
РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК   Цена 0,40 лв.Брой 27 (89), година III • 10.VII.2006 г. 

МЕСТЕН  
ВЕСТНИК
МЕСТЕН  
ВЕСТНИК

www.popovo.bg

WWW.POPOVOGAS.COM

ÏÎÏÎÂÎ

060�/�00 90

на стр. 8

тракия глас българия ЕАД

ЕХО ОТ 
МОНДИАЛА

на стр. 5

КАК ДА СИ 
НАМАЛИМ 
ДАНЪЦИТЕ

на стр. 4

СЕЛО СРЕД ВОДОпАДИ Сдружението за екология 
и алтернативен туризъм–
Попово спечели проект 
„Село сред водопадите – 
нова възможност за при
ро дата и хората“ към фон
дация „ЕкоОбщност“–Со
фия. След проведените сре
щи – обучения от Фонда
ция та в София и Банкя, 
сдру  жението разработи 
проект, който кандидатства 
за финансиране  заедно с 
още 190 организации в стра
ната. Конкурсът се проведе 
в два кръга, като тези, които 
преминаха първия кръг, 

пЪРВИ В СТРАНАТА пО РАЗКРИВАЕМОСТ 
НА пРЕСТЪпЛЕНИЯТА

Генерал Гецо Гецов

На 5 юли служителите от МвР честват своя професионален празник. По 
този повод успяхме да разговаряме със самия директор на областна дирекция 
„Полиция“ комисар Гецо Гецов, който имаше с какво да се похвали. 

г-н гЕЦоВ, С кАкВо щЕ 
СЕ поХВАлИтЕ прЕз 

тАзИ гоДИнА?

Тази година е успешна 
за Областна дирекция на 
полицията–Търговище. По 
предварителната инфор
мация, с която разполагаме 
за резултатите от първото 
шестмесечие на 2006 г., ние 

се нареждаме на едно от 
първите места в страната 
по показателя постигнат 
процент на разкриваемост 
на престъпленията в Ре
пуб  лика България. Перио
дът за служителите от 
област Търговище бе ше 
из  ключително напрег нат. 
Поставили сме си няколко 
основни задачи и всич

ки усилия от страна на ръ
ководството на Област ната 
дирекция, на на чал ниците 
на районни полицейски 
управ ления и всички слу
жите ли бя ха насочени към 
га ранти рането на сигур
ността и спокойст вието на 
гражда ните от областта, 
да им създадем нормални 

на стр. 2

Преди близо месец пре зи
дентът Първанов взе учас
тие в Празника на По пово и 
увери поповчани, че в този 
град се чувства доб  ре, а през 
по следния уикенд се върна, 
за да гос тува лич но на кмета 
Люд мил Весе линов. Както 

научава ме – при дружаван 
от съ пру га та си Зорка. Как
во са пра вили и за какво са 
си при каз вали  три дена, 
не знаем, но научаваме, че 
в ор га ни зи рания лов прези
ден тът се е проявил като 
от личен ло вец. Отстре ля на

та от не го дива свиня му е 
до нес ла трофей, оце нен по 
стан  дартите за оцен ка на 
лов  ните трофеи 117,6 точ
ки. 119 точки биха му до нес
ли златен медал. 

Трофеят, който ще укра
си резиденция Бояна, се 

надяваме да напомня на 
президента, че  е поел ли
чен ангажимент към попов 
чани да търси на чи ни и да 
съдейства за реали зация 
на общинските проек ти, ка
саещи лошата инфра струк
тура в общината. Мв

Двамата държавни мъже до отстрелената дива свиня трофеят, 
от която (малката снимка) ще украси резиденция Бояна

пЪРВАНОВ СЕ ВЪРНА..., 
ЗА ДА ГОСТУВА ЛИЧНО 
НА КМЕТА ВЕСЕЛИНОВ

Голяма река днес можем да преминем на няколко места по тези дървени мостчета. 
Със спечеления нов проект скоро ще бъде изградена и допълнителна инфраструктура.
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В рамките на съвместен 
проект между Българската 
стопанска камара и Между
народната организация на 
труда бяха създадени шест 
регионални осигурителни 
каси (РОК) в Бургас, Варна, 
Плевен, Стара Загора, Тър
говище и Хасково.

В началото на месец юли 
(11–12.07.06 г.) ще бъде 
проведена среща в курорта 
Албена за създаване на 
асоциация на регионални те 
осигурителни каси, която 
ще бъде член на БСК.

Мрежата от РОК е съз
дадена по модел на белгий
ските социални секрета
риати на работодателите и 
подпомага малките и сред
ните предприятия.

Предлагат се високока
чествени услуги на много 
пониска стойност, като за 
целта е разработен и спе
циален софтуер.

Проектът на БСК с Меж
дународната организация 
на труда стартира през 
януари 2005 г. и има за цел 
да създаде РОК в цялата 
страна като партньори на 
Национална агенция по 
приходите.

В бъдеще Асоциацията 
на РОК ще бъде партньор 
на белгийския Съюз на со
циалните секретариати, 
на испанската асоциация 
и на организации от други 
страни – членки на ЕС, ка
то ще подпомага работо
дателите от МСП в Бълга
рия.

Пресцентър на 
Стопанската камара

УЧРЕДЯ-
ВАТ 
АСОЦИА-
ЦИЯ НА 
РЕГИО-
НАЛНИТЕ 
ОСИГУРИ-
ТЕЛНИ 
КАСИ

са съставени за бране на 
липов цвят без разреши
телно в Търговищко в рам
ките на месеца. 

Само вчера са констати
рани 23 случая. 

Нарушителите са санк
ционирани от общинската 
полиция и РПУ съгласно 
Заповедта на кмета др 
Красимир Мирев, с която 
е забранено късането на 
липовия цвят, рязането, чу
пенето и увреждането на 
дърветата. 

Актовете са издадени 
според Наредбата за спаз
ване на обществения ред. 
Глобите са от 20 до 100 лв. 

Светослава РуСева

39 АКТА

Камион потроши ограда
та на детска градина в се
ло Крепча, община Опака. 
Това стана към 11 часа на 
28 юни, когато в детското 
заведение е имало 30 мал
чугани на възраст от 3 до 
6 години.

Товарният автомобил 
„Мерцедес“ с шуменска ре
гистрация спрял в центъра 
на селото и водачът му сля
зъл да попита кой е най
прекият път за Русе. Той 
забравил да дръпне ръчна
та спирачка и камионът 
потеглил по надолнище
то. Шофьорът успял да 
го догони и да се качи в 
кабината, но не можал да 
го спре. Мерцедесът се 
блъснал в бордюр, ремар
кето му се усукало, след 
което се ударило в ограда
та на детската градина, 
разрушавайки я, и спряло 
на метри от сградата. По 
щастлива случайност по 
това време нямало деца на 
двора. Няколко часа след 
инцидента камионът бил 
изтеглен с кран.

МВ 

КАМИОН 
СЕ ЗАБИ 
В ДЕТСКА 
ГРАДИНА

88годишна жена е би
ла изнасилена в с. Мака
риополско, община Търго
вище, съобщиха от област
на дирекция „Полиция“. 
Извършителят º е отнел и 
сумата от 110 лв. 

Сигналът за инцидента 
е получен в РПУ–Търго
вище около 5,15 часа ра
но сутринта на 2 юли. По
лицията е установила и 
задържала изнасилвача. 
Това е 26годишният 
И.И. от същото село. Той 
е задържан за 24 часа в 
РПУ–Търговище за извър
шено престъпление на 
основание чл.63, ал.1, т.1 
от Закона за МВР. Впо
следствие му е взета мярка 
за неотклонение „задър
жане под стража“ за 72 
часа.

агенция „Фокус“

88-ГОДИшНА 
жЕНА Е 
ИЗНАСИЛЕНА 
И ОГРАБЕНА

В ДЕСЕткАтА 
По повод професионалния празник на полицията ОД 

„Полиция“ организира състезание по стрелба с пис
толет за представители на местното самоуправление, съ
да и прокуратурата, медиите и местния бизнес. Общо 
28 любители на стрелбата участваха в надпреварата – 
10 жени и 18 мъже.

При жените първа стана Диляна Стойчева с 25 
точки от читалището в Търговище. С една точка по
малко е Мария Вълчева от „Ново радио“–Търговище, 
а на трето място – Нина Николова от кабелен оператор 
„Кейбъл–Търговище“.

При мъжете победи Иван Колев от телевизия „Тър
говище“ с 41 точки, на второ място остана Емил Ала
джов от кабелен оператор „Кейбъл–Търговище“ и трети 
е Евгени Пенчев, бизнесмен от Попово – само с една 
точка след победителите.

За отбелязване е, че нито един от представителите на 
силния пол не уцели в десетката, докато две от жените 
го направиха. За победителите имаше възпоменателни 
флагчета, връчени им от комисар Гецо Гецов. 

На 29 юни в клуба на 
сдружение „Алтернатива 
Попово 21 век“ Общин
ският синдикален съвет на 
КНСБ с координатор Маг
далена Радева организира 
семинар на тема „Кодекс 
на труда 2006 г.“ 

Коментар на промените 
в кодекса на труда на
прави Стойчо Кръстев, 
юрист и главен експерт в 
департамент „Защита на 

НОВОТО В КОДЕКСА НА ТРУДА
синдикалните права и син
дикализма“ към центра
лата на КНСБ–София. 

В полезната и навре
менна среща взеха учас
тие изпълняващи длъж
ността „личен състав“, сче
товодители и синдикални 
председатели от 19 пред
приятия, земеделски коопе
рации, фирми и институции 
от гр. Попово и района. 

Мв Участниците в семинара

Приключи поредната ус
пешна учебна година за 
учениците на основно учи
лище „Любен Каравелов“–
Попово. 543 ученици на
правиха още една крачка 
напред в своето развитие 
като личности и граждани 
на света.

Гордост за училището са 
изявите на учениците през 
учебната година в различни 
области, които трудно би
ха станали реалност без 
грижите и подкрепата как
то на цялата учителска и 
родителска общност, така 
и на спонсорите, които 
твърдо заставаха зад всяка 
училищна инициатива.

ОУ „ЛюБЕН КАРАВЕЛОВ“ 
БЛАГОДАРИ НА СпОНСОРИТЕ СИ

Един от тези спонсори 
е гн Радослав Турлаков, 
представител на фирма 
FON BOX, които предоста
виха специалната награда 
на педагогическия и на 
ученическия съвет за ВИ
ПУСК 2006 – мобилен те
лефон. 

Ето как изглежда благо
родният жест на дарение 
през погледа на гн Тур
лаков:

„Мисля, че в днешното 
време на криза на духов
ните ценности всяко по
стижение на децата в 
училище трябва да бъде 
стимулирано, защото бъ
дещето принадлежи на 

амбициозните и образо
вани хора. За нас е удовол 

ствие, че имаме възмож
ност да направим, ма
кар и малък жест на вни
мание към един ученик, 
постигнал високи резулта
ти по всички учебни дис
циплини. Убедени сме, че 
той и занапред ще има ви
соки постижения и ще бъ
де достоен и отговорен 
млад човек. Искрено му го 
пожелаваме!“

Носител на специалната 
награда на педагогическия 
и на ученическия съвет е 
Ивайло Димитров от VІІІ
б клас. Той споделя:

„Бях доста изненадан, 

за мен тази награда е 
много голяма и много за

дължаваща. На следва
щия ден имах възмож
ност да проведа разговор 
с представителите на 
фирма FON BOX и съм 
впечатлен от факта, че 
има хора, готови да инвес
тират в образованието, 
въпреки трудното време, 
в което живеем. Образо
ванието прави човека и 
всяка инвестиция в него е 
благороден жест. Искам 
да благодаря на гн Тур
лаков и на екипа му и да 
им пожелая успехи в рабо
тата.“

Ръководството на ОУ 

„Любен Каравелов“ и ця 

лата учителска колегия 
също изказват своята бла
годарност на представи
телите на FON BOX и на 
всички свои партньори, 
допринесли за успехите 
на учениците през цяла
та учебна година – „Агро
техремонт 61“ АД, ЕТ 
„ЕРКО“, ЕТ „Пламко“, ЕТ 
„Разяреният лъв“, „Родина 
холдинг“ АД, колектива на 
ОББ–клон Попово, Ротари 
клуб–Попово.

А на всички ученици 
пожелава весела и пол
зотворна ваканция! 

условия за работа и повече 
сигурност в населените 
места. В тази връзка, из
хождайки от стратегията 
„Полицията в близост до 
обществото“, постигнахме 
едно максимално покритие 
на населените места с по
лицейски служители. Във 
върховите моменти поли
цейското присъствие беше 
достатъчно, за да може да 
се гарантира редът, сигур
ността и спокой ствието. В 
резултат на мерките, които 
бяха взети, е и постигнатият 
резултат в борбата срещу 
престъпността и опазване
то на обществения ред. 

коИ СА прИорИтЕтИтЕ 
И ЦЕлИтЕ, коИто щЕ 

СлЕДВАтЕ отСЕгА 
нАтАтък?

Неминуемо през следва
щото шестмесечие ние ще 
продължим да работим по 
приоритетите, които си 
поставя МВР. Това е ус
пешното преодоляване на 
слабостите, отбелязани в 
доклада на европейските 
комисари. Освен това пър
востепенната ни задача 
остава осигуряването и га
рантирането на спокойст
вието и сигурността на 
гражданите, което неми

нуемо ще допринесе за из
дигане на авторитета на 
институцията, която пред
ставлявам.

ИМА лИ СИгнАлИ зА 
корупЦИя В рДВр?

През тази година нямаме 
получени сигнали за коруп
ция. Това не значи, че та
кива няма. Миналата го
дина имаше няколко таки
ва сигнала. Ние ги обра
ботихме и спрямо служи
телите, допуснали коруп
ционни действия, е взе
то отношение и те са от
странени от длъжностите, 
които са изпълнявали.

В коИ СфЕрИ от 
ДЕйноСттА ВИ ИМА 
нАй-Много тАкИВА 

СлучАИ?

По принцип те са свър
зани с дейностите, където 
има пряк достъп до граж
даните – разрешителни 
режими, пътна полиция и 
др. За радост по отноше
ние на пътната полиция в 
областта няма нито един 
постъпил сигнал за коруп
ция през настоящата го
дина. 

въпросите зададе 
Михаела Петрова

пЪРВИ В СТРАНАТА
пО РАЗКРИВАЕМОСТ НА 

пРЕСТЪпЛЕНИЯТА
от стр. 1
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Пламен СЪБев

Доскоро това село бе ше 
като забравено от Бо га. 
Но след последните кмет
ски избори преди три го
дини и тук нещата не са 
същите. Селото си намери 
стопанина в лицето на Мус
тафа Мемишев. Той дос
та години преди да се за
върне, е живял и работил 
в Търговище и може би за
това е човек, отворен за но
вото. Отделно е много гос
топриемен. А с такива хора 
и приказката върви. 

Въпреки че е страхотна 
жега, с него поемаме по 
сел ските улици. Искам да 
ми покаже единствената 

в Поповско евангелистка 
църк ва, да надникна в две
те джамии – едната, както 
ми казват, е на поне 300 го
дини. Разговорът се завър
та и около миналото на се
лото. А тук – история мно
го: тракийски могили, ви
зантийска крепост, в която 
пре ди години археолози 
от кри ли две големи съ
кровища от монети, а около 
нас – пре красна природа. 
Отдел но, учените още не 
могат категорично да кажат 
тра кийско, прабългарско 
или турско е името му. Но 
дру го село с такова име – 
Каб да – в България няма. 

ЛЕТЕН РЕПОРТАЖ

В ДОЛНА КАБДА 
НЕЩАТА ТРЪГВАТ НАГОРЕ

Разположено е, както се 
ше гува бай Али Веелиев, 
когото срещаме в Гор
ната махала: „всичките 
на опаки, нашето село на 
терсене“. Прав е, защо
то трудно някъде мо же да 
се види селище, разпо ло
жено на стръмен севе рен 
склон. Южните при пеци 
под крепостта, къ дето 
ня кога е било, са напус
на ти преди векове и хо
ра та оттогава живеят 
тук. Ня как стоически 
приели съд бата си, 
защото на то зи 
баир нито нива да 
раз ра бо тиш, нито 
градина. Но здраво 
пуснали корени тук, 

хората са приели предиз ви
кателството. 

Ако някой ви каже, че 
в Долна Кабда живеят бо
гати хора, ще ви излъже, 
но ако ви каже, че тук хо
рата пазят морала на пред
ците ни, повярвайте му. Гос
топриемство, смире ност, 
чувство за отговор ност 
за казана дума, за поет ан
гажимент, честност, ува
жение към повъз растния, 
към повисше стоя щия са 
неща, които аз, не за пръв 
път, срещам тук. 

Така от Долната махала 
стигаме в Горната махала 
и после отново в Долната. 

Мустафа Мемишев въпре
ки же га та ме съ про
в о ж  д а , 
и с к а д а 
м и по
каже 
всич
ко и 

не спи ра да разказва как 
се е преборил за пари за 
ре  монт на читалището, на 
кмет ст во то, как е нау чил 
хора  та да под дър жат чис
тотата в се ло то, как ежед
невно защитава доверието 
им. По главната улица ни 
срещат хора, наблюдавам 
уважението им към кмета 
и се сещам за турския лаф 
„Мухтардевлет“ (Кметът е 
държавата). В Долна Каб да 
това не е празна при казка. 

В центъра на селото има 
бюстпаметник, от надписа 
му чета, че е на Мехмед 
Тил ки. Около него двама 
ра бот  ници пренареждат 

плоч   ника. С известна гор
дост кметът ми казва, че 
паметникът е на дядо му 
по майчина линия. Преди 
9 септември 1944 г. имал 
во деница. Партизани ходи
ли при него за браш но. Дал 
им. После властта поис

кала да ги издаде – 
не го напра вил и 

го уби ли. И от
тук разго ворът 

ни ми  на ва в 
поли тика. 

Про тиво
п о с  т а 
вяне, пре
в р а т и , 
у б и й 
с т в а , 
де с е  ти 

лет на враж да и разделение 
меж ду хо рата. „Защо, ако 
баща ми е направил три 
стъпала, аз да не направя 
още три, синът ми още и 
така да вървим нагоре? 
Защо – ми не, не мине вре
ме – раз валяме всичко и 
сме все на първите три стъ
пала?“ – философства кме
тът… В търсене на отговор 
на този въ прос стигаме и 
до гениал ното прозрение 
на Ва сил Левски, че вре
мето е в нас и ние сме във 
времето, затова все ки тряб
ва да пра ви така, че да 
остави следа след себе си. 

Разговорът ни става все 

пофилософски, а слънце
то пече посилно. Ня
как насила ни кара да се 
скрием на хладно в селска
та кръчма. Там 5–6 мъже 
утоляват жаждата си. Тихо 
протичат разговорите им. 
Не ги разпалва ни то поли
тиката, нито фут бол ното 
първенство. Почив ката им 
не е дълга. Сега се балира 
и се прибира сеното. А 
животновъдството тук е 
основен поминък. „Ед на 
бала струва 2,50, купувам 
поне сто. Едно теле 
продавам за 400–500 лева, 
а колко други разходи 
имам по него – споделя 
ми Ибрахим Мемишев и 
про дължава: Това е, друга 

работа тук няма...“
На нашата маса сяда и 

бившият учител Исмаил 
Хю сеин, с когото вече за
дочно се познаваме. Ерол 
Исмаилов, съдържателят 
на кръчмата, носи по още 
ед на бира. Бутилките се 
уве личават, а Мустафа 
Ме мишев нагледно да ми 
излага житейската си фило
софия: „Ето, виж, на тази 
маса можеш да съ береш 
55 шишета. 56ото ще 
падне. Защо тогава хо рата 
са се втурнали да богатеят, 
да имат всичко, каква е 
тази лакомия. Всич ко има 
предел…“

Хората в кръчмата се 
размърдват и един по един 
си тръгват. Тръгвам и аз. 
През селото, до пътя се е 
опнала скоро изградена 
800метрова бетонна ка
навка, която да отвежда во
дите, които го заливат при 
всеки дъжд. „Представям 
си го изцяло асфалтиран. 
Като магистрала ще го на
правим, но през есента“ – 
продължава да ми нарежда 
и на изпращане Мустафа. 
На голямата чешма в цен
търа жена пере черги, а де
те покрай нея топи крака в 
студената вода…

Хисарлъка и село Дол
на Кабда остават зад мен. 
Отсреща се открива чу дес

на гледка към долината на 
Черни лом и Керчана. В 
съзнанието ми звучат фра
зи от тричасовия ни раз
говор. И си мисля: дали 
пък зареденият с енергия 
и оптимизъм Мустафа Ме
мишев няма да успее да 
свърже пътя – красивата 
при рода и древността на 
селото, и да промени съд
бата на хората тук? На 
други места вече са сто
рили това. Защо то ва да 
не се случи и за тур ского
ворещите българи в Долна 
Кабда?
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кАкВИ ДАнъчнИ облЕкчЕнИя  
МогА ДА ползВАМ?

Ако сте на трудов договор и годишната ви заплата е  
например 7000 лева, можете да намалите данъците си с:

1. лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване 
(и/или за доброволно осигуряване за безработица и/или про
фесионална квалификация) – 700 лв. (до 10% от 7000 лв.)

2. лична вноска за застраховка „Живот“ и „рента“ и/
или за доброволно здравно осигуряване  –  700 лв. (до 
10% от 7000 лв.)

3. пълния размер на внесените суми за откупуване на 
трудов стаж

4. дарение за БЧК (образователна институция и т.н.) – 
до 10% от 7000 лв. (след намаляването им със задължи
телните осигурителни вноски и доброволните вноски)

5. дарение за център „Фонд за лечение на деца“ – 
до 50% от 7000 лв., след намаляването им със задъл
жителните осигурителни вноски и доброволните вноски 
за осигуряване и застраховка

6. дарение за културата – до 15 % от 7000 лв., след на 

Информация за физическите лица

Какви данъчни облекчения мога да ползвам?

Ако искате да си намалите данъците, предлагаме ви 
не трикове, а напълно законни начини да ползвате данъч
ни облекчения. Можете да направите дарение или да 
изберете да внасяте лични вноски за доброволно пен
сионно или здравно осигуряване. Съществува вариант 
и да си купите осигурителен стаж. Можете да си напра
вите и застраховка „Живот“ и „Рента“. Ако имате 
дете, препоръчваме Ви да се възползвате от семейно 
подоходно облагане, но е необходимо да отговаряте на 
определени условия. Като цяло трябва да попадате в 
една от следните категории – да работите по трудов или 
граждански договор, да упражнявате свободна професия 
или да сте едноличен търговец. 

Как да си намаля данъка, ако имам дете?

Ако имате едно дете, можете да намалите дохода си 
(данъчната основа) с 360 лева. Това обаче не означава, 
че такъв данък ще ви бъде върнат, а че общият сбор от 
данъчните основи за всичките ви доходи, подлежащи 
на облагане, ще бъде намален с 360 лв. За две деца 
приспадате 780 лв., а за три и повече деца – 1140 лв.

ПОЛеЗНа МаТеМаТИКа 
Ако доходът (данъчната основа) ви за 2006 година е 

7000 лева и имате  едно дете,  ще спестите около 80 лв. 
от годишното си данъчно задължение.

 Повече за  семейното подоходно облагане можете да 
прочетете на 

http://www.nap.bg/useful/family_taxes.htm 

Колко ще спестя със застраховка „Живот“?

До 10 % от облагаемия си доход можете да намалите, 
ако си направите застраховка.

Данъчно облекчение се ползва само за застраховки 
„Живот“ и „Рента“ и за застраховки „Живот“, свързани 
с инвестиционен фонд. Трябва да сключите договор 
със застрахователно акционерно дружество, с взаимо
застрахователна кооперация,  с презастраховател, полу
чил лиценз за застраховане, или с чуждестранен застра
ховател, регистрирал клон в България. След изтичане 
на срока на  договора на застраховката или ако си 
изтеглите парите преди изтичането на срока на договора, 
натрупаната сума (без лихвите), за която сте ползвали 
данъчно облекчение, се облага с 12 процента.

ПОЛеЗНа МаТеМаТИКа
Ако заплатата ви е например 500 лева, максимал

ното данъчно облекчение, което можете да ползвате, 
е 50 лева на месец. Тези 50 лева можете да внесете за 
застраховката. Натрупаната сума за една година е 600 
лева. Ако  вашият договор е за 25 години, през тези години 
ще натрупате застрахователна сума от 15 000 лева. 
При изтичане на договора натрупаната сума се облага с 
еднократен данък, който в момента е 12 процента. Така 
ще получите 13 200 лева и натрупаните  лихви.

С колко ще намаля данъка си  
с доброволно социално осигуряване?

Ако решите, че това е начинът да си намалите данъците, 
можете да ползвате до 10 % данъчно облекчение. Има 
два вида вноски. Едната е за доброволно пенсионно 

осигуряване. Така получавате допълнителна пенсия, 
но можете натрупаната сума да си я изтеглите, когато 
пожелаете. Другата вноска е за доброволно осигуряване 
за безработица и/или професионална квалификация. 

За да ползвате тези данъчни облекчения, трябва да 
имате договор  с пенсионноосигурително дружество или 
с дружество за допълнително доброволно осигуряване 
за безработица и/или професионална квалификация. 
Ако сте на трудов договор, можете да ползвате данъч
ното облекчение както месечно, така и годишно. ВАЖ
НО! Можете да си намалите данъка месечно само ако 
вноските се правят чрез работодателя ви.

ПОЛеЗНа МаТеМаТИКа 
Ако месечният ви облагаем доход (в общия случай – 

основна заплата плюс процент за прослужено време) 
е 400 лв., максималният размер на направените чрез 
работодателя вноски, за които можете да ползвате 
данъчното облекчение, е 40 лв.  

Данъчното облекчение се ползва годишно при преиз
числяването на данъка от основния ви работодател или 
чрез подаване на годишна данъчна декларация. При 
годишното преизчисляване на данъка основният работо
дател следва да уравни вноските, направени чрез него. 

ПОЛеЗНа МаТеМаТИКа
Ако от март правите лични вноски за доброволно пен

сионно осигуряване по 45 лв. месечно, то до декември раз
мерът на направените вноски ще е 450 лв. (10 м. х 45 
лв.), а при месечен облагаем доход 400 лв. размерът на 
ползваното данъчно облекчение ще е 400 лв. (10 м. х 40 
лв.). Приемайки, че облагаемият ви доход за всеки месец 
от годината е 400 лв., годишният облагаем доход ще е 
4800 лв. При годишното преизчисляване на данъка годиш
ният облагаем доход ще се намали с размера на вноските, 
за които през годината сте ползвали данъчно облекчение 
(400 лв.), както и с внесените суми, за които не сте 
ползвали данъчно облекчение при месечното облагане (50 
лв.). Това е така, защото за годината ще имате право да 
ползвате данъчно облекчение в размер до 10 на сто от го
дишния облагаем доход, т. е. до 480 лв. (10% от 4800 лв.), 
а направените от вас вноски ще са в размер на 450 лв.

Как да си намаля данъците с доброволно здравно 
осигуряване?

С до 10 % можете да си намалите данъците и ако за
почнете да внасяте вноски за доброволно здравно оси
гуряване. За да ползвате това облекчение, трябва да 
сключите договор със здравноосигурително дружество.

Доброволното здравно осигуряване дава възможност 
за здравни услуги и стоки извън обхвата на задължител
ното здравно осигуряване. То се извършва чрез възста
новяване на разходи или чрез абонаментно обслужване.

Правилата за ползване на това данъчно облекчение 
са аналогични на правилата за ползване на данъчното 
облекчение за доброволно социално осигуряване.

С купуване на осигурителен стаж  
мога ли да намаля данъците си?

Купуването на осигурителен стаж е друг вариант, 
от който можете да се възползвате, за да си намалите 
данъците по законен начин. От това данъчно облекчение 
можете да се възползвате, ако сте на трудов или граж
дански договор, упражнявате свободна професия или 
сте едноличен търговец. За целта трябва да направите 
вноски, които се изчисляват върху минималния осигу
рителен доход за самоосигуряващи се (за 2006 г. този 
доход е 220 лева). Осигурителната вноска за 2006 г. е 
23% върху 220 лева. До края на 2015 г. можете да се въз
ползвате от правото да си купите стаж. 

пОЛЕЗНА МАТЕМАТИКА
маляването им със задължителните осигурителни внос
ки и доброволните вноски за осигуряване и застраховка. 
ВАЖНО! Общо за дарения – до 65 % от 7000 лв., след 
намаляването им със задължителните осигурителни 
вноски и доброволните вноски.

7. ако имате едно дете, 360 лв. 
Ако упражнявате свободна професия  

(лекар, адвокат, журналист и др.)  
и годишният ви доход е например 10 000 лв.

1. лични вноски за доброволно пенсионно осигурява
не, доброволно осигуряване за безработица и/или профе
сионална квалификация – 650 лв. (до 10% от 10 000 лв., след 
намаляването им с нормативно признатите разходи – 35 %)

2. лична вноска за застраховка „Живот“ и „рента“  и/
или за доброволно здравно осигуряване – 650 лв. (до 
10% от 10 000 лв., след намаляването им с нормативно 
признатите разходи 35 %)

3. пълния размер на внесените суми за откупуване на 
трудов стаж 

4. дарение за БЧК (образователна институция и т.н.) – 
до 10% от 10 000 лв. (след намаляването им с нормативно 
признатите разходи – 35%, със задължителните осигури
телни вноски и с доброволните вноски за осигуровки и 
застраховки).

5. дарение за център „Фонд за лечение на деца“ – до 50% от 
10 000 лв. (след намаляването им с нормативно признатите 
разходи, със задължителните осигурителни вноски и с 
доброволните вноски за осигуровки и застраховки).

6. дарение за културата – до 15% от 10 000 лв. (след на
маляването им с нормативно признатите разходи – 35 %, 
със задължителните осигурителни вноски и доброволните 
вноски за осигуровки и застраховки). ВАЖНО! Общо за 
дарения – до 65 % от 10 000 лв., след намаляването им с 
нормативно признатите разходи – 35 %, със задължителните 
осигурителни вноски и с доброволните вноски

7. ако имате едно дете – 360 лв.
ЦЕННО Е ДА ЗНАЕШ!
1. Данъчното облекчение за отглеждане на деца може  

да се ползва и за доходите от промяна или замяна на 
имущество.

2. Съществуват специални облекчения за хората с 
намалена работоспособност (50 % и над 50 %). Те могат 
да намалят облагаемия си доход с двойния размер на 
необлагаемия минимум за съответната година. Това 
важи и за дължимия патентен данък от физически ли
ца, включително еднолични търговци, с намалена рабо
тоспособност (50 % и над 50 %).  

КАК ЗАКОННО ДА СИ 
НАМАЛЯ ДАНЪЦИТЕ?

ЦеННО е Да ЗНаеШ! 
Ако направите тези вноски, за осигурителен стаж при 

пенсиониране ви се зачита: 
– времето на обучение, ако сте завършили висше или 

полувисше образование (но за не повече от срока на 
обучение, предвиден по учебния план за завършената 
специалност);

– времето, за което сте навършили възрастта за 
придобиване право на пенсия, но не ви достигат до пет 
години осигурителен стаж. 

Направените през годината вноски за закупуване 
на осигурителен стаж се приспадат в пълен размер от 
облагаемия доход. За да се ползва това право, трябва 
да подадете годишна данъчна декларация. За доходи 
от граждански договор или упражняване  на свободна 
професия вноските се взимат предвид и във връзка с 
авансовото облагане.

Ако направя дарение,  
мога ли да си намаля данъците?

Можете да си намалите данъците и като направите да
рение. За да ползвате това данъчно облекчение, трябва да 
сте на трудов или граждански договор, да упражнявате 
свободна професия или да имате доходи от наем или 
аренда. ВАЖНО! Едноличните търговци ползват да
нъчно облекчение за дарения по реда и условията на За
кона за корпоративното подоходно облагане. 

Точно с колко ще си намалите данъците, зависи от 
това в полза на кого е дарението. Найразпространеният 
е случаят, при който с до 10% си намалявате дохода 
(след  като бъде намален с предвидените за отделните 
из точ ници на доход нормативно признати разходи, за
дължителни осигурителни вноски и направените вноски 
за доброволно осигуряване и застраховане). 

ЦеННО е Да ЗНаеШ! С колко ще си намаля 
данъците чрез дарение?

С до 10 % – ако са в полза на образователни и здравни 
заведения и организации, които са на бюджетна из
дръжка, лечебни заведения; юридически лица, които не 
са търговци, с благотворителни, социални, природоза
щитни, здравни, научноизследователски, образовател
ни и спортни цели; регистрираните изповедания; Българ
ския червен кръст; подпомагане на социално слаби, хора 
с увреждания, деца с увреждания или без родители; ку
лтурни институти, общините; фонд „Енергийна ефек
тивност“ и др. 

С до 50 % – ако дарението е в полза на център „Фонд 
за лечение на деца“

С до 15 % – ако направите дарение за културата.

Как да направя дарение за културата?

Ако сте решили да направите дарение за културата, ще 
си намалите данъчната основа с 15%. Меценатите могат 
безвъзмездно да предоставят помощ за произведения на 
изкуството (литературни, публицистични, музикални, 
сценични произведения, филми, произведения на изоб
разителното изкуство, на архитектурата, на фотогра
фията, изпълненията на артисти и др.). Дарение може 
да се направи и за археологически проучвания, рестав
рация и консервация, свързани с опазване на културно
историческото наследство. За да ползвате данъчното 
облекчение за дарение, не трябва да имате данъчни и 
осигурителни задължения към 31 декември на съответ
ната година.

ЦеННО е Да ЗНаеШ! 

Общият размер на даренията не може да превишава 
65%.
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Две основни задачи има 
новата програма – равен 
достъп до образование и 
качествено образование. 
Визират се няколко 
бариери за равен достъп 

до образование.

Едната е незнанието на 
български език от големи 
групи от населението. Де
цата, които постъпват в 
първи клас, нямат ника
къв шанс, ако не овла деят 
български език пре ди 
училище.  Зато ва се пред
вижда в подгот ви телни те 
групи  да бъде изу чаван 
български език през ця ла та 
година, докато се овла дее 
говоримо. Вторият проблем 
са 20 000те уче ници, 
които са отпад нали от 
обучението през ми налата 
учебна година. И за тях са 
предвидени мно го мерки, 
за да бъдат при влечени и 
обхванати в училище. И 
третата при чина са сле
тите паралелки, нещо, 
кое то е недопустимо в на

бяха поканени на среща 
обу чение във Владая. Та
зи много полезна среща 
обу  чение се проведе с лек
тори – Симана Марковска 
от Пирински туристичес ки 
форум–Благоев град и Еле
на Колева от сдру жението 
за екотуризъм „Централен 
Балкан“–Кало фер, с екс
перти от Министер ст вото 
по опазване на окол ната 
среда и водите и други. 
Много удачното място на 
сре щата в хотел санаториум 
„Владая“, разположен на  
близо 1000 метра над мор
ска височина сред парк 
със секвои, спомогна и за 
осъществяването на инте
рес ни контакти между участ
ниците. Поповското сдру
жение бе представено от 
неговия председател Бойко 
Михайлов. След вто рия 
кръг от общо 190 проек
та бяха окончателно одоб
рени дванайсет в раз дел 
„Туризъм“ и един от тях е 
за село Иванча.

Проектът, който трябва 
да се реализира до края 
на ноември, предвижда 
да се изгради туристи

СЕЛО СРЕД ВОДОпАДИ

от стр. 1

КАНДИДАТ-ЛОВЦИ

Така за пореден път традицията ще бъ
де спазена и от средата на август т.г. но
вият ловен сезон ще бъде открит, като де
сетки хиляди родни ловци ще имат въз
можност да гърмят по пъдпъдъци, гур
гулици, гривяци.

Разрешаването на птичия лов стана 
факт, след като министър Нихат Кабил е 
издал заповед № РД 09366, която отменя 
предишната му заповед от 10 октомври 
2005 г. С нея ловът на пернат дивеч в Бъл
гария бе забранен заради опасността от 
разпространение на болестта птичи грип.

По това време в повечето държави от 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛОВЦИТЕ

ЛОВЪТ НА пТИЦИ Е РАЗРЕшЕН
Европейския съюз ловът на диви гъски, 
патици, бекаси и бекасини въобще не 
беше забраняван.

По препоръка на ФАСЕ (Федерация на 
ловните организации от страните на ЕС) 
обаче бяха въведени мерки за повишаване 
безопасността при излетите и построг 
ветеринарен контрол върху отстреляния 
дивеч.

С новото разрешаване на лова на пре
летен дивеч нашите ловци вече могат 
спокойно да си купуват патрони с дребни 
сачми, защото до откриването на сезона 
остава само месец и половина.       Мв

На 26 и 27 юни на стрелбището на поповското Сдружение на ловците и 
риболовците в квартал Сеячи се проведе изпит по ловна стрелба на гру па 
кандидат-ловци. Те стреляха по силует на бягащ заек и по панички в дис цип-
лината „скийт“. Благодарение на проведените предварително тре нировъчни 
стрелби младите хора се представиха добре и демонстрираха срав нително 
точен мерник. Преди това те издържаха успешно и теоретичен изпит.

Очаква се още през настоящата година успешно представилите се на из-
пита да ловуват в състава на ловно-рибарските дружинки в общината.  

Заместник-министър Кирчо атанасов – за Националната програма за развитие на училищ-
ното образование и предучилищното възпитание и подготовка за периода 2006–2015 година

ЦЕЛТА Е РАВЕН ДОСТЪп И 
КАЧЕСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Програмата, подготвена от МОН, вече е приета от 
парламента и сега предстои нейното технологизиране, 
т.е. превръщането º в система от закони, правила, пра
вилници и наредби, чрез които всичко, което е за писано 
като тезиси, да намери своето нормативно обезпечаване. 
Това каза пред журналисти в Търговище гн Атанасов и 
акцентира върху следните основни мо менти в приетия с 
впечатляващо мнозинство доку мент.

се променят, защото не е 
честно към  тези, за които 
изискванията са зави ше ни, 
както се случва в елит ни
те училища,  и им се отне
ма равният шанс при класи
рания и т.н. За цел та ще се 
въведат един ни тестове, 
цяла система се разработи 
в това на прав ление. 

Друг аспект е въвежда не
то на 
извънкласните форми на 

работа.

Считаме, че това е много 
важен компонент, с който   
училището ще получи и 
втората своя собствена по
ловина, която в момента я 
няма. Защото само задъл
жителната форма на обу че
ние е налице, дру гата част 
от 17 години е ампутирана. 
Тя е тази, която е по же
лание на ученика според 
не говите интереси. Това 
са школи, кръжоци, духова 
музика, хор и т.н., за да 
може ученикът да има ал
тер натива с какво да се за
нимава след последния 
учебен час. Той трябва да 
е ангажиран с нещо смис
лено, което да му е ин
тересно, обратното знаете 
докъде води.
Структурата на средното 

образование

също е фиксирана в про
грамата. Там промяната е, 
че основното образование 
завършва в VІІ клас, а гим
назиалната степен на сред
ното образование е в два 
етапа.  От VІІІ до Х клас 
всич ки ученици изучават 
об щообразователния мини
мум, т.е. задължителното за 
всички училища в страната 
учебно съдържание. А  в 
ХІ и ХІІ клас, съобразно 
профила на училището, 
уче никът продължава 
или да овладява профе
сия за две години, или 
отива в профила, съобраз
но желанието си за по
ната тъшно усъвършен ства
не след завършване на 
сред ното си образование. 
Много е важно, че учени
кът получава още една въз
можност да направи своя 
избор след Х клас – може 
да продължи в същото или 
да се прехвърли в друго 
училище с друга професия. 
С тази промяна се постига 
и още нещо – премахват се 
многото противоречия меж
ду съществуващите образо
вателни закони. 

По отношение на 
квалификацията на 

учителите 

основният мотив е тя да 
не е повече грижа само 
на учителя, а отново да се 
фи нансира от държавата, 
която поставя изискванията 
за преподаване. Този про
цес вече започна – още 
от септември–октомври 
ми на лата година се пред
прие масовото ограмотя
ване на учителите по ин

формационни техноло гии и  
изучаване на чужди езици. 
Започна и подготовка на 
кадри за писане на проекти, 
с които ще се кандидатства 
пред Европейския съюз.

Другият важен въпрос, 
залегнал в програмата, е 

децентрализация на 
финансирането на 

образованието.

Тази децентрализация 
трябва да стане масова, 
като във всички общини в 
България се въведат т.нар. 
делегирани бюджети. (Б.р. 
В община Попово това ве
че е практика от няколко 
години и тя е между 40те 
общини в страната, в които 
са въведени делегирани бю
джети.)

Сегашната система за

подготовка на директорите

на училищата не е добра. 
Затова се предлага но
ва система, която да да
де възможност да се про
фесионализира директор
ската длъжност. Ще има 
централна комисия, на
значена от министъра на 
образованието, която ще 
работи на няколко сесии 
годишно. Тя ще организира 
и провежда конкурсите за 
училищни директори. След 
като директорите издържат 
конкурсите, те ще получат 
сертификат, който ги ли
цензира като директор на 
училище в България, без 
да има значение какво е 
училището – начално, сред
но, спортно и т.н. 

Предстои разработ ва
нето и на 
единен стандарт за издръжка

на училищата.
Това са основните неща, 

записани в програмата. 
Част от тях са били в прак
тиката и после от хвърле
ни като вредни. Но, оказва 
се, няма нови и стари не
ща, а има добре ра боте щи 
и зле работещи. И стреме 
жът ни е чрез програмата 
да върнем добре рабо те
щите, защото те са необхо
дими. Ето например възпи
тателната работа в учи ли
ще. Смяташе се, че това е 
нещо вредно, но къде в све 
та има образование без въз 
питание. Само в България 
имаше такова раз бира не. 
Сега се връщаме към този 
аспект на училищ ното обра
зование, с кое то се израв
няваме с образо ва тел ните 
системи в развития свят.

Подготви за печат 
Маруся Милушева

ча лото на ХХІ век. Тук се 
предвижда закриване на 
малките училища с такива 
паралелки и създаването на 
т.нар. средищни училища, 
в които учениците да могат 
да се обучават качествено. 
В едно средищно училище 
ще има целодневна орга
низация на труда – с обед 
и занимания следобед. Уче
ниците трябва да бъдат об
грижени от учителите, за 
да може на другия ден да 
са подготвени за училище. 
Държавата се връща на 
свое то място, защото вкъ
щи следобед няма кой да 
се грижи за тези деца от 
мал  ките селища и да ги 
кон  тролира. 

През следващата година 
се предвижда създаването 
на специален фонд за пре
структуриране на учи
лищната мрежа. Общините 
ще кандидат стват и ще  по
лучават средства от него, 
когато оптимизират мре
жата си и имат нужда от 
средства за подобряване 
на материалната база на 
сре дищните училища.  Тук 
трябва да се добави, че 
един от основните прин
ципи на ЕС е принципът 
на движение на хора – да 
се пътува не само до ра
бот ното място, а и за обу
чение. Този принцип е 
вре ме да се приеме и у 
нас, а не да се облягаме 
на възрожденската мак си
ма, че ако има училище – 
има селище, а щом няма 
училище – няма селище. 
При новите реалности та
зи полезна в миналото мак
сима се превръща в спи рач
ка на развитието. Защото 
никога едно училище не 
умира преди селището. Пър 
во е остаряло, обезлюдя ло 
селището, в него няма дос
татъчно деца, на края уми
ра училището. За това на
шето общество ще се нало
жи да приеме реал ност та 
и да осъзнае, че при движ
ването до подоб рото, до 
нормалното учи лище, е в 
полза на самите деца.  

Друг проблем, който е ва
жен за качественото образо
вание, е

външното оценяване.

Това е много важен ком
понент на програмата, за
щото той ще обезпечи за 
едни и същи знания и уме
ния учениците от цяла Бъл
гария да получават едни и 
същи оценки. Сега това не 
е така.  Идеята е нещата да 

ческа инфор мацион на ин
фраструктура – маркиров
ка и табели, реклами ращи 
и насочващи гостите на 
селото до неговите забе
ле жителности, както и ат
рактивен подход до водо
падите. Ще бъде изграден 
и бивак над найголемия 
водопад в региона, ка
то ще се работи на тери
торията на Поповска и 
Анто новска община. Ще  
се проведат  обучение и 
тур за журналисти и тур
опе ратори. В края на реали
зацията на проекта сдру
же нието отново ще из
даде рекламноинфор ма
цио нен материал, този път 
с конкретната цел – да ре
кламира Иванча и регио
на като туристическа инте
ресна дестинация.

Проектът се финансира от 
фондация „ЕкоОбщност“ с 
подкрепата на фонд „Бра
тя Рокфелер“–Ню Йорк, 
фондация „Чарлз Стюарт 
Мот“–Лондон и гер ман
ския фонд „Мар шал на 
САЩ“ и е на стойност 
5 223 лв., а коорди натор е 
Бойко Михайлов.

СеаТ – собств. инф.
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ОВЕН. Положението в дома ви се подобрява 
благодарение на съпруга или на някого от близ
ките ви. Вие също сте ориентирани към семей

ството, но предпочитате да давате водещи идеи, да си 
почивате или да се занимавате с децата, предоставяйки 
всекидневните грижи на другите. 

 ТЕЛЕЦ. Сега ви е трудно да определите 
работата, професията, към която ви тегли сър
цето – вие просто се раздвоявате сред увлеченията 

и възможностите си. Затова мнозина не са склонни да 
афишират и конкретизират своя официален статус и 
длъжност. 

БЛИЗНАЦИ.  Очакват ви позитивни промени 
в службата, в резултат на които ще спечелите 
в материално отношение. Толкова е трудно оба

че да се концентрирате върху нещо! Увличайки се от 
нещо през тези дни, вие много скоро ще промените при
страстията си. Ако в сряда сте все още влюбени, в неделя 
вече се дразните от предмета на вашето обо жание. 

РАК. Ярко се проявяват ръководните и твор
чески способности на родените през тази сед
мица. Отварят се широки перспективи, не ги 

пропускайте, но и не прибързвайте: пред вас са още ня
колко успешни месеца за кариерата ви, обучението и 
повишаването на жизненото равнище. 

ЛЪВ. Това, в което сте били толкова уверени 
още през миналата седмица, сега се подлага на 
съмнения. Финансовите документи и договори, 

тол кова определени, изведнъж се връщат назад за дора
ботване. Това са само два примера, илюстриращи мно
жество дребни варианти, в които се проявява елемент на 
бавене, връщане и съмнения. И всичко това е свързано с 
вашите финансови дела и текущи планове. 

ДЕВА. Ситуацията ви връща седмица назад. 
Бавят се нещата, спират се договорености или 
самите ваши намерения поемат в някаква друга 

посока. Определяйки в какво се състои същността на 
нещата, вие лесно можете да прогнозирате понататъш
ното развитие на ситуацията. 

ВЕЗНИ. През тези дни вие ще получите 
истинско естетическо удоволствие, нарушавайки 
обичайния ритъм на живот и работа. Не е из

ключена необикновена командировка или пъте шествие, 
богато с впечатления и приключения. Някои се влюбват 
в далечна мечта, в човек, с когото не е възможно да се 
общува всекидневно. 

СКОРПИОН. Сега при вас найдобре се 
получава управлението на чуждите пари, а не 
своите собствени, които е възможно да се състоят 

предимно от дългове. През тази седмица рязко се издигат 
в кариерата онези, които работят във финансовата или 
данъчната сфера. Това качествено ще подобри вашето 
финансово положение. 

СТРЕЛЕЦ. Обновлението у дома върви с 
пълна сила. Вярно е, че някои от тези обновления 
напомнят връщане към ситуацията от март месец 

тази година или следват от нея. Както и да е, доброволно 
или насилствено, но вашият дом и семейство „се 
реформират“ Обективно това е позитивен процес, дори 
сега той да изглежда прекалено нервен и тревожен. 

КОЗИРОГ. Успешно се подреждат всекид нев
ните дела. Върви ви във всичко, свързано с искане 
за кредит и избор къде да бъде инвестиран този 

кредит. В бъдещите съпружски въпроси вие управлявате 
финансовата част – вероято избирате какво къде да се 
купи. Ако изпитвате съмнения в нещо, което сте избрали 
съвсем скоро, има смисъл да изчакате с покупката (пла
щането) или с окончателното оформяне на договора до 
края на юли. 

ВОДОЛЕЙ. Обстоятелствата около вас стават 
все по„възбуждащи“. В тези обстоятелства 
вие действате по непонятен за околните начин. 

Дори и вие самите не винаги разбирате мотивите на 
собствените си постъпки. Можете да обвинявате своето 
подсъзнание, което ви открива скритите възможности 
на ситуацията, своята проницателност, интуиция, пред
виждане. Не всички ваши партньори са готови да ви 
повярват и последват: възниква конфликт, който ще 
продължи през цялата седмица.

РИБИ. Късметът се усмихва широко на ро
дените в първите дни на март. Ще върви доста и 
на всички останали Риби също. Струва се да се 

вслушате в своите найважни нужди и да се вгледате с 
какво ви даряват обстоятелствата. И тогава действайте! 
Нали найхубавото време може да се прекара лежешком 
на дивана, а в найтрудния период да се победи. 

ТАЙНИТЕ НА ЕДНА
ДАМСКА ЧАНТА  

Психолозите твърдят, 
че по това какво има в 
една дамска чанта, мо-
же да се научат много 
не ща за характера на 
нейната собственичка. 
Според съдържанието 
на дамската чанта всич-
ки жени могат да се 
разделят на няколко ка-
те гории. Отворете чан-
тата си, може и да научи-
те нещо ново за себе си.  

ХАоС 

В тази чанта нещата от 
първа необходимост са 
дъл боко на дъното. Соб ст
веничката на този хаос не е 
обидчива натура, напротив, 
тя е радушна, приятна в 
общуването, но може и да 
те подведе, забравяйки за 
даденото обещание. И в 
това не вижда нищо лошо. 
Мо же дори да забрави 
да позвъни на шефа си 
и да не го предупреди за 
предстоящата му неприят
на среща с данъчните ин
спектори – при това тя 
прави това не от враждебни 
подбуди, а просто защото 
е забравила. Лесно се за
познава и също толкова 
лесно се разделя с хората. 
От нея не може да се очаква 
да намери нещо бързо и 
веднага – това просто ще 
я извади от равновесие. С 
нея не е лесно нито в бита, 
нито на работа. Но то ва 
изобщо не я вълнува. Ней

повече витае в облаците 
и не е твърде практична в 
нещата от живота. 

ДЕлоВИ СтИл

В тази чанта има теф тер
чета, бележникеже днев
ник, пликове и пощен ски 
марки, дебела те трад ка, 
днешният вестник, спе
циализирано списание, пи
салка – и то не само една, 
кал кулатор. Подобно съ
дър  жание могат да имат 
в чантите си жени с раз
личен характер и со циално 
положение и все пак такива 
дами често пъти са уверени 
в себе си повече, отколкото 
в другите, чувството им за 
хумор почесто куца и имат 
доста наивни представи по 
много битови и житейски 
въпроси. Трудно се виждат 
в ролята на домакиня, те се 
реализират на работното 
си място, отдалечавайки 
се все повече и повече от 
би товите проблеми, изди
гайки се все повисоко по 
стълбичката на кариерата.

 
Предпочитаната фор

ма на дамската чанта, 
както и начинът, по кой
то жената обича да я но
си, също може да под
скаже нещичко за соб
ственичката º.  

Ако чантата е:

...голяМА

Ако жената избира имен
но такава чанта, вед нага 
може да се каже, че тя е 
активна натура, с широк 
кръгозор, отли ча ва се с 
повишена работоспо соб
ност и енергия. Носи удоб
ни чанти, които се отварят 
и затварят лесно, имат ня
колко отделения, където 
соб ственичката разпределя 
найранообразни пред
мети.

...СъС СтрогА форМА

Избират я жени дейст
вени, но умеещи да съче

тават работата с почивката 
или казано по друг начин, 
умеят да се забавляват. 
Притежателките на чан
ти със строга форма се об
личат сдържано, но еле
гантно. 

...ИзящнА

Собственичките на та
кива чанти са изтънчени 
натури, отделят немалко 
време на своята външност 
и тоалет. Работейки, те по
свещават повече време 
на странични беседи и за
нимания, отколкото на слу
жебните си задължения. 
Те са капризни и съз да
ват впечатление на слабо
характерни особи, но всъщ
ност всичко това са само 
женски уловки. Те просто 
искат някой да се грижи за 
тях и да ги защитава.

...МАлкА, бЕз ДръЖкИ

Тази миниатюрна раз
новидност на дамската чан
та е предназначена само 
за ключове, козметика и 
нос на кърпичка, може да 
се намери място и още за 
миниатюрно тефтерче с 
нуж ните телефонни номе
ра. Нужен ли е коментар?

 За начина, по който се 
носи дамската чанта 

• Ако жената държи чан
тата си в отпусната ръ
ка, това говори за умере
ност във всичко, благо при
стойност, подсказва, че 
няма проблеми навсякъде 
да идва навреме.

 • Ако чантата е нанизана 
на ръката на дамата, а 
ръката е притисната към 
талията, това е признак 
за любовта на жената към 
ред, благоразумие, спо
соб ност и умение да води 
домакинство, а така също 
и за силно развито чувство 
за собствено достойнство. 
Тази жена е загрижена за 
мнението на другите за 
нея, държи винаги да е във 
форма.

 • Ако чантата е вдигната 
нагоре към рамото, това 
говори, че собственичката 
º е смела, динамична жена, 
която не бяга от проблемите. 
Тя е общителна, но изпит
ва известен страх от само
тата.

• Ако чантата е притис
ната към сърцето с ръката, 
на която е нанизана, това 
е признак на недоверие 
към хората, скривано чес
то пъти под формата на 
не принуденост. Типичен 
жест на жена, която не се 
от личава с щедрост.

• Ако жената държи 
чантата си за единия 
ъгъл (често пъти това се 
съчетава с навика на же
ната, влизайки вкъщи, да 
оставя чантата си където 
свари), става дума за пре
калено самоуверена жена, 
безразлична към мнението 
на другите, жена, която мно
го държи на своето мне ние 
(нерядко то е погрешно). 

• Ако жената носи чан
тата си на рамо и при 
това ръката º е отпусната 
и малко подвижна, това е 
признак на стеснителност 
и неувереност.

 • Ако ръката на жената се 
движи леко и непринудено, 
това говори за нейния весел 
характер. Такава же на е 
доволна от себе си, окол
ния свят и хората. Иска да 
бъде харесвана, старае се 
да привлече вниманието, 
обича комплиментите.

• Ако чантата се носи 
под мишница, такъв на вик 
говори за затворен ха рак
тер, зад който се крие не
зависимост, сериозност и 
емоционална стабилност. 

ният девиз е: „Няма про
блеми!“

обрАзЦоВ рЕД

Пълна противопо лож
ност на първата чанта. 
Всичко, което потрябва, ви
наги е под ръка, всичко е 
разпределено в отделенията 
и джобчетата. Самата чан
та никога няма да бъде в 
някакъв предизвикателн 
цвят, предпочитанията 
са пастелни тонове и строги 
форми. Собственичката на 
тази чанта е по характер 
действена натура, тя е на
деждна, коректна и веж ли
ва. Няма да забележи счу
пената ограда, но ще обърне 
внимание на прекрасните 
цветя в двора, винаги е 
сдържана и тактична с 
непознати хора, уверена е 
в себе си. И разбира се, не 
й липсват организационни 
способности. 

колЕкЦИя 

Тук ще се намерят из
ползвани билети за кино 
или театър, омачкани лист
чета с рецепти, стари ре
кламни проспекти, откъс
нато копче, изрезки от 
спи сания и вестници с по
лезни и не чак толкова по
лезни съвети, пликове за 
писма, марки, снимки – и 
още куп неща, които е труд
но да се изброят. Като пра
вило, собственичката на 
тази чанта е мечтателка, 
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БЕЗпЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАжИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 15

• 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.   25

• Продавам три   етажна 
къща на ул. „Ста мо Кос 
тов“ № 4 в Попово, с ло
ал но парно, гараж и сто
пански постройки. Справ 
ки на тел. 24700. 45

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 25

• Продава се три етаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      15

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.          45

пРОДАВА

РАЗНИ

• Младо семейст во тър 
си  самостоя тел  на квар
ти ра. 0897.810.745  25

КОЛИ пОД НАЕМ
ВЕлИко търноВо

За справки – 
088 7 554 582

• Продавам двустаен тух
лен апар тамент в кв. „За
пад“, бл. 2, ет.5, Ла зарина 
Пе трова – 20 хил. лева. 
Справ  ки – на място.      25

ТЪРСЯ
• Продавам или давам 

под наем хранителен ма
газин 24 кв. м до блок 5 
в кв. „Запад“ на град По
пово. За информация – 
тел. 0898.715.507.  25

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 45

проДАВАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо-
ва масичка (50 лв.). 
тел.060� � 3531.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       55

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 45

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 45

• Младо семейство тър
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 45

• Купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 35

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          25

КУпУВАМ

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 55

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     15

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 45

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 25

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 25

• Продава се етаж от 
къща на бул.„България“ 
№ 116. За справки тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 35

• Гледам възрастни и бол ни 
хора. Тел. 0897.627.968. 25

• Продавам къща в с. 
Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               55

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 35

• Продавам старинен 
диван, произведен 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ

• КУПУ
ВАМ 
селски къ
щи и празни 
двор  ни места в регу лация 
без посредник. Справки: 
0897.840.400, email: 
svetlomir6@mail.bg. 1416

• Продавам 4 тапици ра ни 
стола, 9 маси за бар че (ръч на 
изработка), дет ско кре ватче 
с дюшек, дет ско ко лело 
„ВМХ“ и ма га решка ка руч
ка. Справки: 9380/399. 45

СВ. пРОКОпИЙ 
8 юли

Ивелина НеДеЛЧева
уредник в ИМ–Попово

Денят на св. 
Прокопий е из
вестен като на
роден празник 
Про ко́пи пчела́р. 
Стопан ки те, кои
то имат пчел
ни кошери, при
гот вят по два об
редни хляба – св. 
Петка и св. Про-
копий. Някъ де об
ред ният хляб се 
на рича „тръвне 
на пита“ (об ре
ден хляб с из об ра
жение на кошер). 
Преди да изгрее 
слънцето и да из
ля зат пче лите, до
ма ки ня та от нася 
хля бовете при ко
шерите и прекадява с тамян. После ги намазва с мед и 
ги раздава по роднини – за да съ бират пчелите много 
мед и да не боледуват. После „под рязват кошерите“, т. е. 
вадят от новия мед. След ка то свещеникът го „освети“, 
раздават от него. Една част за пазват за лекарство през 
годината (срещу бодеж, за гър ло, за мазане от ухапване) 
и за питите на св. Хара лам пи.

Пчелата е традиционен символ на трудолюбието, а 
медът е и храна, и лечебно средство, притежава маги 
чески качества. Грижата за пчелите е и грижа за ре кол
тата, за живота изобщо. Знае се, че кошерът съби ра 
пчелния род, затова тази пита се раздава само на род ни
ни за здраве и дълголетие. Има и поверие, че сред ко ше
ри вода не се хвърля, особено „нощна“ вода.

По този повод разказват, че някога една жена, като 
се върнала от нивата, турила нощвите и омесила хляб. 
Сло жила го в подницата и го хвърлила в пещта. Докато 
при готви вечерята – мръкнало. Тя взела, че хвърлила 
водата от нощвите на двора сред тръвните. Легнали да 
спят и до сутринта ръцете º се зачервили, подули се и 
излезли бели мехури. Заве
ли я при един баяч и той 
казал, че е хвърлила „нощ
ната вода“ връз самодиви 
и ще изсъхнат ръцете º. 
Оттогава се знае, че използ
ваната вода нощно време 
не се изхвърля на двора. 
Пус кат се в нея три въг лен
чета и се оставя вкъщи до 
сутринта.

В Прилеп празникът се 
тачи, за да „прокопсат де
ца та“.

ДА пОЧЕРпЯТ 
роЖДЕнИЦИтЕ

11 юли
Пламен Павлов – 
регионален 
представител на 
„Телепол“–Попово

Стела Димова – 
художествен 
ръководител на танцов 
състав „Веселяче“

От 3 до 25 юли в поделенията на фонд „Земеделие“ 
се събират проекти и молби за последните милиони, 
останали за усвояване.

12 868 249 лева са отделени за създаване и модерни
зиране на ферми за производство на мляко, яйца и 
яйчни продукти. Млечният сектор в страната ни е най
зле и найизостанал, затова проектите за изграждане 
и модернизиране на ферми, както и закупуването на 
животни, е приоритет. По номенклатурата на програ
мата това е мярка 1.1. „Инвестиции в земеделски сто
панства“.

40 075 847 лева са субсидиите за проекти за пред
приятия за преработване на месо, мляко, риба, плодове, 
зеленчуци и за винарни. Мярката по САПАРД е 1.2. 
„Подобряване преработването и маркетинга на сел
ско стопански и рибни продукти“.

Наймного – 113 029 355 лева, са за проекти по т. нар. 
мярка 2.1. „Диверсификация на икономическите дей
ности, създаване на възможности за многостранни 
дейности и алтернативни доходи“. Тук става дума за 
раз витие и стимулиране на разнообразни дейности и 
занаяти в селските райони, които да подпомогнат фи
нан сите на семействата. Парите са за субсидиране раз
ви  тието на селски и ловен туризъм, на малки прера бот
вателни пред приятия, пчеларство, бубарство, билкар
ство и др.                                                                       МВ

пОСЛЕДНИ пАРИ 
пО пРОГРАМА „САпАРД“

„гАзоСнАбДяВАнЕ–
попоВо“ АД 

уведомява жителите на община Попово, че от месец 
юли 2006 година влизат в сила приетите 
с решение на Съвета на директорите на 

дружеството общи условия за продажба на 
природен газ на потребители за битови нужди. 

Същите са достъпни на www.overgas.bg 
и в офиса на „Газоснабдяване–Попово“ АД.

През летните месеци 
коо перативният пазар про
дъл жа ва да е найожи ве
ното място в града. Своя 
стока тук изна сят зелен
чукопроизводители от 
По повско и известните 
с традициите си в гради
нар ството великотър нов
ски села Драганово, Джу
люница. Присъствието на 
последните води до спад в 
цените на зеленчуци.  

Доматите се предлагат на 
цена от 50 ст. до 1,20 лв. за 
килограм. Краставиците 

се харчат между 0,35 и 0,50 
лв./кг, зелето – 0,15 лв./кг, 
люти чушлета – 0,30 лв. 
за 100 грама, моркови – 
0,90–1 лв./кг или 40 ст. за 
връзка пресен зеленчук, 
картофи – 60–70 ст./кг, 
тик вички – 20 ст./кг и 
др. Вече  по сергиите има 
и плодове: кайсии – по 
1,40 лева за 1 ки лограм, 
круши – 1,20 лв./кг, виш
ни – 1,20 лв./кг и др.

През следващите сед ми
ци – още почувствително 
поевтиняване.             МВ

• Продавам кайсии за 
ра кия.Тел. 0887.796.301, 
Не делчо Игнатов. 22

• Разсад за зеле „Кьосе“ 
предлагат в с Драганово, 
Великотърновско. Цена – 
по споразумение. Телефон 
за връзка: 0617 42 766 и 
0889.253.086.                55

ЦЕНИТЕ НА 
пОпОВСКИЯ 
пАЗАР
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ЕХО ОТ МОНДИАЛА
Найголемият футболен форум на планетата е към 

своя край. След изиграването на четвъртфиналните и 
полуфиналните срещи вече знаем кои отбори ще спо
рят за златото и кои ще си разпределят третото и че
твъртото място.

Справедливо или не, считаните за сигурни финалис
ти тимове отпаднаха, много специалисти и запалянков
ци смятат, че за челните места ще се срещнат не най
силните, но… това е – във футбола не винаги нещата 
следват  логиката.

В първата четвъртфинална среща между съставите 
на Германия и Аржентина се стигна до дузпи. Вратарят 
на домакините спаси две от тях и класира отбора си на 
полуфинала. Иначе това бе голям мач, истинска битка 
в продължение на 120 минути. Нямаше да е неспра
ведливо и аржентинците да тържествуват накрая, но… 
може би това ще стане след четири години. 

Другият полуфиналист бе определен между отборите 
на Италия и Украйна. Трикратните световни шампиони 
очаквано спечелиха, но и украинците показаха зъби. 
На тях тепърва им предстои да трупат опит в големи 
турнирни битки.

Здрав мач направиха Англия и Португалия. Излезлият 
на терена без някои от звездите си тим от Албиона из
губи в началото на второто полувреме острието си Ру
ни, изпросил си глупаво директен червен картон и 
оставил отбора си в изключително трудно положение. 
Все пак англичаните показаха характер, играха на ви
соки обороти, имаха добри голови положения и на 
моменти не личеше кой от отборите е с намален съ
став. И тук дузпите определиха кой да продължи на
пред. Португалският вратар бе поконцентриран и за 
втори път във футболната история на страната си пра
ти отбора на полуфинал.

Найголямата изненада (дали бе изненада?!) поднесе 
считаният за почти сигурен носител на купата за този 
шампионат отбор на петкратния световен първенец 
Бразилия. С неубедителното си представяне да този мо
мент съставът на Франция се очакваше да бъде лесна 
плячка за селесао, но често пъти и найсигурните прог
нози се провалят (затова футболът е велика игра!). Пет
лите доказаха, че не случайно са сред футболния елит, 
и това го усетиха найвече Роналдо, Роналдиньо и 
останалите от звездния бразилски тим. С гола си в този 
мач Тиери Анри на практика превърна световното пър
венство в европейско – Германия срещу Италия и Фран
ция срещу Португалия. Германци и италианци имат по 
три световни титли, петлите – една, а португалците не 
са печелили световна купа. 

В историята на световните първенства само на три 
мондиала Европа е окупирала челните места. През 
1934 г. на полуфинал се срещат Италия–Австрия и 
Чехословакия–Германия. През 1966 г. двете полуфи
нални двойки са Германия–СССР и Англия–Порту
галия, а през 1982 г. играят Италия–Полша и Герма
ния–Франция.       

В края на продължилата 120 минути полуфинална 
среща Германия–Италия адзурите вкараха два бързи 
гола и сложиха край на надеждите за световна купа на 
домакините. От началото до края този мач бе напрегнат, 
с много движение на футболистите и от двете единаде
сеторки, с удари и към двете врати. Своите шансове 
пропиляха играчите на Клинсман, които потопиха в 
скръб многобройните си привърженици. Приказката 
за Германия свърши. Първият финалист е Италия.

Кой да бъде другият участник в спора за златните меда
ли, определиха съставите на Франция и Португалия. В 
тази среща опитът на петлите надделя над младостта на 
иберийците. Звездата Анри успя да излъже португалски 
бранител, спечели дузпа, която блестящият и в този мач 
Зидан превърна в гол. До последния съдийски сигнал 
португалците водеха играта, не знаейки как да реализират 
игровото си предимство, а французите се бранеха орга
низирано, владеейки положението на терена.  

Остава да видим още два мача – Германия–Порту
галия за трето и четвърто място и „черешката в тортата“ 
на първенството, финалната среща за златото  между 
Италия и Франция. И футболистите, и треньорите, 
и многобройните привърженици на двата отбора са 
убедени, че победата ще бъде тяхна.

И така – Италия или Франция?
Отговорът на въпроса ще научим на 9 юли.

Кирил ЖеЧев  

СБЛЪСЪЦИ


