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България е в демографска криза 
и ако ситуацията не се промени, 
през 2050 година българите от 
близо 8 милиона ще се стопим до 
5 милиона.  

Тези и други тревожни данни 
бяха обявени на среща при пре-
зидента. Според държавния глава 
демографският срив е проблем на 

националната сигурност и затова 
той ще свика едноименния Консул-

Светослава РУСЕВА

Приключи ремонтът на 
пътя Росина–Кошничари за 
сумата от 103 хиляди лева, 
осигурени от Постоянната 
комисия за защита на насе-
лението при бедствия, ава-
рии и катастрофи към МС.

Пътят вече е отворен, с 
поставена вертикална сиг-
нализация. Той е единст-
вената пряка връзка на 
населението на село Кош-
ничари с областния град 
Търговище. Минава по ко-
роната на стената на язовир 
„Росина“, която пострада 
при наводнението от 4 юли 
миналата година – с час-
тично изровен сух откос 
под пътното платно.

Извършен е ремонт на 
този откос, както и от-
веждащ повърхностните 
води канал от страна на се-

БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА 
В ДЕМОГРАФСКА КРИЗА

• СЪСТОЯНИЕТО В ОБЩИНА ПОПОВО
тативен съвет. 

Сега населението на България е 7 милиона и 700 хи-
ляди души. Но според социолози българката е демо-
тивирана да ражда. Ако все пак се реши, го прави на 
30 години и остава само с едно дете. В същото време 
турското малцинство се възпроизвежда два пъти по-
бързо от българите, а ромите – четири пъти по-бързо. 
Какви са прогнозите за следващите години? 

„Намаляваме оптимистично до пет милиона, песимис-
тично до 4,5 милиона, но вторият по-важен проблем е, 
че ще се смени структурата на населението, примерно 
българите ще останат 60%, а небългарите ще станат 
40%“, коментира Михаил Мирчев. 

Според данните на експертите най-силно демограф-
ската катастрофа е изразена в областите Кърджали, Ям-
бол, Сливен, Пазарджик, Видин, Враца, Монтана.

ДЪРЖАВАТА 
ВРЪЩА ПАРИ НА 
400 000 РОДИТЕЛИ

на стр. 2

Маруся МИЛУШЕВА 

В началото на годината 
кметове и кметски намест-
ници на селата  можаха да 

ПРОБЛЕМИТЕ ДА СЕ 
РЕШАВАТ В ПОЛЗА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ:

споделят нерешени про-
блеми и да зададат въпроси 
на среща с представителите 
на дирекция „Социално 
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Маруся МИЛУШЕВА  

В община Опака започ-
ва реализацията на проект 
за изработване на стра-
тегия за подпомагане 
на съществуващия ма-
лък бизнес. Идеята е раз-

ПРОЕКТ

МАЛКИЯТ БИЗНЕС В ОПАКА
работена от сдружение „Ал-
тернатива Попово–21 век“ 
с управител Магдалена 
Радева. Финансирането 
е от Социално-инвести-
ционния фонд на Светов-
ната банка по програма 
„Активни услуги на пазара 

на труда“, компонент „Пла-
ниране на местно иконо-
мическо развитие“. 

В резултат на изследва-
не на домакинствата през 
2003 година от Национал-
ния статистически инсти-
тут и Министерството 

на труда и социалната 
политика е съставена кар-
та на бедността в Бълга-
рия. Според нея общи-
на Опака е сред най-бед-
ните в страната, със значи-
телно по-висока от сред-
ната за страната безрабо-
тица. Голяма част от ре-
гистрираните безработ-
ни лица са с основно и 
по-ниско образование. 
Броят на работодателите 
е ограничен, което е при-
чина за крайно недоста-
тъчния брой работни мес-
та. Именно затова този 
проект има за задача да 
подпомогне  индустриал-
ния напредък на общи-
ната, като се определят 
икономическите и бизнес 
възможности за успешно 
предприемачество и раз-
витие на малките пред-
приятия. Като се има 
предвид, че районът е 
селскостопански, прио-
ритет следва да бъде 
предоставянето на услу-
ги за този сектор и раз-
криването на малки и 
средни предприятия, свър-
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ло Кошничари. Изпълнител е „Стройкомерс–ТТ“.
Ще припомня, че през лятото съществуваше реална 

опасност от скъсване на стената при евентуални обилни 
валежи. Съгласно даденото експертно становище ведна-
га след бедствието започна удълбочаване на дъното и 
разширяване на преливника, последвани от ремонт на 
пътната отсечка на язовирната стена.

 

от стр. 1

ОТВОРЕН Е ПЪТЯТ 
РОСИНА–КОШНИЧАРИ  

подпомагане“ и Бюрото по 
труда. 

Целта на тази „закъсняла“ 
среща е оттук нататък въ-
просите да се решават 
съвместно от кметовете и 
служителите на двете ди-
рекции  в полза на населе-
нието, заяви кметът д-р 
Веселинов. За разлика от 
централизацията, която 
правителството налага по 
отношение на данъчното 
обслужване на фирмите и 
НОИ, ние ще се стремим да 
сме възможно най-близо до 
хората, не да затрудняваме, 
а да улесняваме обслуж-
ването им. Не се иска чи-
новническо поведение, а 
истинска грижа към все-
ки човек, заслужаващ под-
крепа, и непримиримост 
към нарушителите. 

Социалното положение 
на голяма част от хората 
по селата, предимно пен-
сионери и безработни, 
наистина е лошо. Но един 
от най-важните проблеми 
според кметовете е, че не 
всички, които получават 
социални помощи, са на-
истина без работа и до-
ходи. Някои от тях са 
постоянни клиенти на сел-
ските кръчми, на други 
децата само са записани 
в училище, но не го посе-
щават и продължават да 
си получават детските над-
бавки. Има и случаи, ко-
гато безработен отказва 
предложената му от кмета 
работа, защото му е по-из-
годно и по-лесно да живее 
от помощи.

Според ръководителя на 
дирекция „Социално под-
помагане“–Попово Дими-
тър Кънев  всички, които 
получават социални помо-
щи, по документи отго-

варят на условията за 
това. Известно е, че има 
и злоупотреби, и кмето-
вете са тези, които би 
трябвало да съдействат за 
по-ефективния контрол 
дали лицата са наистина 
социално слаби. Ако някой 
работи без регистрация, 
би трябвало своевременно 
да се уведомява Бюрото 
по труда. Училищните ди-
ректори пък са тези, които 
трябва да вземат мерки 
даден ученик да посещава 
училище. Ако нищо не 
помогне, се сигнализира 
в дирекцията и се при-
стъпва към прекъсване на 
детските помощи. Отказ 
от работа означава само 
тогава, когато тя е предло-
жена чрез Бюрото по тру-
да. Отпадането от регист-
рация в Бюрото води до 
прекъсване на социалното 
подпомагане. 

Нов момент в подпома-
гането е, че ако социалната 
помощ не се използва доб-
росъвестно за храна и други 
нужди на семейството, тя 
може да бъде давана в на-
тура. 

През 2006 г. трудоспо-
собните, които получават 
социални помощи, трябва 
задължително да отрабо-
тят по десет дена общест-
венополезен труд. За 
целта кметовете на всяко 
населено място ще пред-
ставят месечни графици, 
чието спазване ще се кон-
тролира стриктно. 

Д. Кънев съобщи имената 
на социалните работници, 
които пряко  обслужват 
районите в общината – пе-
тима за селата и двама за 
града. За да изпълняват 
задълженията си, те ще 
разчитат на пълно съдей-
ствие от страна на кмет-
ствата.

от стр. 1

ПРОБЛЕМИТЕ ДА СЕ 
РЕШАВАТ В ПОЛЗА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО

Стефан КЮЧУКОВ

400 000 родители на над 
1 млн. деца под 18 години у 
нас за първи път ще ползват 
облекченията от семейното 
подоходно облагане. Дър-
жавата ще им върне част 
от платените данъци за 
2005 г. Съпрузите сами 
трябва да решат кой от тях 
ще ползва правото. Добре 
е това да е родителят с 
по-високи доходи. За да 
се включите в семейното 
облагане, трябва да пода-
дете годишна данъчна де-
кларация за доходите през 
2005 г. Тази година ще бъ-
дат пуснати над 1 млн. фор-
муляри. Задължение да 
ги попълнят имат всички, 
които през миналата го-
дина са получавали до-
ходи извън заплатата по 
трудов договор. Деклара-
ции подават и работещи-

ДЪРЖАВАТА ВРЪЩА ПАРИ 
НА 400 000 РОДИТЕЛИ

те родители с деца под 
18 години, дори и да не 
са взимали пари извън за-
платата. Важно е да се знае, 
че данъчно облекчение се 
ползва и за децата, родени 
или навършили пълнолетие 
през 2005 г. Според се-
мейното облагане за едно 
дете годишната данъчна 
основа се намалява с 
360 лв., за две – със 780 лв., 
а за три и повече – с 1140 
лв. Така например хазната 
ще върне 171,60 лв. от пла-
тените през изминалата 
година данъци на роди-
тел с две деца, който по-
лучава 500 лв. заплата. 
Формулярите вече са раз-
пратени в поделенията на  
Националната агенция за 
приходите. Те могат да се 
разпечатат и от интернет. 
Образецът е на адрес 
www.taxadmin.minfin.bg. 
Данъчните декларации се 

изпращат и по пощата с 
обратна разписка или по 
интернет, но за това е ну-
жен електронен подпис. 
Срокът е до 17 април. Но 
ако пуснете формулярите и 
платите налога до 31 януа-
ри, ползвате 5% отстъпка 
от данъка за довнасяне. 

Освен познатия документ 
за доходите, тази година 
единият от родителите по-
дава и формуляр, на кой-
то са обединени две де-
кларации. В първата се 
вписват броят на децата и 
възрастта им. На втората 
се изисква подписът на 
другия родител, с който 
той се отказва от правото 
на семейно облагане. В пър-
вата графа се отбелязва кой 
попълва декларацията – ро-
дител, настойник или бли-
зък. След това се пишат 
данните за децата – ЕГН, 
имена и дали са български 

граждани. За всяко от тях 
се отбелязва и името на 
втория родител или по-
печител. В специална ко-
лонка се отбелязват слу-
чаите, в които бащата е не-
известен, починал или ли-
шен от родителски права. 
На същия формуляр има 
и място, където трябва да 
се подпише вторият ро-
дител, за да се откаже от 
намаление на данъците си. 
Ако майката има деца от 
различни бащи, се попълват 
различни формуляри за 
всеки от тях. Възможно е 
също майката да ползва 
правата за едното от децата, 
а бащата – за другото. Ко-
гато родителите не са склю-
чили брак, данъчното об-
лекчение важи само за май-
ката. Но ако бащата е при-
познал детето, правото е 
по избор.

 

Кирил ЖЕЧЕВ

На 6 януари, Ивановден, 
падна първият по-серио-
зен сняг през тази зима. В 
нашия регион дебелината 
на снежната покривка до-
стигна 25–30 см. На ня-
кои места се образуваха 
слаби навявания, които не 
затрудниха чувствително 
движението на МПС по 
пътищата на общината и 
съседните общини.

Веднага бе създадена не-
обходимата организация 
от страна на ангажираните 
със снегопочистването ор-
гани – Районна пътна служ-
ба–Попово и „Пътинжене-
рингстрой“–Търговище. 
В обработването на път-
ната мрежа със сол и пя-
сък и поддържането на 
нейната проходимост се 
включиха общо 28 специа-
лизирани машини – 15 соб-
ствени на фирма „Пътин-
женерингстрой“ и 13 нае-
ти по сключени догово-
ри с кооперации, частни 
собственици  и др. 

По време на снеговалежа 
и през следващите дни дви-
жението на транспортни 
средства по пътищата в 

28 МАШИНИ ПОЧИСТВАТ 
ПЪТИЩАТА ПРЕЗ ЗИМАТА

района не бе прекъсвано. 
Не бяха допуснати автопро-
изшествия, нямаше случаи 
на аварирали и закъсали 
автомобили. 

С промяната на метео-
рологичната обстановка е 

въведено  денонощно де-
журство на хора и техни-
ка, екипи обикалят непре-
къснато пътищата и следят 
тяхното състояние. През 
нощта, когато температу-
рите падат под нулата, 
често се образуват заледя-
вания на определени учас-
тъци, които веднага се 
опесъчават от специализи-
раната техника. В постоян-
на готовност за действие 
са няколко машини: един 
опесъчител, трактор с греб-
ло Т–150, трактор с гребло 
ТК–80 „Болгар“ и фадро-
ма. 

Взети са необходимите 
мерки за почистването от 
сняг и поддържане прохо-
димостта и на уличната 
мрежа в града.

Сега всички пътища в 
региона са проходими за 
движение на транспорт-
ни средства в зимни усло-
вия. Има готовност за по-
чистване на пътната мрежа 
и при евентуални следващи 
снеговалежи. Осигурени са 
необходимите количества 
инертни  материали и сол 
за обработване на пътната 
мрежа до края на зимния 
сезон.

В Районна пътна служ-
ба–Попово постоянно се 
набира информация за съ-
стоянието на пътната мре-
жа в нашата и съседните 
общини. Интересуващите 
се могат да се осведомят 
за това по всяко време на 
денонощието на дежурния 
телефон 2-25-13. 

„ЗАЙЦЕВЪДСТВОТО – 
АЛТЕРНАТИВА ЗА ЗАЕТОСТ“

Под това заглавие е про-
ектът на  Професионал-
на гимназия по селско сто-
панство–Попово, разрабо-
тен в партньорството със 
сдружение „Алтернатива 
Попово–21 век“ и одобрен 
за финансиране по про-
грама ФАР.  Целта е да се 
увеличат възможностите 

за заетост на безработните 
лица, регистрирани в Бю-
ро по труда–Попово, чрез 
алтернативни форми на 
стопанска дейност и да се 
подобри техният социален 
статус. 

Стойността на проекта 
е 38 хил. лева. Основната 
дейност, заложена в разра-
ботката, е качествено про-
фесионално обучение на 
15 безработни по специал-
ността „зайцевъдство“, 
като е включен и раздел 
„Предприемачество“. Обу-
чението ще се организи-
ра и проведе от Профе-
сионалната гимназия по 
селско стопанство  и Цен-
търа за професионално 

обучение на неправител-
ствената организация.

Проектът ще стартира 
през пролетта и трябва 
да се реализира за седем 
месеца. Очаква се прове-
деното обучение и разкри-
тият консултативен център 
да подобрят перспективи-
те за развитие на зайце-
въдството в общините По-
пово и Опака чрез модерни 
методи за отглеждането 
им.

МВ   

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

зани със селскостопан-
ското производство.

Стойността на проекта 
е 28 хил. лева. В рамките 
на 12 месеца 15 души 
от общността ще бъдат 
включени в семинари за 
оценка на бизнес средата 
и формиране на бизнес 
идеи. Целта е да се развие 
позитивно отношение към 
предприемачеството и 
самонаемането и да се раз-

шири секторът на малкия 
и среден бизнес. Освен 
това в разработването и 
реализацията на икономи-
ческата политика на общи-
ната ще могат да се при-
влекат и представители на 
местния бизнес. 

Проектът ще завърши 
с изработването на стра-
тегия, която да гарантира 
по-успешното развитие на 
малкия бизнес в община 
Опака.

от стр. 1

МАЛКИЯТ БИЗНЕС 
В ОПАКА
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За времето от 4 до 5 януари неизвестно лице проник-
ва през неукрепен прозорец в склада на кооперация в 
Попово и извършва кражба на настолен струг на стой-
ност около 500 лв. По случая е образувано дознание. 

САМОУБИЙСТВО В ЕЛЕНОВО
На 5 януари в 7,30 часа в дома си в с. Еленово, община 

Попово, е намерен самопрострелял се в областта на 
главата със самоделно направена малокалибрена пушка 
25-годишен жител на селото. Същият е бил видян жив 
последно в 2,30 часа на 5 януари. Причините за смъртта 
му се изясняват. По случая е образувано следствено 
дело. Трупът е откаран в МБАЛ–Попово за аутопсия.

КРАЖБА В ТРЪСТИКА
За времето от 20 часа на 8 януари до 15 часа на 

следващия ден в с.Тръстика, община Попово, неизвест-
но лице след взлом на стъкло на прозорец прониква в 
гаражно помещение – собственост на жителка на Раз-
град, и извършва кражба на две водни помпи, два ра-
диатора, две динама за трактор „ЮМЗ“, доилен агрегат 
и други вещи. По случая е образувано дознание.

РАЗКРИТА КРАЖБА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
На 10 януари около 14 часа при полицейска проверка 

на две лица от Попово: Г.Г. (на 17 г.) и на 15-годишен 
младеж, бе установено, че двамата след демонтиране 
на стъкло на прозорец са проникнали в необитаема 
къща в с.Ковачевец, община Попово, собственост на 
гражданка от Шумен, откъдето са извършили кражба 
на 10 кг меден проводник и 2 кг месинг. По случая е 
образувано дознание.

КРАЖБИ ОТ ЧАСТНИ ДОМОВЕ
За времето от 3 до 10 януари в Попово неизвестен 

извършител е проникнал чрез срязване на халки на 
катинар в частен дом, намиращ се на ул. „Първи май“, 
собственост на жителка на града, живееща на друг 
адрес, и извършил кражба на елмотор, медно котле, 
елконтакти, елключове и други вещи на обща стойност 
около 150 лв. Разследва РПУ–Попово.

*
На 10 януари за времето от 20 до 21 часа в с. 

Кардам, община Попово, неизвестен извършител чрез 
срязване на оградна мрежа е проникнал в незаключена 
стопанска постройка, собственост на жителка на 
селото, и извършил кражба на 3 петли и 7 кокошки на 
обща стойност около 70 лв. Разследва РПУ–Попово.

ИЗЗЕТИ СА 518 БРОЯ ПИРАТКИ
При извършените в област Търговище по време на 

коледните и новогодишните празници проверки от 
служители на сектор „КОС“ при РДВР–Търговище за 
нерегламентирани продажби и неправомерна употреба 
на пиротехнически изделия в област Търговище са 
констатирани 53 нарушения. Във връзка с това на съот-
ветните нарушители са съставени актове по Закона за 
контрол над взривните вещества, огнестрелните оръ-
жия и боеприпасите или по Наредбата за спазване на 
обществения ред в общините на областта. От търгов-
ски обекти в региона, които нямат разрешение за про-
дажба на пиротехнически изделия, са иззети 518 броя 
пиратки.

ТЪРГОВИЩЕ

НАД 4 000 ПРОВЕРКИ
са извършени през миналата 2005 г. на магазини и 
туристически обекти от контрольорите към сектор 
„Икономическа политика и обществени поръчки“ на 
местна Администрация–Търговище. Събраните на мяс-
то такси от преместваеми съоръжения са в размер на 
25 хиляди лв., от туристически такси сумата е 15 хиля-
ди лв., от категоризации – 18 хиляди лв.

 245 са регистрираните в общинската администрация  
търговски обекти през 2005 г. Преобладават тези за 
хранителни стоки. Категоризациите на заведения са 
86. В процедура е издаване на удостоверение на нов 
хотел. 

Разрешителните за амбулантна търговия през перио-
да са 46. 1 400 на брой са заверените за работно време 
търговски и туристически обекти през миналата годи-
на. 

Работното време се съгласува сезонно: пролет–лято 
(от 1 април до 1 октомври) и есен–зима (от 1 октомври 
до 1 април).

През настоящата 2006 г. действията на служителите 
от сектора продължават в същите направления. Особе-
но внимание се обръща на завишения контрол и качест-
вото на административното обслужване на търговците.

Светослава РУСЕВА

Кирил ЖЕЧЕВ

Изминалата 2005 година 
бе добра са служителите 
на РПУ–Попово. През то-
зи период приоритет но-
мер едно в дейността на 
полицейските органи бе 
осигуряването на нормал-
на, спокойна обстановка за 
провеждане на парламен-
тарните избори. Тази задача 
бе изпълнена успешно – 
нашият изборен район бе 
сред малкото в страната, къ-
дето е регистрирано само 
едно нарушение по време 
на изборите.

През годината продължи 
работата по реализиране 
на стратегията полицията 
да е близо до обществото. 
Целта е  хората, особено 
от малките, отдалечени от 
центъра селища, да не идват 
в полицейското управление 
за помощ, когато им се на-
ложи, а полицейските орга-
ни да са близо до тях, на 
разположение на нуждае-
щите се.

За отчетния период са 
регистрирани общо 749 
престъпления – с 60 по-
малко в сравнение с пред-
ходната година. Полицей-
ските служители са рабо-
тили с 490 извършители на 
престъпни деяния, от кои-
то 46 рецидивисти, с раз-
крити 66 престъпления. 

Установени са 63 непъл-
нолетни лица, извършили 
86 престъпления.

В 157 от случаите на 
престъпления извършите-
лите са били в нетрезво съ-
стояние.

Отчита се рязък спад на 
кражбите на части от мо-
торни превозни средства. 
Те са общо 24 за 2005 г., 
срещу 42 за предходната го-

ПОЛИЦИЯТА – ПО-БЛИЗО ДО ХОРАТА

дина.
Намаление е налице и 

при палежите – 8 за 2005 г., 
от които 5 са разкрити и 
2 – прекратени (за 2004 г.  
цифрите са съответно 11, 
5 и 2).

По-малко са и установе-
ните случаи на хулиганст-
ва – 12 за 2005 г., докато 
за предходната година те 
са били 14. Значително са 
намалели взломните краж-
би – през отчетния период 
са установени 86 такива 
случая, срещу 107 през 
2004 г.

За разлика от 2004 г., ко-
гато на територията, об-
служвана от РПУ–Попо-
во, бе извършено едно 
убийство и един опит за 
убийство, през изминалата 
година такива случаи няма. 
Най-тежкото престъпление 
през 2005 година в региона 
бе извършеният грабеж и 
изнасилване на възрастна 

жена в с. Бракница (на 17 
ноември). Престъплението 
е разкрито за четири дена 
от полицейските органи.

Много активно са рабо-
тили през изминалата го-
дина полицейските служи-
тели по линия на нарко-
разпространението. През 
периода са разкрити две 
престъпни групи, като об-
разуваните по случаите де-
ла са изпратени до окръж-
на прокуратура с мнение 
за даване под съд.

През 2005 година са ре-
гистрирани 54 икономи-
чески престъпления, от кои-
то 43 са разкрити. Нанесени 
са щети на държавата в 
размер на 957 хил. лева. 
От тях са възстановени 
234 хил. лева. Разкрити са 
10 случая на присвояване 
и обсебване, 13 случая на 
измама, един случай на 
безстопанственост. Извър-
шени са през отчетния пе-

риод четири престъпле-
ния, свързани с укриване 
на данъци.

И през настоящата годи-
на полицейските органи 
ще продължат да изпъл-
няват основните си за-
дачи, отнасящи се до оси-
гуряването на добър об-
ществен ред, сигурност 
и спокойствие на гражда-
ните, опазване на тяхното 
имущество. Те ще се стре-
мят все повече дейност-
та им да отговаря на из-
искванията на Европейс-
кия съюз. По-голямо вни-
мание ще се обърне на 
борбата за намаляване на 
транспотния тероризъм. 
Съвместно с Общината 
и други служби на тери-
торията на региона ще се 
развива по-интензивна пре-
вантивна дейност с цел 
намаляване престъпността 
сред малолетните и непъл-
нолетните.

В паспортната служба към полицейското управление нуждаещите се граждани  
се обслужват всеки ден компетентно, качествено и в срок.

През месец октомври 
2005 година ученици от 
вторите класове на ОУ 
„Любен Каравелов“ посети-
ха демоцентъра на „Газо-
снабдяване–Попово“ АД 
и получиха като подарък 
букварчето на ОВЕРГАЗ. 
Децата бяха запознати със 
свойствата и предимствата 
на природния газ, както и с 
уредите, работещи на при-
роден газ. Впоследствие 
много ученици от други 
паралелки и училища по-
сетиха демоцентъра на 
дружеството, желаейки да 
получат своето букварче. 

УЧИЛИЩЕ НА „ОВЕРГАЗ“

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“–с.ПАЛАМАРЦА

П О З Д Р А В Я В А

всички спонсори, подпомогнали дейността му, 
с новата 2006 година:

• Бойко Стойчев Колев
• „Полес продукт“ ЕООД–Попово – Димитър Христов
• „Геа интернешънъл“–Шумен – Стефан Радев
• „Вирджиния 2000“ ООД–Опака – Неделчо Неделев
• „Агротехкомерс“ ООД–Попово – Пламен Стефанов
• „Агросем“ ООД–Попово – Димитър Вълкарев
• „Попово кабел“ – Милен Йорданов
• „Водица Ботълинг“–с.Водица – Галина Тодорова
• „Интердол“ ООД–Попово – Джон Бетфорд

Пожелаваме на всички в добро здраве да се 
радват на успехи и в новите начинания да 

открият истинско щастие!

Бе обявен и конкурс за 
рисунка и съчинение. 

„Газоснабдяване–По-
пово“ благодари на всички 
деца, участвали в конкурса, 
за техния ентусиазъм, за 
прекрасните рисунки и 
съчинения.

В навечерието на Коледа 
комисия с председател 
Деян Йорданов отличи 
най-добре представилите 
се, като награди получиха:

• Светослав Бориславов 
Иванов – І награда;

• Ренета Димитрова 
Христова – І награда;

• Виктор Иванов Цо-
нев – ІІ награда;

• Йоана Бориславова 
Иванова – ІІ награда;

• Веселин Иванов – ІІІ на-
града;

• Калоян Иванов Ми-
тев – ІІІ награда.

„ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–
ПОПОВО“ АД 
честити на 

жителите на Попово 
новата 2006 година! 

Нека да е мирна, 
здрава, с много 

топлина и уют.
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Много от европейските народи ще се стопят до края 
на века, прогнозира американското месечно списа-
ние „Ню Крайтириън“ (NewCriterion.com). Сред най-
бързо намаляващите нации е и българската. До 2050 г. 
населението на България ще се съкрати с 36%, прогно-
зира изданието. 

Освен българите на път да изчезнат са и естонците, 
твърди американското списание. До средата на XXI век 
те ще са намалели почти наполовина. 

БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СЕ СТОПЯТ 

С 36% ДО 2050 ГОДИНА
• До средата на века в Европа ще има 100 млн. по-малко европейци, а до края му 

на Стария континент ще останат само старци и мюсюлмани
Италия пък ще се стопи с една пета. През 2050 г. в 

Европа ще има 100 млн. по-малко европейци, а за сметка 
на това в 

САЩ населението ще се е увеличило с приблизително 
същия брой хора. 

В ЕВРОПА КЪМ КРАЯ НА ВЕКА  
ЩЕ ИМА САМО СТАРЦИ И МЮСЮЛМАНИ. 

След един човешки живот време в Европа едва ли ще 

оцелеят много нации, продължава с прогнозите си амери-
канското издание. Вероятно все още ще има области 
на Стария континент, които ще се наричат Италия и 
Холандия, но те ще са равнозначни на катедралата 
„Света София“ в Истанбул, която преди векове наистина 
е била християнски храм. 

Ръстът, с който трябва да се възпроизвежда населе-
нието, за да се поддържа същия брой хора от поколение 
на поколение, е 2,1 деца на жена. 

ОТЛИЧНИЦИ ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ  
СА ДЪРЖАВИ КАТО 

Сомалия – 6,91 деца на жена 
Нигер – 6,83
Афганистан – 6,78
Йемен – 6,75
В САЩ се раждат 2,07 деца на жена, припомня изда-

нието. 
Сп. „Ню Крайтириън“ обобщава статистическите данни 

с цитат от социолога Арнълд Тойнби: „Цивилизациите 
загиват от самоубийства, не от убийства.“ 

Радио „Отзвук“

България трябва да взе-
ме мерки за забавяне тем-
повете на намаляване на 
населението и за подобря-
ване на образователния и 
здравния статус на бълга-
рите.  

Тези основни цели си 
поставя разработената от 
БАН Национална стратегия 
за демографско развитие 
на България в периода до 
2020 година. 

От 1989 година насам 
България има отрицателен 
естествен прираст. За по-
следните 15 години насе-

БЪЛГАРИЯ ИЗЖИВЯВА 
ДЕМОГРАФСКА КРИЗА

лението е намаляло с около 
1 милион и 300 хиляди ду-
ши. Българите намаляват 
годишно по данни на НСИ 
с около 45 хиляди души. 
Професор Атанасов е един 
от авторите на стратегията 
за демографско развитие 
на България. 

Той е категоричен, че 
страната изживява демо-
графска криза, но е против 
пресилените определения. 
„И затова аз бях изненадан, 
когато видях в пресата за-
главия, които варират меж-
ду 40 и 90 хиляди, което за 

мен е много неприятно. 
Защото излиза, че ние 

към това естествено топе-
не, което имаме, като че ли 
добавяме и едни такива из-
куствени измерения и са-
ми ще се стопим през след-
ващите 15 години, което не 
е така“. 

Прогнозата на БАН е, 

че до 2020 година населе-
нието на България ще на-
малее с около 1 милион – 
до 6 милиона и 800 хиля-
ди души. Според профе-
сор Атанасов, за да се ов-
ладеят негативните демо-
графски тенденции, тряб-
ва да се работи не само 
за повишаване на раж-
даемостта, но и за подоб-
ряване на здравеопазва-
нето и за увеличаване на 
дела на високообразовани-
те. В последните години 
статистиката сочи, че про-
центът на неграмотните е 
нараснал до 8%. 

Към 1300 заболявания 
има на 1000 души от насе-
лението, което е твърде ви-
соко, което означава, че 
ние също боледуваме, не 
само ставаме все по-негра-
мотни, но и боледуваме. 

От БАН смятат, че рабо-
тейки за повишаване на 
раждаемостта, държавата 
трябва да се стреми най-
вече да стимулира роди-
телите с високо образова-
ние. Защото те ще произ-
веждат здрави деца, които 
също ще се стремят да 
имат високо образование. 

ИМА ЛИ ОПАСНОСТ 
В СЛЕДВАЩИТЕ 

НЯКОЛКО 
ДЕСЕТИЛЕТИЯ 

БЪЛГАРИЯ ДА СЕ 
ОКАЖЕ НАЦИЯ  ПО-

СКОРО ОТ РОМИ, 
ОТКОЛКОТО ОТ 

БЪЛГАРИ? 

„Такива предвиждания 
се правят, че 2020–2050 г. 
българите, които сега са 
83–84 процента, ще оста-
нат 60 процента, а ромите 
и турците страшно ще се 
увеличат. Но нека да не 
забравяме, че все още от 
100 родени деца поне по 
данни на статистиката 
12,5–13 са турчета, 13 са 
ромчета, а останалите са 
българчета, така че това 
нещо не може така лесно 
да се промени“. 

От БАН предлагат да 
се създаде отделна инсти-
туция – с ранг на агенция 
или дори на министерство, 
която да провежда демо-
графската политика у 
нас. За да може тази демо-
графска политика, която 
ще бъде разработена, наис-
тина да има някой, който 
отговорно да стои зад нея, 
а не само да се приеме на 
книга като много от нашите 
закони – имаме хубав за-
кон, но не се изпълнява. 

NETINFO

Сватбите – все по-лъскави, възрастните хора – все повече!?

от стр. 1
БЪЛГАРИЯ...
ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО

Год.   жители   родени   умрели    естест.      механ.
                    прираст  прираст
2006 36455
2005 36898   311    627       -316          -127
2004 37426      257    594       -337          -191
1999 39906   315      734       -419           +42
1997 40722   270      790       -520         +145
1995 41474   332    749          -417              -9
1994 41900    374    755       -381          +23
1993 42258     354    805         -451           -37

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ГРАД ПОПОВО

Год.   жители   родени   умрели    естест.      механ.
                    прираст  прираст
2006      20231
2005 20365     153      218          -65  -69
2004 20562   143      212         -69            -128
2003 20829   121      251       -130             -137
2002 20981   171      233         -62  -90
1999 22810   172      251         -79  -36
1997 22979   147      287       -140  101
1995 23018   190      247         -57  -16
1994 23007   224      239         -15                26
1993 23107   210      260         -50  -50
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В самият край на мина-
лата година се проведе от-
четно-изборно събрание 
на поповското читалище. 
В изнесения доклад, без да 
се скриват проблемите, се 
описа дейността му за пе-
риода 2003–2005 г. 

Библиотеката си оста-
ва единствения център на 
библиотечно-библиограф-
ска, информационна и крае-
ведска дейност. Пробле-
мът с намалената възмож-
ност за попълване на фон-
да, макар че се търсят ал-
тернативни източници – да-
рители, разпродажби и дру-
ги, остава.

ЧИТАЛИЩЕТО Е ПРЕОДОЛЯЛО КРИЗАТА,  ЗАНАПРЕД ЩЕ 
ПРОВЕЖДА ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

• ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2003–2005 ГОДИНА
• ИЗБРАН Е НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ЗАСИЛЕН Е 
ИНТЕРЕСЪТ КЪМ 

КНИГИ И АВТОРИ ОТ 
ПОПОВСКО. 

Само през последната го-
дина са представени кни-
ги на Никола Гаговски, 
Йордан Минчев и Станис-
лава Митева. Венец на чи-
талищната дейност в та-
зи посока е издаването на 
„Литературен алманах“ на 
поповските творци, което 
вероятно ще се превърне в 
традиция. 

МУЗИКАЛНАТА 
ШКОЛА,

макар и с традиции, си ос-
тава едно от неразгърна-
тите звена на читалищна-
та дейност. Срещу нама-
ляващия интерес към изу-
чаването на пиано и акор-
деон засега не са намере-
ни съвременни начини и 
подходи, които да проти-
востоят на тази тенденция. 

Към читалището рабо-
тят фолклорен танцов ан-
самбъл „Северняци“, кръ-

МОНЕТНИ НАХОДКИ 
ОТ ПОПОВСКА И 

ОПАЧЕНСКА ОБЩИНА
Владимир СТОЙКОВ

Днешната територия на 
Поповска и Опаченска об-
щина обхваща една не-
голяма област, препокри-
ваща се почти изцяло от 
река Черни Лом, чиято 
долина я прорязва и раз-
покъсва със своите малки 
притоци. В античността 
през тази територия са 
преминавали два основни 
пътя: този, който е свърз-
вал римските градове 
Марцианополис (днешна 
Девня) с Никополис ад 
Иструм (до с. Никюп, Ве-
ликотърновско), и друг, 
свързващ тази територия 
с р.Дунав и дунавските 
градове през долините на 
реките Черни Лом и Русен-
ски Лом.

Откритите досега колек-
тивни монетни находки в 
землищата на близо два-
десет села и двата града на 
тези общини ги определят 
като най-богатите на ста-
рини землища в сегашната 
Търговищка област, особе-
но Опаченска община. 

Многобройните им кре-
пости и неукрепени сели-
ща, главно от римската 
епоха, многократно в далеч-
ното минало са били под-
лагани на плячкосване или 
поне излагани на такава 
опасност от набезите на 
преминаващите през този 
район племена и армии, 
идващи или заминаващи 
предимно от север или 
на север към р. Дунав. Го-
лямо количество монет-
ни съкровища, натрупани 
благодарение на упори-
тия труд на поколения 
от местното население, 
са били укрити от собст-
вениците им, като голяма 
част от тях никога повече 
не са влизали в обръщение 
главно поради смъртта на 
хората, които са ги укрили 

при варварските нашест-
вия, или поради тяхното 
бягство далеч на юг до Ма-
ла Азия, където те са се 
установили и са нямали 
възможност или желание 
да се завърнат, рискувайки 
отново живота си.

При извършването глав-
но на селскостопанска 
или строителна дейност 
в недалечното минало не-
еднократно са били нами-
рани най-различни под-
вижни находки от различ-
ни исторически епохи, 
включително и немалък 
брой колективни монет-
ни находки. Част от тези 
находки са били своевре-
менно откупувани или 
конфискувани съгласно за-
коните на България и след 
това са били обнародвани 
под формата на кратки съ-
общения, главно от науч-
ните работници от Архео-
логическия институт в Со-
фия. Досега са обнарод-
вани, главно като кратки 
научни съобщения, около 
30 монетни находки от на-
шия край и има достатъчно 
точна и достоверна инфор-
мация за още около 20 
подобни находки, открити 
при иманярски претърсва-
ния с детектори за метали.

Тоталното рухване на 
икономиката преди десе-
тина години остави огромна 
част от населението в на-
шия край без препитание 
и елементарни средства 
за живот. Немалка част 
от тези хора се насочиха 
към иманярството като на-
чин за физическото им 
оцеляване. Тази дейност, 
оставена да се развива 
почти безконтролно и 
безнаказано допреди ня-
колко години, беше при-
добила катастрофални за 
цялото ни културно-исто-
рическо наследство раз-
мери. Допреди 3–4 годи-

ни населението на почти 
цели села ден след ден 
разкопаваше и доразграб-
ваше безпрепятствено кул-
турните пластове и остан-
ките на многобройните 
крепости, селища, антич-
ни и средновековни гроби-
ща, праисторически и тра-
кийски погребални моги-
ли и други паметници на 
културата, достигнали поч-
ти непокътнати до нас през 
изминалите хилядолетия 
или столетия. 

Появи се модерна и до-
ри в определени случаи 
свръхмодерна техника за 
откриване на изделия, на-
правени от благородни ме-
тали, заедно с най-обик-
новените детектори за ме-
тали, използвани доскоро 
масово в Опаченска и По-
повска община.

В землищата на двете 
общини до днес са открити 
най-малко 250 разнородни 
колективни монетни на-
ходки с различен брой 
укрити монети от всички 
исторически периоди. За 
съжаление информацията, 
която може да се получи 
за тях, е обикновено или 
непълна, или неточна и се 
получава най-често с много 
години закъснение. Голяма 
част от истината за вече 
унищоженото културно-
историческо наследство 
на нашия край вероятно 
никога няма да стане 
обществено достояние, но 
въпреки това натрупаната 
информация за намерените 
монетни находки е до-
статъчна, за да може да се 
подложи на анализ.

Най-общо монетните на-
ходки от двете сегашни 
общини обхващат четири 
основни периода: елинис-
тическа епоха, римска епо-
ха, средновековна епоха и 
турско владичество. Тук 
ще бъде направен кратък 

жок по изобразително из-
куство, киноклуб „Иван 
Братанов“, а от тази годи-
на – и детска вокална гру-
па.

През 2004 година то до-
макинства национално съ-
вещание на Федерацията 
на алтернативното кино. 
През следващите две годи-
ни организира петото и шес-
тото издание на фестивала 
на алтернативното кино. 

Безспорен успех са изя-
вите на работещия в чита-
лището художник Деян 
Йорданов – три самостоя-
телни изложби, участие 
в национални изложби в 
София и Варна, участие в 
конкурса СИТЕ ДЕЗАР в 
Париж, а през 2004 година 
той е единственият участ-
ник българин на Междуна-
родния пленер по акварел 
в Търговище. 

През отчетния период 

ЧИТАЛИЩЕТО САМО 
ЗАПОЧВА ДА УРЕЖДА 

ИЗЛОЖБИ. 

Повишеният интерес към 
тях става причина да бъде 
преустроено помещение 
в малка галерия. За малко 
повече от година в нея са 
подредени 15 изложби – 
графика на Валентин Голе-
шев, живопис и графика 

на Ирина Стоянова, Китай-
ско приложно изкуство, 
Благотворителна великден-
ска, „Европа и ние“, „Колед-
ни искрици“ и „Любим 
приказен герой“ с масово 
участие на основните учи-
лища в града, съвместно 
с Детска педагогическа 
стая – „Живот без дрога“, 
терариум с екзотични жи-
вотни, акварелни творби на 
възпитаници на частната 
школа на Ваня Йовчева.

Като собственик на един-
ствения театрален салон 
в града, читалището за пе-
риода беше домакин на 11 
театрални постановки за 
деца и възрастни на теат-
рите от Габрово, Шумен, 
Велико Търново, Монтана 
и София.

Част от дейността му е в 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР, 

С ОБС НА КНСБ. 

Продължени са дейнос-
тите по проекта „Нов жи-
вот за парка“, като са про-
ведени „Екосафари“ и час-
тично почистване на Град-
ската градина. Сътрудни-
чеството е посока, в която 
читалищното ръководство 
ще продължи да работи, 
защото така се приобщават 
и мотивират повече хора 

от различни възрасти.
Във финансово отношение 

КРИЗАТА ОТ 2003 Г.  
Е ПРЕОДОЛЯНА 

и държавната субсидия 
днес създава условия за 
разширяване на дейността 
му. Затова новоизбраното 
читалищно ръководство 
заяви след избирането си, 
че ще продължи да работи 
за съхраняването му като 
многофункционален кул-
турен институт. Ще му 
създаде визия на автоном-
на и съвременна органи-
зация, отворена за идеи 
и предложения. Ще пре-
върне читалището в парт-
ньор и посредник, форми-
ращ ефективна полити-
ка в областта на култура-
та, новите умения и прак-
тики, социалната сфера, ин-
формираността и междует-
ническата толерантност.

НОВОТО ЧИТАЛИЩНО 
РЪКОВОДСТВО 

е в състав: Тихомир Три-
фонов – председател, Ро-
сица Христова, Драгомир 
Димов, Владимир Иванов, 
Пламен Трифонов, Тодор 
Тодоров, Димитър Петков, 
Иванка Веселинова, Де-
мир Карабашаков, Иван Ся-
ров и Димитър Кънев; про-
верителна комисия: Иван 
Цонев – председател, Диа-
на Пенчева и Евгени Гос-
подинов.

анализ на причините, до-
вели до тяхното укриване, 
като се проследят конкрет-
ните събития, отразили 
се и на живота на хората 
в далечното минало на на-
шия край.

Елинистическа епоха

Четири са основните 
събития, дали отражение 
при натрупването на мо-
нетните находки от то-
зи период и в нашите зем-
лища. Това са походите на 

Филип II Македонски и 
неговия син Александър 
III Македонски, съответно 
през 339 г. пр. Хр. и 335 г. 
пр. Хр., когато са пре-
минали през нашите зе-
ми и воините на един от 
наследниците на Алек-
сандър III Македонски 
и управител на Тракия – 
военачалника Лизимах. 
От това време разполага-
ме с информация за пет от-
крити находки, главно от 
землището на гр. Опака, 
наситено със старини от 

различни епохи. Четвър-
тото събитие е военната на-
казателна експедиция на 
македонския управител, 
римлянина Марк Терен-
ций Варон Лукул през 72 г. 
пр. Хр. срещу мизите и 
понтийските градове, кога-
то се достига и до р.Дунав. 
Най-вероятно е по това 
време да са били укрити 
и деветте известни досега 
находки от землищата на 
шест села от този регион. 

Продължава в 
следващия брой
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ХОРОСКОП

Със сигурност имате познати, които са привърже-
ници на твърдението, че „колкото повече спим, толкова 
по-красиви ставаме“. В повечето случаи тяхната само-
оценка е висока, характерът им – противоречив, но те 
изобщо не страдат от липса на внимание от страна на 
противоположния пол.

Всъщност тяхната „истина“ за съня съвсем не е без-
почвена, но с уговорката, че е важно не колко, а как и 
кога спим. 

1. НИКОГА НЕ ЯЖ ПРЕДИ СЪН!

Освен че късното приемане на храна съвсем опре-
делено влияе на фигурата ви, закъснялата вечеря оси-
гурява за цялата нощ работа на нашия стомах, който 
също трябва понякога да почива. Ако толкова ви се яде, 
правете го не по-късно от два часа преди сън и яжте 
само лека храна – плодове, зеленчуци, млечно-кисели 
продукти.  

2. ЛЯГАЙТЕ СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 22–23 ЧАСА.

За един нормален нощен сън са напълно достатъчни 
5–6 часа. Според биологичния ритъм най-полезното 
време за сън е от 23 часа до 5 часа сутринта. Във все-
ки случай вашият сън задължително трябва да обхваща 
времето от 2 до 4 часа сутринта. В това време ние спим 
най-дълбоко и ефективно. При това не се препоръчва 
да се спи през деня! Особено е нежелателно да се спи 
преди залез слънце.

Колкото и да е странно, продължителността на съ-
ня ни зависи от изяденото през деня: колкото по-
малко храна сме поели, толкова по-малко спим. Между 
другото, столетниците спят много малко – не повече от 
4–6 часа в денонощието.  

3. ТРЯБВА ДА СЕ СПИ С ГЛАВА,  
НАСОЧЕНА НА СЕВЕР (ИЛИ ИЗТОК).

Във всеки случай така твърди традицията на пред-
ците ни, мотивирайки тази посока с магнитните линии 
на Земята. Китайците обаче в своето изкуство ФЪН-
ШУЙ препоръчват всеки човек да открие своето най-
благоприятно направление за сън, при това леглото не 
бива да се поставя директно срещу входната врата и не 
бива да се злоупотребява с огледалата в спалнята. 

4. ТРЯБВА ДА СЕ СПИ ВЪРХУ ТВЪРДА  
РАВНА ПОВЪРХНОСТ.

Колкото и да е неприемливо за съвременните нежни 
принцеси, много по-полезно е да се спи на твърд матрак. 
При меките пружини тялото неизбежно се огъва, а 
това предизвиква нарушаване на кръвоснабдяването 
на гръбначния мозък и различните органи, които 
се оказват притиснати. Освен това е възможно за-
щипване на нервните окончания, което също оказва 
неблагоприятно въздействие на всяка част от тялото 

10  ТАЙНИ НА 

СПЯЩАТА 

КРАСАВИЦА 

ни. Ненапразно при травми на гръбначния стълб и при 
радикулит лекарите препоръчват да се спи на абсолютно 
твърдо легло. 

Освен това колкото по-ниска е възглавницата ви, тол-

кова по-добре. 
Ниското разполо- жение на глава-
та по време на сън поддържа в нормал-
но състояние ший- ната част на гръбначния 
стълб, подобрява мо- зъчното кръвообращение, спо-
мага за нормализирането на вътречерепното налягане 
и дори предпазва от образуване на бръчки на лицето и 
шията!  
5. ПРЕПОРЪКИТЕ СА ДА СПИМ РАЗСЪБЛЕЧЕНИ.

Това не само е доста секси, но и действа отлично 
върху кожата ни, позволявайки й да диша пълноценно 
по време на сън. Ако ви е студено, по-добре се завийте с 
допълнително одеяло.  
6. НАЙ-МАЛКО ПОЛЕЗНО Е ДА СЕ СПИ ПО КОРЕМ.

Най-благоприятната поза по време на сън е на една 
страна, с няколко обръщания през нощта. Но може да 
се спи и по гръб.  

7. ПОСТЕЛЯТА ВИ ТРЯБВА ДА Е ТОПЛА,  
А ВЪЗДУХЪТ В СПАЛНЯТА – ПРОХЛАДЕН!

Никога не пренебрегвайте проветряването на спал-
нята преди сън и помнете, че вашето спално бельо 
трябва да бъде чисто, топло и задължително красиво. 
Предпочитанията са на страната на естествения памук 
или лен. Голямо е значението и на цвета на бельото, 
на стените в спалнята: червеният цвят допринася за 
безсъние, а нежните бледосини и резедави оттенъци 
успокояват. В последно време има данни, че тъмните 
разцветки на спалното бельо спомагат за по-добро ка-
чество на съня. 

8. ДА СЕ СТАВА С БУДИЛНИК Е ВРЕДНО!

Работата е в това, че сънят ни се дели на цикли, всеки 
от които се състои от фази на „бърз“ и „бавен“ сън с 
различна дълбочина. Обикновено циклите са от 60 до 90 
минути, като при здравите хора продължителността на 
цикъла е по-малка. За пълноценна почивка е достатъчно 
да проспим четири свои биоцикъла. Нормално е обаче 
да се спи и шест биоцикъла. Много важно е да не се 
прекъсва сънят по време на един биоцикъл! Ако чо-
векът се събуди в средата на един такъв интервал, той 
ще се чувства разбит. Затова е по-добре да не ставаме с 
будилник, а според „вътрешния“ ни часовник. Ако все 
пак си навивате часовника да звъни за ставане, времето 
за сън трябва да се разпредели така, че сънят да продъл-
жава цяло число цикли.  

9. НЕ СЕ ИЗЛЕЖАВАЙТЕ В ЛЕГЛОТО!

Щом се събудите (а това може да е и рано сутринта), 
трябва да се усмихнете, да се протегнете, да отметнете 
завивката и да станете. А какво правим ние? Обикновено 
гледаме часовника и удовлетворено забелязваме, че още 
е твърде рано за ставане, и отново лягаме. Но ползата 
от такова излежаване е доста съмнителна. Опитайте 
се да ставате по-рано и ще забележите колко поло-
жителни емоции и полезни неща ще допълнят деня 
ви – гимнастика, водни процедури, без да бързате, ста-
рателна грижа за себе си, възможност за пълноценна 
и здравословна закуска. Възможно е отначало да ви 
се иска да поспите още, но помнете, че това не е дей-
ствителна потребност, а само навик на организма. По-
степенно той преминава. 

10. ПРЕДИ СЪН СЕ ОТПУСНЕТЕ!

Банално е наистина, но носи много положителни емо-
ции и великолепно ни настройват за почивка:

• топла вана с добавка от ароматични масла; 
• чаша топло мляко с мед и мента или маточина; 
• мечти или мисли за нещо приятно; 
• кратка разходка преди сън; 
• отпускащ масаж; 
• нежен и спокоен секс. 

Така или иначе, ние прекарваме в сън почти половината 
от своя живот. Затова със сигурност може да изброим 
още цял списък с всевъзможни съвети, но това ще има 
смисъл, ако всичко описано се спазва. Не би следвало обаче 
да насилваме организма си на всяка цена да спазва точно 
тези препоръки, когато почиваме или уж за удоволствие, 
а сладкият сън без съмнение е едно удоволствие. Поста-
райте се да правите това с удоволствие и ще забележите 
как ще се подобри настроението ви, ще заблестят очите 
и ще грейне усмивка върху лицето ви. А усмивката е най-
важното и безотказно средство, с което очароваме 
мъжкия пол.           (сп. „Маргарита“)

ОВЕН. В петък и в събота много силен емо-
ционален изблик ще ви посочи всичко хубаво и 
лошо във вашите отношения с домочадието. Не 

допускайте аварии в дома си, в резултат на които може да 
ви залее вода. Проверете предварително слабите места – 
не само крановете, но и вашите семейни отношения. 
Колкото и да е странно, те са взаимосвързани.  

ТЕЛЕЦ. В петък много неща ще се изяснят. 
Денят няма да бъде лесен, но ще е важен за вас. 
Постарайте се към края на седмицата да оформите 

всичко, което може и трябва да бъде оформено. При 
всеки от нас има куп неща, които изглежда са наред, 
но по документи всъщност не са. Голяма работа е до-
кументът.  

БЛИЗНАЦИ. Най-благоприятният ден е пе-
тък. Но и тогава следва да се контролирате. Под 
влияние на емоциите не приказвайте излиш-

но много, а купувайки най-необходимите вещи, внима-
вайте да не загубите пари. Сега волно или неволно вие 
преминавате през проверка на организираност и дис-
циплинираност. Стегнете се. Пазете Времето.  

РАК. Обстоятелствата през тази седмица ще 
дадат оценка на вашето поведение и жизнена 
позиция за последната половин година. Ако 

с нищо особено не сте сгрешили, в петък и събота ще 
усетите битието си пълноценно, ще почувствате задо-
волство от себе си и другите. Ако в нещо сте се дър-
жали неправилно, всички натрупани грешки ще се из-
леят върху вас в края на седмицата чрез най-различни 
неразбории. 

ЛЪВ. Потребността от лично признание и 
своята истинска ценност в очите на другите хора 
вие ще удовлетворите в неделя. Надявам се, това 

ще бъде позитивно преживяване за вас. Ако прекарате 
този ден с тези, които обичате, и се чувствате спокойно 
и уверено, значи всичко в живота ви е както трябва. Ако 
възникне остър недостиг на нещо, постарайте се да раз-
берете, какво именно е то. И тръгвайте да го търсите.  

ДЕВА. Седмицата ще бъде напълно благопо-
лучна. Усещате живота си пълноценен, излиш-
ните задължения не ви тежат. Най-пълнокръвно 

ще преживеете петък. Постарайте се зад преживяванията 
(по-скоро радостни), да видите в какво се състои за 
вас пълноценността на битието. И се постарайте да го 
поддържате винаги.  

ВЕЗНИ. Почти нищо не се променя в 
подредения ви житейски ритъм. Повечето от 
вас са се концентрирали върху две неща: дом 

и кариера. В понятието „кариера“ за мнозина влиза и 
просто достойно място в обществото, достоен минимум 
средства за живот. Но подсъзнателно тук е и това, което 
стои зад ежедневните задължения: желанието да се 
преодолее онзи връх, който сте си набелязали и който 
ще ви позволи да уважавате самия себе си, да станете 
по-значителни в очите на другите хора. 

СКОРПИОН. Суета, дребни ангажименти и 
ежедневни задължения създават сега фона на 
вашия живот. Да се реши проблемът или поне 

частично да се свали напрежението ще е възможно в 
петък. В това ще участват и роднини, дошли ненадейно. 
За добро или за зло, но през последните дни на седмицата 
ще ви се наложи да отделите на близки и роднини доста 
внимание. Кратко пътуване ще ви помогне да избегнете 
това. Избирайте.  

СТРЕЛЕЦ. Сега вие сте предразположени ме-
тодично да пресмятате разходите, да планирате 
бъдещите си придобивки. Много дълго ли ще 

продължи това? Едва ли. Ако говорим сериозно, то през 
тази седмица може лесно да се заработи или получи оно-
ва, което сте изработили още преди празниците. При 
необходимост, се опитайте да започнете работа – тя ще 
ви даде нелош доход.  

КОЗИРОГ. В петък вие ще бъдете заобико-
лени от близките си, които ще ви обгръщат с 
любовта си. Не допускайте ни най-малък скан-

дал – това ще бъде знак, че в дома ви има дълбоки не-
уредици. В дните на пълнолунието, а това са четвър-
тък и петък, стават ясни най-скритите тревоги и про-
блеми. Внимавайте. Към края на седмицата в дома ви 
се повишава вероятността от аварии, свързани с вода. 
Бъдете нащрек. Онези, които през тази седмица пра-
знуват рожден ден, ще преживеят цялата година по-емо-
ционално от обикновено. Нека вашите емоции бъдат 
само радостни.  

ВОДОЛЕЙ. В неделя суровата реалност ще 
разсее тази психологическа мъгла, в която жи-
веете през последно време – погледнете реал-

ността в очите и я приемете като даденост. Вие трябва 
да се сприятелите с времето, да не закъснявате и да 
не бързате. Особено сега, когато физическите ви сили 
са по-малко, отколкото бихте искали. Икономисвайте 
ги. Защото те ще започнат да се увеличават едва след 
рождения ви ден.  

РИБИ. В петък ще ви се предостави възмож-
ност да си починете пълноценно, да получите 
заряд от положителни емоции. Това е много важ-

но, тъй като работата ви продължава да бъде много на-
прегната. Не забравяйте, че в петък е пълнолуние. Вие, 
като чувствителен и емоционален човек, реагирате на 
това по-силно от другите. Не позволявайте на чувствата 
си да прелеят, също както и водата в дома ви. Всичко в 
този свят е взаимно свързано.   

13–15 ЯНУАРИ
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РОЖДЕНИЦИТЕ

17 януари

Ант/д/он/ия, Дончо, 
дон/ьо/ка, Тот/ьо/ка, 
Тон/ьо/ка

18 януари
Атанас/ка, Наско

14 януари
Ахмед Феимов  – 
съветник в ОбС–Опака

Маринка Великова - 
съветник в ОбС–Попово

ДА ПОЧЕРПЯТ 

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

ПРОДАВАМ виенска 
закачалка 
и тоалетна 
масичка. 
Телефон 
088 6 265 532.

АНТИКВАРИАТ

Във връзка с постъпили 
запитвания на граждани и 
организации до Областна 
администрация–Търго-
вище правим следното 
уточнение:  

На 31 декември изтече 
срокът за получаване на 
наградите от изборната 
томбола. В област Търго-
вище щастливци са 79 ли-
ца, гласували на парла-
ментарните избори през 
2005 г. Като награди от 
томболата в нашата об-
ласт трябваше да се разда-
дат общо 3 плазмени теле-
визора, 12 телевизора, 20 
DVD плеъра и 44 GSM 
апарата. Спечелилите  по-
лучаваха своя ваучер за 
съответната награда от Об-
ластна администрация, а 
самата награда – от магази-
ни „Техномаркет“. Раздава-
нето на ваучерите бе в пе-
риода от 19 септември до 
31 декември 2005 година.

В началото на месец де-
кември се установи, че 
близо 30% от наградите са 
останали непотърсени. Об-
ластната администрация–
Търговище потърси под-
крепата на общини и кме-
тове на населени места. 
С този акт през месец 
декември още 29 печелив-
ши получиха своята награ-
да. В края на годината, 
след изтичане на обяве-
ния срок, в Областна 
администрация–Тър-
говище останаха непо-
лучени общо 8 награди: 
2 бр. DVD-та и 6 бр. 
джиесеми, което е едва 
6% от общия брой. За 
тези осем награди се 
чака нареждане на минис-
търа на финансите до Об-
ластната управа какво да 
се прави с тях.

След направен отчет за 
раздадените награди Об-
ластна администрация–
Търговище получи по-
здравление от организато-
ра на томболата рекламна 
агенция „2А“ ООД за ко-
ректно свършената работа. 

Пресцентър 
на област Търговище

ВСИЧКИ 
ГОЛЕМИ 
НАГРАДИ ОТ 
ИЗБОРНАТА 
ТОМБОЛА СА 
РАЗДАДЕНИ 

До 31 март собствени-
ците на автомобили тряб-
ва да платят поне първа 
вноска от дължимия да-
нък върху превозното 
средство. Налогът се съ-
бира в общините по по-
стоянен адрес. Втората 
вноска се издължава до 30 
септември. Ако данъкът 
не се плати, автомобилът 
не може да мине годишен 

технически преглед. Освен 
това върху дължимите 
суми се начисляват лихви 
за просрочено време.

В същото време собстве-
ниците на коли ползват 
преференция, ако платят 
данъка си изцяло до 31 
март – отстъпка 5 на сто.

Ако гражданин си купи 
кола, внесена от чужбина, 
ще дължи данък само за 

оставащите месеци до 
края на годината.

Ставките, по които се 
определя данъкът за тази 
година, са от 0,34 лв. до 
1,23 лв. за киловат (1 квт 
се равнява на 1,36 к.с.). По-
лучената сума се умножа-
ва с коефициент от 1 до 
2,8 в зависимост от възрас-
тта на колата.

МВ

5% ДАНЪЧНА ОТСТЪПКА 
ДО 31 МАРТ

Ивелина НЕДЕЛЧЕВА 
уредник в Исторически музей–Попово

АНТОНОВДЕН 
17 януари

Църквата почита паметта на преподоб-
ния Антоний Ве- лики. Сред капанци-
те е известен и като Лèлинден. В народ-
ния календар Ан- тоновден се празнува 
за предпазване от болести. Според на-
родното вярване чорлаво момиченце 
носи болестта в кошничка, ходи от къ-
ща на къща, качва се на тавана и оттам 
през комина се спуска вкъщи. На то-
зи ден жените не предат, не плетат, не 
варят боб и леща, за да не разсърдят чу-
мата, шарката и „синята пъпка“. Спе-
циално омесени за празника содени пит-
ки, намазани с пет- мез, се раздават на 
близки и съседи за здраве, а една се оставя на тавана „за 
болята, за лелята“, т.е. за чумата. На този ден не се гот-
вят варива (боб, леща, царевица), за да не  боледуват де-
цата от шарка. 

В народните представи двамата братя близнаци Антон 
и Атанас са ковачи, които първи изобретяват ковашките 
клещи. Затова Антоновден и Атанасовден се честват 
като празници на ковачи, железари, ножари и налбанти.

АТАНАСОВДЕН
18 януари

Атанàсовден, Танàсов-
ден, Зимен св. Атанас, Сре-
ди зима е малък черковен 
празник, на който може да 
се работи.  За  Атанàсовден 
се отнася изразът Танàс гял-
дù, яз гялдù (Танàс дойде, 
лятото дойде), свързан с 
народното схващане, че 
празникът е „сред зима”, 
дядо Атанас съблича ко-
жуха си и заминава за ля-
тото, т. е. зимата е пре-
половена. В народните вяр-
вания св. Атанас е пред-
ставен като властелин 
на снеговете и ледовете. 
Облечен с копринена риза, 

той отива в планината на своя бял кон и се провиква: 
„Иди си, зимо, идвай, лято!“. За да има плодородие, 
трябва 100 дни след Атанàсовден добитъкът да е по 
нивите, да е започнала пролетната полска работа. По 
време на празника капанците гадаят – ако е топло, ако 
снегът се топи и от стрехите капе, ще има плодородие 
през годината; ако времето е студено, няма да има 
плодородие. След Атанàсовден не се ядат тикви, за да 
не изкуфяват хората, да не ги хваща охтика. 

Атанàсовден се почита, както и Антоновден, като 
патронен празник от ковачи, железари, ножари и 
налбанти, а заедно с това и като празник в чест на чума-
та и шарката. За омилос-
тивяване на болестта се 
пекат питки, които се 
надупчват с вилица, за да 
не се „надупчат“ децата 
от шарка. Жените спазват 
същите забрани, които ха-
рактеризират Антоновден. 
На Атанасовден  се заколва 
черно пиле или кокошка, 
което се приготвя с ориз 
и се раздава на комшии и 
близки против болести. 
Вярва се, че „от черното 
пиле болките бягат“, а 
перата му притежават ле-
чебна сила. В някои райо-
ни на страната моми и 
ергени излизат на поля-
ните, връзват люлки, лю-
леят се, пеят, играят хора.

Сектор „Пътна полиция–
КАТ“ при РДВР–Търго-
вище уведомява собстве-
ниците на пътни превозни 
средства от областта, че 
съгласно измененията на 
Наредба I–45/2000 г. на 
МВР, публикувани в Дър-
жавен вестник брой 1 от 

СТАРИТЕ РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ ТРЯБВА 
ДА БЪДАТ ПОДМЕНЕНИ ДО КРАЯ НА МАРТ

2006 г., крайният срок 
за подмяна на регистра-
ционните табели от ста-
рия образец е 31.03.06 г.

От 1.04.2006 г. служеб-
но се прекратява регистра-
цията на превозните сред-
ства с табели от стария об-
разец. 

Припомняме, че регист-
рационната табела от нов 
образец е съставена от бук-
вени и цифрови символи с 
черен цвят на бял фон със 
синя вертикална ивица в 
левия край и инициали 
BG.

РДВР–ТЪРГОВИЩЕ

Всички автомобили, кои-
то не сменят номерата си 
до 31 март, ще бъдат спрени 
от движение – това гласи 
промяната в Наредбата 
за регистрация на МПС, 
публикувана в Държавен 
вестник бр. 1/2006 г. Сектор 
„Пътна полиция–КАТ“–
Търговище уведомява соб-
ствениците на пътни пре-
возни средства, че от 1 
април 2006 г. служебно се 
прекратява  регистрацията 
на колите с табели от ста-
рия образец (черни табели 
с бели цифри или жълти и 
бели табели с черни циф-
ри).

Табелата трябва да е бяла 
с черни цифри, отстрани 
вляво със син кант, на 
който има български три-
кольор и надпис BG. След 
приемането ни за пълно-
правен член на ЕС върху 
синия кант ще ги има и 
жълтите звезди от знамето 
на общността. Тогава няма 
да е необходимо номерата 
да се сменят пак, а пъ-
туващите в чужбина ще по-
лучават стикер, който ще 

ОЩЕ ЗА НОВИТЕ ТАБЕЛИ
се лепи на возилото.

Новите табели с монтажа 
струват 31 лева, като задъл-
жително се сменя и тало-
нът на колата. От 2002 г. 
у нас са въведени два жъл-
ти талона – голям и ма-
лък, които струват 12 лв. 
Плащат се и ред такси, 
включително и за банкови 
преводи, с които смяната 
възлиза на 57 лв.

Какви документи се искат 
на гишето?

Най-напред трябва да се 
попълни заявление за ре-
гистрация (за фирмите то 
трябва да е подпечатано и 
с печат на фирмата). Тряб-

ва да се носи квитанция 
за платен данък, поли-
цата от застраховка „Граж-
данска отговорност“ и 
документите за самолич-
ност. Накрая следва да се 
върнат старите номера и 
старото свидетелство за 
регистрация. Същите доку-
менти ще са необходими и 
за свалянето на колата от 
регистрация.

След 31 март т. г. гло-
бата за номер, който не от-
говаря на държавния стан-
дарт, е в размер  от 50 до 
200 лв. Водачът на такава 
кола може да остане и без 
книжка до 6 месеца. От 
талона му се режат 4 кон-
тролни точки.              МВ

СЛУЖБА „РЕГИСТРАЦИЯ“ ПРИ КАТ–
ТЪРГОВИЩЕ Е С УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

От сектор „Пътна полиция–КАТ“ при РДВР–
Търговище съобщават на гражданите от област 

Търговище, че във връзка със скъсяване на крайния 
срок до 31 март тази година за подмяна на старите 
регистрационните табели на МПС и на теглените от 
тях ремаркета, служба „Регистрация“ при сектора 

ще работи с удължено работно време както 
следва: всеки работен ден от 8 до 17,30 часа  

без прекъсване. 
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Пламен СЪБЕВ

През 1574 г. френска ми-
сия, която се връщала от Ца-
риград, минала през село 
Конак. Един от пътуващите 
отбелязал, че е „село на 
православни християни 
българи, до което се сти-
га по планински, но прият-
ни пътища“. Днес, пет сто-
летия по-късно, ако минете 

през селото с мисията да се 
разходите и откриете места 
за отмора, бъдете сигурни, 
че няма да съжалявате. 
Ако няма кой да ви води, 
сложете този вестник в 
джоба си и поглеждайте на-
писаното.

Равноотдалечено от По-
пово и Омуртаг по на 
20 км, село Конак е свърза-
но неразривно и с двата 

града и същото време ос-
тава ничие. Разположено 
е на важен път, който днес 
е загубил значението си. 
Преди векове селото е об-
служвало пътниците по 
дестинацията Русе–Цари-
град. Самото му име оз-
начава място, спирка за 
нощуване. В администра-
тивно отношение се на-
мира в Поповска община, 
духовно се числи към Вар-
ненско-Преславска епар-
хия. В етнографско отно-
шение конашките българи 
представляват най-запад-
ната част на преславско-
шуменската етнографска 
група от старото местно 
население – т.нар. ерлии, 
която граничи с полското 
капанско население и бал-
канджиите от Еленския 
край, от които значително 
се различава в носиите и 
отчасти в говора. Характе-
ристики, които никак не се 
вписват в една шаблонна 
селищна история. То е 

мост между исторически 
епохи, етнографски групи 
и региони със специфично 
обществено-икономическо 
развитие.

Днешното село се нами-
ра на 396 м надморска ви-
сочина. Закътано е в доли-
на, която завършва с подко-
вообразна височина така, че 
напълно закрива северния 
и западния вятър. Къщите 
са нови, застроени на хубав 
припек. Съседните горички 
и изобилната хубава вода 
го правят да има прекрасен 
климат за живот. 

Заобиколено е от красива 
природа, на която можете 
да се любувате от всеки 
край на селото. Ако изка-
чите височините непо-
средствено до селото, ще 
можете да огледате доли-
ната на Черни Лом и раз-
положените около нея се-
лища на север и долина-
та на Голяма река на за-
пад. Височините южно от 
селото пък пазят спомена 

от „Шишманово време“. 
Без голямо усилие може-
те да си намерите къс сред-
новековна керамика, пар-
ченце от стъклен съд или 
метален слитък сгурия 
от някогашните ковашки 
работилници. Говори се, 
че са намирани и сребърни 
и златни монети, така 
наречените „костадинки“. 
По предание се знае, че 
селото е имало 1500 къщи 
и голяма чаршия. Недалеч 
от тук са старинните чеш-
ми „Златювца чешма“ и 
„Момчана чешма“. За по-
следната преданието раз-
казва, че е била мястото 
за сгледа между моми и 
момци. В усойните гори 

наоколо витае още духът 
на хайдушките войводи 
Черньо войвода и Вълко 
войвода.

Най-добре ще усетите 
миналото, като посетите 
църквата на селото. Цър-
ковният двор е ограден с 

високи зидове. Като ми-
навате през големите му 
порти, имате чувство, че 
сякаш влизате в малък ма-
настир. Старата църква, 
строена през 1850 година, 
била изгорена по време на 
Руско-турската война. През 
1879 г. селяните построи-
ли сегашната. Посветена 
е на св. Архангел Михаил. 
Храмът е солидна трико-
рабна базилика. Има хубав, 
просторен балкон и добре 
украсена вътрешност. За 
съжаление не се поддържа 
добре и се нуждае от серио-
зен ремонт. 

В двора е имало погре-
бения и запазените памет-
ниците придават допълни-
телна старинност на хра-
ма. Някои от тях са от 
средата на ХІХ век, други 
са в памет на загиналите 
жители на селото във вой-
ните за национално обеди-
нение. В двора се намира и 
църковната килия, строена 
преди стотина години. Тя 
напомня за старинната жи-
лищна архитектура на се-
лото. Макар че днес е в 
доста окаян вид, ако се въз-
станови, по чудесен начин 
ще завърши този малък 
възрожденски ансамбъл.

Като се разходите из 
селото, все още можете да 
видите зад старинните пор-
ти оцелели къщи от ХІХ 
век, които напомнят за 
едно друго време. Усеща-
нето за минало, което из-
лъчва селото, чудесната 
природа и възможности 
за краткотрайни излети до 
красиви природни кътове 
вече привлякоха дори ин-
тереса на чужденците към 
селото. Две английски се-
мейства станаха негови 
жители.

В разширяващата се гео-
графия на туризма в По-
повско непременно си от-
бележете село Конак. Ин-
вестицията там е обещава-
ща. Ако ли не – не го пре-
скачайте, когато правите 
плановете за пикник с прия-
тели или просто поискате 
да избягате от градската 
суета.

СЕЛО КОНАК – 
УСЕЩАНЕ ЗА СТАРИННОСТ

Поглед към сгушеното между хълмовете село Конак

Църковната килияЦърквата „Св.Архангел Михаил“

Надгробни паметници от ХІХ век Надписът за построяването на църквата от 1879 г.


