва да се мъчим да 
оцелеем. Аз не искам да 
оцелявам! Искам да жи
вея като бял човек, а не 
постоянно да съм в съ
стояние на оцеляване! Би
туваш между сметките за 
тока, за парното и т.н. Че 
за каква книга, за какви 
светли неща да гово рим?! 
Разправиите за па ри – то
ва чуват нашите де ца, в та
кава атмосфера растат, за 
съжаление. Ня ма го спо
койствието, духов ност та 

липсва. 

не е лек животът на 
актьора, вижда се.

Не само на актьора. Не 
е леко за болшинството 
българи. Но при нас по
не е благодатно, че вър
шиш това, което харес ваш. 
И това е може би един
ственото, което ни държи 
на повърхността. Да си 
актьор е голямо щастие. 

вие всъщност кога 
разбрахте, че това е 

призванието ви?

Доста късно го разбрах. 
Учех в механотехникум 
и чак последната година, 
когато се включих в учи
лищната самодейност, раз
брах, че сцената ме при
влича. И към техниката 
имах известно влечение, 
но щях да стана един по
средствен инженер, тъй 
ка то бях достатъчно амби
циозна. Но това нямаше 
да ми пълни душата. Една 
сутрин се събудих и вече 
бях наясно каква искам 
да стана. Беше нещо като 
осенение.

вие сте от едно много 
силно поколение актьори, 
което имаше възможност 
да се реализира не само в 
театъра, но и в киното и 

телевизията. Поддържате 
ли връзка помежду си, 

или времето ви раздели?

Не, не всички се виж да
ме. С участието ми в по
становка на Сатиричния 
театър се виждам с повече 
колеги. А в този театър, с 
който тук гостуваме, об
щувам с колеги не само 
от моето поколение, а и с 
помладите. С тях човек 
се чувства много добре, 
подмладява се някак. Тези 
контакти и публиката – 
това ме кара да съм жива!

Разговор на 
Маруся Милушева

наЦионална аГенЦиЯ За ПриХоДите
Териториална дирекция на НаП–Търговище, 7700  Търговище, пл.„Свобода“ № 1

тел. (+359601) 69015, факс (+359601) 67512, email: k.berova@tdd25.minfi n.bg, www.nap.bg

ФИРМИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ГОДИШНАТА СИ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ ПО ИНТЕРНЕТ

Фирмите вече могат да подават годишната си декларация за облагане с корпо
ративни данъци по интернет от сайта на Националната агенция за приходите 
(НАП) – www.nap.bg. За да подадат своите декларации по интернет, фирмите тряб
ва да използват електронен подпис. 

Графично системата за подаване на декларации за облагане с корпоративни да
нъци по интернет е почти идентична с хартиените декларации, а попълването на 
електронното приложение отнема няколко минути.

Данните за фирмата, която  подава декларацията, се зареждат автоматично при 
влизане в системата от вътрешните информационни масиви на Националната аген
ция за приходите (НАП). Входящият номер и датата на приемане на декларацията 
се изпращат от приходната администрация също по електронен път.  

Използването на услугата „Подаване на декларации за облагане с корпоративни 
данъци“ пести време и разходи. Същевременно елиминира необходимостта 
от посещения на офисите на НАП и дава пълни гаранции за сигурността на 
информацията, която се подава от клиентите. 
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Църквата в селото отново ще отвори врати за християните. Някогашното училище 

Селото ни е сред мал
ките в община та – 

сега в него живеят около 
130 души. Населението 
е предимно българско, 
има само едно турско се
мей ство. Младите хора 
не са много – броят се на 
пръстите на  ръцете. С всяка 
изминала година жителите 
на селото намаляват, а това, 
за съжаление, се наблюдава 
през последните 10–15 го
дини в почти всички по
добни селища в страната. 
Но така или иначе и тук 
живеят хора, всеки със 
своите болки и радости, 
всеки със своите проблеми 
и кметът е човекът, на 
когото те разчитат почти за 
всичко.

Аз съм роден в това село, 
познавам добре жителите 
му, както и те ме познават. 
Може да прозвучи не
скромно, но моите съ
селяните ми вярват и ми 
се доверяват. Повечето 
от тях са възрастни хора, 
имат нужда от помощ и в 
мое лице в повечето слу
чаи я намират. Старая се 
да им помагам по всяко 

Кметският наместник на с. Помощица

„НЯМА ПРАЗНИК В ЖИВОТА 
НА ОНЗИ, КОЙТО НЕ СЕ 
ТРУДИ В ДЕЛНИК“

Илия Илиев е кметски наместник на с.Помощица. 
Той е местен жител, 57годишен, семеен, има една 
дъщеря. Зодия Риби. Завършил е висше образование – 
селско стопанство. Преди да седне на кметския 
стол, е работил като експерт по специалността 
си в областния съвет в Разград. Гн Илиев е сред 
дълголетниците в кметската професия – на тази 
длъжност е постъпил на 16 октомври 1991 г. и ве
че четвърти мандат е стопанин на селото. Това 
оз начава, че съселяните му го ценят и му имат 
доверие. 

Какво е сторено в Помощица през годините от 
по следния мандат, какви са проблемите и как се 
решават – за това споделя кметският наместник 
на страниците на вестника.

НА ОНЗИ, КОЙТО НЕ СЕ НА ОНЗИ, КОЙТО НЕ СЕ 
ТРУДИ В ДЕЛНИК“ТРУДИ В ДЕЛНИК“

време и с каквото мога. В 
седмицата само един ден 
има транспортна връзка 
с Попово, а на доста от 
съселяните ми често пъти 
се налага да си доставят или 
документи някакви, или 
лекарства, или нещо друго. 
И разбира се, разчитат 
на кмета. За да може да 
помага на ближните си, 
човек трябва да вярва в 
това, което работи. Убедил 
съм се, че проблемите не 
са страшни, страшно е, ако 
те не се виждат и още по
лошо – ако не се решават. 
От дългата си практика на 
това място съм разбрал, че 
кметът винаги трябва да 
е близо до хората, да им 
служи, да е с тях в тъжни 
и радостни моменти. 
Наистина не всякога има 
възможност да се помогне 
на някого по независещи 
от него причини, но това 
не се случва често. Убедил 
съм се, че целта се постига 
полеко не като се бърза, 
а като не се спира. Във 
всекидневието си винаги се 
придържам към принципа, 
че няма празник в живота 

на онзи, който не се труди 
в делник.

Преди години, когато за
почна кметстването ми, 
в Помощица имаше са мо 
два дни в седмицата пи 
тейна вода. Взех пробле
ма присърце и с по мощ
та на общинското ръко
вод ство в Попово и с лич
ното съдействие на кмета 
др Людмил Весели нов на
правихме водоснабдява
нето в селото. Сега во да
та достига до всеки дом 
безрежимно дори и през 
горещите летни месе ци. 
Заслужава да се спо мене 
в та зи връзка и името 
на хидроинженера Ки ра
джийски, чиято фирма на
прави проекта и изпълни 
в срок строителните ра
боти на питейното во до
снабдяване. Тук е мяс то
то да се каже, че за да бъ
де окончателно ре шен въ
просът с водоснабдя ва нето, 
е нужно да се извърши 
ремонт на един водопровод 
с дължина 520 м. Ако то ва 
стане, ще можем да полз
ваме гравитационна вода 
постоянно, дори и през 
„сухи“ години. Сега та зи 
вода изтича в дерето и пъл
ни язовира…

В землището ни има 
четири водопойни чешми. 
Всички те са ремонтирани 
и се ползват по пред наз
начение. В близост до 
източния край на селото 
успяхме да изградим още 
една водопойна чешма с 
пари, отпуснати по линия 
на борбата с ерозията.

Възстановени са и два 
моста – единият по от
сеч  ката за с.Ломци, а дру
гият по пътя, свързващ из
точния край на селото със 
земеделските земи.

През този мандат за поч
нахме ремонт на селския 
православен храм „Св. 
Архангел Михаил“. Може 
да се каже, че сградата му 
е уникална, архитектурен 

м и  р а 
улич ната мре
жа в се лото ни. 
От 15 год ни не 
е правен ос но
вен ремонт, из
вършвани са по
някога кърпе 
жи по найраз 
битите учас тъ
ци. Успяхме до
сега да ремон
тираме само 
ед на ули ца с 
пари по про
грама „Сти
хийни бед
ствия“.

Един от 
не  решените 

ни проблеми са честите 
ава  рии, които възникват в 
електро за хран  ването, осо
бено при силен вя тър. Пре
нос на та ел. мрежа е стара, 
в къ щите в пери ферията на 
селото напре жението па да, 
нерядко на личните два тра
фо поста се изключват и се 
нарушава електроснаб дя
ването.

Безработицата в с.Помо
щица е почти пълна. Са мо 
четирима човека от се лото 
са ангажирани в сел ското 
стопанство. Земе делските 
земи се об ра ботват от арен
да тори. Част от зе  мя та, въп

паметник. 
Аз съм 
обиколил 
п о ч т и 
всички се лища в раз град 
ския ре  гион, но по добна 
черк ва не съм срещал. Ве
че е свършена доста ра
бо та по ремонта на хра
ма – покривът е за вър
шен, камбанарията е въз
становена, направена е 
мед ната обшивка и всички 
те чове спряха. Част от фи
нансовите средства за ре
монтните работи са по стъ
пили по линия на мал ките 
демонстрационни про ек  ти 
и с помощта на Об  щина–
По пово. Сега търсим спон
со ри да осигурим пари за 
въз становяване на иконос 
таса и за направа на вън
шно освежаване на сгра
дата, чиито 
каменни сте ни 
трябва да се 
почистят основ
но. Очакваме 
ре  мон тът на 
храма да бъ де 
на  пълно завър
шен до ноем
ври 2007 г., 
ко гато се на
вършва един 
век от него вото 
построяване.

През изми
налата го ди
на по д мених
ме лам пите на улич но то 
ос ветле ние с но ви, енер
го спестяващи. Монти рах
ме 36 освети телни тела 
(сва лените ста ри лампи са 
били 102), които не са на
пълно доста тъчни, но за 
сега други ня ма. Раз поло
жили сме ги по кръс то
вищата и въз ловите мес та 
в селото, за да осветяват 
максимално го ляма площ. 
Имаме обе ща ние, че ще 
ни бъдат дос  тавени до пъл
нително ос ветителни тела, 
но не е ясно кога точно ще 
стане то ва.

В ло шо състоя ние се на

Малкото хора, които ще срещнете по улиците, 
са предимно пенсионери.

реки че е 
нае  та (око
ло 1100 де 
ка ра), не 
се обработ
ва – това 
са пре дим
но ста ри 
о в о щ  н и 
гради ни и 
на клонени 
терени. Въ
п реки това 
всички соб
с т в е  н и  ц и 
на земе дел
ски земи ре
довно полу
чават по ла
гащата им 
се рен та.

И в наше
то село има 
случаи на 
п р е  с т ъ п 
ност, но тя е 
ограни чена 

и се изразява предимно 
в краж би от нео битаеми 
къщи. Може да се каже, 
че през по следната го дина 
кражби те спряха. Това се 
дължи найвече на добрата 
съв мест на работа на кмет
ст вото с органите на поли
ция  та, с кои то се под  държа 
пос тоянна връз  ка.

До края на мандата 
пред виждаме да при клю
чи ремонтът на черк ва
та. Ще се опитаме да ре 
монтираме  училищна 
та сграда, която сега не 
се ползва, но влиза в пла

новете за бъдещото раз
витие на с.Помощица. На
дяваме се, че в недалечно 
време тук ще успеем да 
развием селски туризъм 
и селището ще „живне“. 
Условия за това има, 
тряб ва да ги използваме 
найрационално. Как то 
и досега, ще продъл жи ра
ботата по благоуст роя
ването на селото и под
държането му в добър 
вид. 

Записа Кирил ЖЕчЕВ
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ХОРОСКОП
17–19 март

МАГАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

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

имеННициТе

19 март
Божидар/а (или на 6.І.), 
Доротея

24 март
Захари/на

25 март
Благой, Благовеста

ДА ПОЧЕРПЯТ 

месТеН 
ВесТНиК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ 22 5 ��

• куПувам къща в 
об щина Попово или Опа
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 55

• ПроДавам урегу ли
ран парцел 591 кв.м в Раз
град, със застроена сгра
да с магазин, 150 кв. м 
РЗП.  Справки на тел. 
088 8 538 165.  55

• тЪрСЯ Да Гле Дам 
въз растни хора. Тел. 089 
7 627 968, Слав ка.  33

• ПроДавам „Форд  
ес корт“, 1.8, дизел. 
Тел. 089 8 720 171. 55

• Давам ПоД наем 
ма газин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зе лен
чу ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова. 55

• ПроДавам: нова хо 
ри зонтална хладилна ви 
т рина фризер, нов го лям 
автоклав, петро масо ва лам
па, чугунена гот вар ска 
печ ка, тенекии, релси за 
телфер, проточен бой лер, 
буркани, „Юн га“, во допро
водни тръ би, тръб ни раф
тове, хладил ник, пор тал
на врата. Тел. 26829, По
пово, Ди митрова. 55

• куПувам ниви, го
ри, парцели и къщи на 
територията на Търго
вищка област на изгодни 
цени. Справки на тел. 088 
7 547 749 и 27560 (след 
17 ч.). 25

• ПроДавам имот в 
с.Кар дам. Справки – с.Сла 
вя ново, тел. 934 303. 23

• ПроДавам 40 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 089 9 782 888. 23

овен. Не разчитайте на спокойствие и подре
ден живот. Всъщност сега вие не се и стремите 
към това. Обстановката в дома ви е пренаситена 

с емоции и събития. Всичко, скрито преди, сега излиза 
на повърхността. Остава да решите какво да се прави с 
него.  

телеЦ. Обичайните дейности отиват на втори 
план. Найдобрият ден за седмицата е петък. 
Вие ще се чувствате прекрасно, общувайки с 

онези, които са ви приятни. При желание можете през 
втората половина на седмицата да си намерите работа, 
която ще ви удовлетворява много повече в материално 
отношение.  

 блиЗнаЦи. Вие както преди сте настроени 
борчески. Правите кариера, конкурирайки се с 
някого, с нагласата да постигнете целта си, ма

кар и чрез друга тактика – погъвкава и тайна. Без изоб
ретателност сега сте заникъде.  

 рак. Можете да си позволите любовен роман, 
собствен бизнес. През тази година всяка мечта 
и желание са полесно осъществими, отколкото 

през минали години. Хубавите ви дни са петък и неде
ля.  

лЪв. Ръката на Съдбата ще се прояви чрез 
конкретен човек: това ще бъде поскоро въз
раст на жена или някой, който ви изглежда, че 

„си е изпял песента“. Бъдете предпазливи, към края 
на седмицата ситуацията ще се изчерпи и ще стане по
леко.  

Дева. Около вас продължава да е неспокойно. 
Сега обаче вие можете от всичко да извлечете 
полза за себе си. Колкото и да ви се иска да вър

вите към своята цел направо, въздържайте се, използ
вайте половки маневри и връзки.   

веЗни. Късмет може да имате дори в ха
зартни игри, конкурси, съревнования, но вие се 
интересувате от посериозни неща. Ако става 

дума за съревнование, то да е на високо ниво, ако е игра, 
да е политическа. Препятствията се преодоляват лесно. 
Във финансово отношение успехът се постига чрез целе
насочени, пестеливи методи.  

СкорПион. Благосъстоянието ви през тази 
и следващата година ще е пропорционално на 
натиска, ентусиазма и високата самооценка, 

които проявявате сега. Така че, вдигайте летвата на пре
тен циите си към света и самия себе си повисоко. През 
тази седмица, за да има успех дейността ви, не е лошо 
да демонстрирате където трябва своя интелект, своето 
умение да боравите с думи.  

СтрелеЦ. През тази седмица вие все още 
сте концентрирани върху семейни въпроси. Те 
поглъщат вниманието ви и ви правят зависими. 

Обновете в дома си колкото е възможно повече битова 
техника, обзаведете се с найсъвременни битови уреди, 
последен модел телевизор и музикална система. 

коЗироГ. Всичко, което е свързано с обуче
ние, оформяне на документи, пристигане на 
роднини и вашето собствено пътуване, се отлага 

до края на март. И това е прекрасно. Иначе биха ви тор
мо зили спънки, неопределеност и бавно темпо. Отде
лете внимание на своя автомобил, той се нуждае от про
филактика. 

воДолей. Сега вие сте в подем: иска ви 
се да изглеждате подобре от обикновено и да 
привличате погледите. То и наистина си е така: 
вие повече от когато и да е привличате лица от 

проти воположния пол, излъчвайки своеобразно обаяние 
до ри в деловите отношения. Възползвайте се от това 
за лич ния си успех. Негативно на резултатите може да 
повлияе само мързелът ви. 

риби. Някои от вас вече преживяха своята 
„революция“, други са още на прага º. За да изле
зете с победа от рискованото начинание, което ви 

готви съдбата, учете се да четете нейните знаци: тя ви
наги отначало предупреждава, а после ви поставя пред 
факта.  

• ПроДавам три
етажна къща на ул. „Ста
мо Костов“ № 4 в Попово, 
с локално парно, гараж 
и стопански постройки. 
Справки на тел. 24700. 
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Открадната студентска 
карта и книжка, издадена 
от ВСУ „Черноризец Хра
бър“–Варна, на Зор ница 
Милчева Петрова, ФК № 
05063012. 12

СПОРТ И СЕКС ПРЕОБЛАДАВАТ 
И В ПЕЩЕРНИТЕ „ТИЙНГРАФИТИ“

По всичко личи, че ми
сълта за секс поглъща ос
нов ните мозъчни ресур си 
на тийнейджърите още от 
зората на човешката циви
лизация, разказва Green.
Democrit.com

Повечето от историците 
и антрополозите са на 
мнение, че пещерните сте
но писи от палеолита са 
дело основно на професио
нални шамани художници.

Изследване на амери
кан ски палеобиолог обаче 
показва, че голяма част от 
тях не са с нищо пораз
лични от съвременни тий
нейджърски графити на 
тема секс и спорт, отбелязва 
LiveScience.com. 

Дейл Гътри от универ си
тета на Аляска във Феър
банкс анализирал щателно 
хиляди стенни рисунки от 
епохата на плеистоцена. 
Ока зало се, че повечето 
от творбите на възраст от 
10 000 до 35 000 г. са били 
бук вално нахвърляни на ръ
ка. 

Техниката била проста: 
сдъвквали парче червена 
охра, поставяли ръката си 
на стената и вдъхновено 
плю ели върху нея. 

Подобно на децата, кои
то очертават с молив ръка
та си, обяснява изследо ва
телят. 

След като сравнил раз

мера на ръцете на древ
ни те творци от пещерите 
на Европа, а след това ги 
съпоставил с 1000 фото
копия на ръце на съвре
менни жени и мъже от 
всич ки възрасти, Гътри 
уста новил кой какво е нари
сувал. 

Обратно на установеното 
мнение, повечето от гра
фитите били дело на тий
нейджъри от мъжки пол. 

В ловните сцени подраст
ващите изобразявали пре
димно поедри животни – 
бизони, коне, елени. Не били 
рядкост и страшилищата за 
древните хора – лъвовете и 
пещерните мечки. 

За разлика от изящните 
контури и завършените 
сцени на творбите на про
фесионалистите, графи ти
те на тийнейджърите били 
позамазани, но пък се от
личавали с изключителна 
детайлност и натурализъм. 
Изобразените в тях ди
ви животни найчесто би
ли набучени с копия, от 
устатата им обилно бли
кала кръв. 

„Младежите изобра зява
ли това, което постоянно 
занимавало умовете им. По 
онова време ловът бил за 
тях това, което сега са състе
занията на „Формула 1“ и 

безуспешно се опитал да 
намери дори една, която 
да носи поне оскъдна пре
паска...

При това младежите не 
рисували просто жени, а по
скоро Памела Андерсън от 
плеистоцена, надарена все 
така с гротескно огромни 
гърди и яки бедра. 

Много често пещерните 
стени били украсени с 
изоб ражения на гени та лии, 

добре познати от училищ
ните тоалетни и чинове. 

Жените, които рисували 
по стените, дарили на поко
ленията помалко от 20% от 
пещерните графити. Гътри 
обяснява, че нежният 
пол и в онези времена е 
творял не помалко, но за 
съжаление преди появата 
на грънчарството жените са 
изливали мисли и емоции 
върху кожа и тъкани, които 
не са се съхранили добре 
до наши дни. 

Дейл Гътри представя 
от кри тията си, както и 
над 3000 снимки на пе
щерни графити, в кни
гата си „Природата на па
леолитното изкуство“ (The 
Nature of Paleolithic Art). 

Green.Democrit.com 

футбола“, твърди Гътри.
Но по всичко личи, че 

мисълта за секс поглъща 
основните мозъчни ресур
си на тийнейджърите още 
от зората на човешката ци
ви лизация. 

Повечето от графитите 
представлявали ярки об
разци на непреходното 
„под поясно изкуство“. Из
обра зените хора били пре
об ладаващо жени. Гътри 

Съвременни графити
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КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

волейбол

футбол

Георги ДЕНЕВ

На 12 март отборът на 
„Черноломец“ посрещна на 
своя стадион в Попово тима 
на ФК „Орловец“–с.Победа 
в среща от поредния ХVII 
кръг на футболното пър
венство в Североизточна 
„В“ аматьорска група.

Този път мартенският 
ден – студен и дъждовен, 
не бе благосклонен към 
футболисти и зрители. Ма
чът започна равностой
но, с редуващи се атаки 
към двете врати, но без 
чисти голови положения. 
В края на полувремето, 
след разбъркване във вра
тарското поле на гостува
щия отбор, Красимир Го
чев от „Черноломец“ се ока
за найсъобразителен и вка
ра първия гол, с който дома

ЗАГУБА КАТО ДОМАКИНИ
кините поведоха с 1:0.

След почивката срещата 
бе подновена с подчертан 
домакински натиск. В 58
ата минута топката, из
стреляна от Димитър Пем
перски, улучи гредата. По
степенно играта се изравни, 
след което инициативата 
премина у гостите. При една 
от тяхните атаки футболист 
на „Орловец“ в 68 минута 
центрира от дясната страна 
и централният нападател на 
гостуващия отбор вкара гол 
с глава и изравни резултата. 
Десетина минути преди 
последния съдийски сиг
нал, при изпълнение на 
наказателен удар в поло
вината на домакините, се 
получи разбъркване пред 
вратата на С. Тодоров и гос
тите вкараха второ попа
дение – 2:1. До края на 

мача не остана време, пък 
и сили на поповските фут
болисти да отбележат поне 
изравнителен гол.

За отбелязване е, че мачът 
премина спортменски, на 
футболистите от двата от
бора не бе показан наказа
телен картон.

Състав на „Черноло
мец“: С. Тодоров – вратар, 

Ивайло Иванов, Никола Ра
фаилов, Димитър Димит
ров, Любомир Алексан
дров (70 минута – Сте
фан Тодоров), Свилен Ко
лев, Красимир Гочев, Г. 
Сакалъ (66 минута – Галин 
Николов), Димитър Пем
перски, Станчо Илиянов.

Съдийска тройка и де
журен делегат от Варна.

Поредната атака на поповските футболисти 
към вратата на гостите

ДЕВОЙКИТЕ ЗАЩИТИХА ВТОРОТО СИ МЯСТО

ЛАДУВАНЕ (ЛАДОТО) 
Ивелина НЕДЕлчЕВа, уредник в ИМ–Попово

Този обичай се организирал в много поповски села 
(Ковачевец, Зараево, Водица, Цар Асен, Манастирца, 
Горско Абланово, Дриново, Горица и др.) срещу Нова 
година. Ладуването е колективно гадаене за женитба, 
в което момите са главни участници  (В някои села в 
Ладуването участвали и момци – Зараево, Цар Асен 
и др.) Моми от селото, по махали, се събират срещу 
празника при някой геран (кладенец). В студената зимна 
вечер няколко моми образуват хор, като си избират 
„булка“. Обикновено тя трябва да е първородно момиче 
в семейството. Тук донасят бяло котле с  мълчана вода, 
при носенето на която не се говори, а на дъното му 
сипват малко ечемик, царевица и овес. Всяка мома пуска 
в котлето пръстена си (предварително белязан), а хорът 
запява хубава песен. Обикновено котлето с белезите 
оставят през нощта под трендафил „на звездите“ (някъде 
покрито с червено було), а сутринта на празника същите 
моми отново се събират. Скоро се събира множество 
селяни, селянки и деца, за да чуят какъв ще е припевът 
на ладото за близките и познатите им, докато булката 
вади пръстените. С припевите момите наричат за близка 
или подалечна женитба, за щастие в женитбата, за какъв 
момък ще се омъжи момата, какъв ще бъде късметът º: 

Жълта дюля презряла, ладото, ладо. (2)
Бръкни момне ле, извади пръстен. Ладото, ладо (2)...  

 (Ще се омъжи стара).
През друм бяга, цървули стяга,  Ладото, ладо. (2)
Бръкни момне ле, извади пръстен ладото, ладо (2)...
(Тази, на която е изваденият при наричането пръстен, 

ще се ожени за скитник, нехранимайко).
На стол седи, перо държи. (Женихът ще е учен човек.)
Дълга трапеза, редки комати.  (сиромах)
Къса трапеза, чести комати. (богаташ)
Мокри гащи на два кола. (рибар)
Босо зайче на пързалка. (сираче)
Китка босилек черква мете. (поп)
Скрий ножица под коляно. (шивач)
Вехта крина, ново дъно. (вдовец) 
Синьо небе, ясна звезда. (хубавец)
Зла тояга из село бяга. (кмет)
Бели менци, руйно вино. (кръчмар)
Сам си Здравко на камъче. (един син)
Киселица на пръчица. (лош)
На стол седи, масло топи. (чорбаджия)
Остригано яре, през село върви. (гайдар)
Жълти чехли на таван тропат. (обущар)
През плет гледа мене, мене стяга. (съсед)
Кървавица на полица. (свинар)
Жълто було трески сбира.  (майстор дюлгерин)
С ръце пипа, с крака рита.               (грънчар)
Свирка свири в друго село.  (другоселец)...
И така нататък. Недоволните от напятото могат да 

пуснат втори и трети път пръстените си в менчето (но не 
повече от три пъти) и да опитат късмета си. При всяко 
изваждане на пръстен всички честитят, окайват или се 
радват заедно с щастливеца.

След привършване на пръстените започват весели за
качки, шеги и песни. Играят хора и ръченици. Накрая, ко
гато си тръгват, момите вземат по малко овес от менчето, 
за да го сложат под възглавницата си, (В Опака връзвали 
по малко от овеса в края на забрадката си.) Вярва се, че 
когото сънува през нощта момата, за него ще се омъжи.  

В някои селища (предимно капански и хърцойски) 
този вид гадаене е познат под друго име (напр. Еньо
ва буля) и се извършва на други празници – на Гер
гьовден (в Опака и Горско Абланово), Разпус – 7 май (в 
Паламарца) или Еньовден (в Садина и Люблен).

Приключи общинското първенство по волейбол за 
ученици. Отборите бяха разпределени в три групи, като 
челните места спечелиха следните състави:

V–VII клас (момчета) – ОУ „Н.Й.Вапцаров“
V–VII клас (момичета) – ОУ „Н.Й.Вапцаров“
VIII–Х клас (момчета) – гимназия „Христо Ботев“
VIII–Х клас (момиче та) – гимназия „Хр. Ботев“
ХI–ХII клас (момчета) – гимназия „Христо Ботев“
ХI–ХII клас (момичета) – Гимназия по селско сто

панство.
Заелите първи места ще участват в областното пър

венство за ученици, което ще се проведе в Търгови
ще. Победителите в него ще играят на турнир с пред
ставители на областите Търговище, Русе, Силист ра и 
Разград. Пожелаваме успех на поповските отбори.

Момент от срещата

Йордан МаРИНОВ

Съхранени традиции, 
силни емоции и голям ин
терес – това бе характер
но за тазгодишния праз
ник Тодоровден, органи
зиран от кметство Садина 
и подкрепен финансово от 
двете местни земеделски 
кооперации, маслодобив

Стояново, Еленово и Сади
на найбърза езда по теж
кото, близо 1000метрово 
трасе демонстрира побе
дителят Пенчо Андреев 
с кон Марко от с.Садина, 
следван от своя 15годишен 
син Андрей Пенчев с кон 
Орлик и Кадир Милязим с 
кон Бенджи от с.Люблен. 
В надпреварата с каруци 

КОННИ КУШИИ

Катерина РУСЕВа

В неделя, 12 март, завърши 
пролетният полусезон за 
предварителните групи на 
държавното първенство по 
волейбол за девойки старша 
възраст. Отборът на ВК 
„Черноломец–Попово 98“ 
гостува на връстничките 
си от ВК „Дунав“ (Русе) и 
след подобра игра спечели 
срещата с 3:1 гейма. Така 
поповчанки защитиха 
второто си място в IV 
Североизточна група и се 
нареждат непосредствено 
след водача в класирането 

ЧЕТВЪРТО МЯСТО ЗА МЪЖЕТЕ 
Ганчо КИРИлОВ

Приключи първенството по волейбол за отборите 
мъже и юноши старша възраст на ВК „Попово“.

Като домакин мъжкият тим спечели последната 
си среща с 3:0 гейма слу жебно, поради неявяване 
на волейболистите от отбора на Сливен. В крайното 
класиране поповският състав заема четвърто място в 
своята група.

ЗАГУБА НА ЮНОШИТЕ
На 12 март юношите старша възраст на ВК „Попово“ 

посрещнаха в спортна зала „Тодор Янев“ връстниците си 
от ВК „Дунав“–Русе. Срещата премина крайно оспорва
но, играта се водеше точка за точка, но след яко съдийско 
рамо гостите спечелиха с резултат 3:1 гейма. Неприятно 
впечатление остави съдийската бригада, която отсъди 
всички спорни топки в полза на русенския отбор.

Юношите старша възраст след тази среща заемат 
трето място в Североизточната волейболна група, което 
им дава право да продължат участието си в погорна 
фаза на първенството.

Снимки: Д.Великова

„Спартак“ (Плевен). След 
тази победа отборът на 
ВК „Черноломец–Попово“ 
си осигури участието на 
квалификационния турнир 
за финали, който ще се про
веде на 24, 25 и 26 март.

Дунавският град посрещ
на още един поповски 
отбор – момичета до 15 
години. Гостенките също 
се наложиха с резултат 
3:1 гейма, но въпреки по
бедата загубеният гейм не 
им позволява класиране 
нагоре и продължаване на 
понататъшната борба в 
първенството.

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР НАДЯ“ 
набира доброволци, които със своята подготовка, 
знания и умения могат да бъдат полезни в областта 
на насилието и трафика на хора. При възможност 
ще бъдат включени в обучителни модули, се
минари, конференции и осъществяването на проек
ти по различни програми. Мотивационно писмо, CV 
(автобиография) изпращайте на адрес 

7700 търговище, п.к.192  
или на email: fcn_tg@abv.bg до 25 март.

ната фабрика в селото и от 
няколко частни дарители.

Непрекъснатият дъжд 
и калта не попречиха на 
десетките любители на 
силни усещания да станат 
свидетели на зрелищните 
конни надпрепусквания.

С участието на коне и 
състезатели от селата Люб
лен, Гърчиново, Захари 

първото място зае Венко 
Станчев от с.Садина. 

В конкурса за найкрасив 
и подготвен за празника 
кон специалната награда 
бе присъдена на Димитър 
Атанасов от с.Садина.

Всички участници в над
бягванията получиха пред
метни и парични премии 
като  награда за проявената 
смелост и усърдието си на 
тежкия състезателен те
рен, за решимостта си да 

покажат, че конете са гото
ви за предстоящата кърска 
работа.

***
Конни надбягвания на 

Тодоровден се проведоха 
и през тази година в с. 
Светлен. В кушията участ
ваха 16 коня, разпределени 
в три гари, от които бя
ха излъчени общо шес
тима първенци. Те се съ
стезаваха във финалното 
надбягване, където бяха 

определени следните край
ни победители:

Първо място спечели 
кон Рома със собственик 
Найден Николов от кв. 
Невски.

второ място – кон Мо
равка със собственик Иван 
ангелов от с. Ковачевец.

трето място – кон Албе
на със собственик Иван 
ангелов от с. Ковачевец.

На победителите бяха 
връчени награди.        МВ
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Михаела ПЕТРОВа

Чудите се къде да 
прекарате зимните 
почивни дни или 

къде лудеят човешки 
страсти през зимата?!

Времето е такова, че по
зволява ходенето  на ски, 
разпускането на някоя за
бравена от хората хижа 
в гората или почивката с 
прия тели в Балкана. Това 
последното го направих 
и аз тези дни. Вместо да 
кръстосвам мразовитите 
търговищки улици, обика
ляйки от заведение на за
ведение, мръзнейки от 
студ, предпочетох топлите 
минерални бани, чистия 

сЪОБЩеНие

Община–Попово забранява бране и продажба 
на диворастящи застрашени и защитени растения 
и видове под ограничителен режим на ползване: 
снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров 
минзухар, битински синчец, горска теменуга, ку
куряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др., клон
ки от бодлив залист и подезичен залист, както и 
на луковици, туфи, коренища, предназначени за 
засаждане.

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Община–Попово

планински въздух и разход
ките по неотъпкани кози 
пътечки, огрявани от януар
ското слънце. Става дума 
за едно местенце в Бъл
гария около с.Чифлик край 
Троян.

Тук местните хора те по
срещат с думите на Митко 
Цоневски:
Чифлика, Чифлика – икона,
обшита с балкански звезди, 
с хайдушки гробове, с корона
от гейзер с димящи води...

Селото е разположено 
по найгорното поречие на 
р.Бели Осъм в югозапад
ната част на територията 
на община Троян. Грани
чи със землищата на сели

щата Шипково (на север), 
Розина и Христо Даново 
(на юг), Бели Осъм (на из
ток) и Рибарица и Тетевен 
(на запад).

В с.Чифлик неповтори
мата природа се съчетава с 
архитектурната фантазия. 
Тук можеш да се отдадеш 
на почивка само докато 
се къпеш под открито не
бе в топлия минерален ба
сейн. Не ще пропуснеш 
да направиш от три до пет 
20–30 минутни бани на 
ден, защото те са полезни 
за лечение на опорнодви
гателния апарат и нервната 
система. Водата има силно 
детоксикиращо организма 
действие, а съдържанието 

на сяра пречиства, изглаж
да и стяга кожата. Престоят 
в минералния басейн е 
всъщност потапяне в чисто
тата, здравето и комфорта.

Освен басейна на открито, 
приятно занимание в сту
дените зимни дни е и едно
часовата разходка до мал
кия параклис „Рождест
во Христово“ на един ки
лометър южно от планин
ския курорт „Стругът“ 
край селото и на три ча
са път до връх Козя сте
на в местността Козещи
ца. Каменният планин
ски път до параклиса е 
с надморска височина 
900 метра. Параклисът е 
построен само за 25 де
на през 2000 г. в чест на 
кръглата годишнина от 
рождението на Исус Хрис
тос, пише в легендата за 
християнската обител. Той 

е съграден съобразно пра
вославните канони, а ар
хитектурата му издава ува
жение към величеството 
на планината. „Строежът 
е лек, ажурен, диша и ще 
живее от грижите на чо
века и Великия Балкан“ – 
разказват за параклиса 
местните балканджии.

Бидейки в този край, ма
кар и само за два дена, мо
жеш да се включиш в ор
ганизираните преходи от 
Беклемето до Козя стена. 
Те обикновено траят три 
часа. По време на един 
такъв поход ние, турис
тите, имаме възможност 
да разгледаме наймал
кия резерват в парка „Ко
зя стена“, който е създа
ден с цел опазване на енде
мичния вид еделвайс, на 
вековните букови и бу
ковоелхови гори. На тери
торията му са разположе
ни и уникални скални фор
мации.

Козя стена е разположена 
в стръмна, труднодостъпна 
част на планината. Ска
лите израстват отвесно 
на вековните дървета. Ка
менни зъбери бдят като 
стражи над резервата. 
Той съхранява над 40 ви
да редки и защитени от 
закона растения. Сред 
тях са благаево бясно дър
во, рохелова каменолом
ка, лунна папрат, високо
планински желтак, старо
планинска лазаркиня, сре
бърник и еделвайсът – бя
лата звезда на планината.

Тук гнездят над 60 вида 

птици, от които в Червената 
книга на България са го
лемият и малкият ястреб, 
осоядът, черният кълвач, 
гълъбът хралупар, уралс
ката улулица.

Още много мога да пиша 
за този магичен край в 
България. Нека се върна 
обаче на въпроса, който си 
зададох в началото – къде 
прекарват уикенда тър
говищенци. Със сигурност 
много малко от нашите 
съграждани се възползват 
от почивката в Троянския 
балкан. Броят се на пръсти. 
Те обикновено ходят на 
ски не на Беклемето, а на 
Пампорово, Боровец – все 
елитни места...

За разлика от търгови
щенци, поповчани често, 
през седмицадве, отмарят 
в някоя от хижите в 
с.Чифлик край Троян.  Друг 
е въпросът, че редовни 
клиенти на хотела, в който 
бях отседнала, са от Варна, 
Силистра, Добрич... Сред 
тях бе и известната ни поп 
певица Кристина Димит
рова.

Е, има и нещо друго. 
Не трябва да пропускаме 
малката подробност, че 
за да резервираш стая за 
уикенда, трябва да се оба
диш поне месецдва по
рано, независимо дали е 
лято или зима...

Снимки – авторката 

В СЕЛО ЧИФЛИК 
НЕПОВТОРИМАТА 

ПРИРОДА СЕ СЪЧЕТАВА 
С АРХИТЕКТУРНАТА 

ФАНТАЗИЯ

Параклисът „Рождество Христово“

Хотел „Веника“

Хотел „Дива“


