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Маруся МИлУШЕВа

През последните седмици 
до редакцията на вестника 
стигнаха няколко сигнала 

нА внИМАнИЕто нА рДвр

НАГЛИ ТЕЛЕФОННИ 
ИЗМАМНИЦИ 

но предупрежденията по 
медиите да не се подда ваме 
лековерно на манипула
циите на подобни хитреци 
не са стигнали до всички и 
„бизнесът“ им пак разцъф
тява.

Схемата е много проста. 
Първо намират телефона 
и името ти. Предпочитат 

да си пенсионер или болен 
човек, та полесно да се 
поддадеш на измамата. Го
во рят ти като на найбли
зък, все едно вчера сте се 
разделили. Започват обик
новено с въпроса: „Абе, 
Иване (Драгане и т.н. …), 
аз съм, бе, не ме ли поз
на?“. Докато изкопчат от 

теб името на някой твой 
близък. После ти обясняват 
как на него му се е случила 
примерно пътна авария и 
се нуждае спешно от по
мощта ти.  Затова трябва 
веднага да вземеш пари и 
да отидеш на автогарата в 
Разград (Търговище или в 
друг близък град), където 
срещу тях ще получиш 
едни „железа“, които да 
занесеш на своя роднина. 
Когато попиташ колко ле
ва са нужни, те питат ти 
колко имаш. Казваш 1200, 

ДА 
ОПРАВДАЕШ 
ДОВЕРИЕТО 
НА ХОРАТАНА ХОРАТАНА ХОРАТА

рАДкА 
СтоЯновА – 
кМЕт нА 
СЕЛо СвЕтЛЕн

ИЗСЛЕДВАТ 
СВИНЕТЕ 
ЗА ЧУМА

радостин раЙКоВ

1300 кръвни проби от 
свине са изпратили от Тър
го вищката регионална ве те

на стр. 2

търГовИЩЕ

ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ 
В ПОДКРЕПА НА 

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

Мария ВасИлЕВа 

Районите за планиране в 
България остават шест, но 
се променят границите им, 
съобщи в сряда министърът 

ПРЕХВЪРЛЯТ 
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ 
РАЙОН 
ЗА ПЛАНИРАНЕ

• За център се борят русе, 
Велико търново и Плевен

• районите за планиране остават 
шест, но се променят границите им

на регионалното развитие 
Асен Гагаузов. 

Работна група под ръко
вод ството на заместникми
нистъра на регионалното 
развитие Искра Михайлова 

предложи три варианта 
за промени в районите за 
планиране. Причината за 
промените са приетите 
стандарти на Евростат за 
териториалните единици 
в рамките на Европейския 
съюз. Според последните 
правила на ЕС, в един 
регион трябва да живеят 
минимум 800 хиляди и 
максимум 3 милиона жи
тели. Проблемът с одоб ре
ните шест планови райо

на в България беше, че в 
Северозападния и Югоза
падния район за планиране 
жителите са значително 
под изискуемия минимум. 

Обсъжданите варианти 
бяха за запазване на 
шестте планови района, 
като се променят техните 
граници. Вторият вариант 
предвиждаше намаляване 
на районите до пет, като 
заложените промените на 

Участници в учредителното събрание

за престъпната дейност 
на нагли измамници, кои
то целят да измъкнат и 
по след ния скътан лев 
на наив ни граждани. Яв
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за втори президентски 
мандат се учреди в Тър
говище. Подкрепа за кан
дидатурата са заявили 
близо 50 бизнесмени, спор
тисти, лекари, учители, 
културни дейци. Сред 
тях са историкът проф.
Димитър Овчаров, доц.
Косьо Цанков от НИМХ 
при БАН, почетните граж
дани на Търговище: худож
никът проф.Румен Скор
чев, многократният бал
кански шампион по автомо
билизъм з.м.с.Стоян Колев, 
арх.Иван Долапчиев, меда
листката от световни и 
европейски първенства по 
спортна стрелба Антоанета 
Бонева и много други.

Присъстващите са се 
обединили в подкрепата си, 
защото: „Георги Първанов 
е президентът на цяла Бъл
гария, обединителната фи
гура с ясна политика за 
национално единство, ува
жаваният български поли
тик по света“.

а те ти отговарят, че „час
тите“ струват 1500, но 
щом нямаш толкова, ще 
ти направят отстъпка. 
Така че, ако си добър и 
отзивчив човек, готов да 
помогне на близките си в 
труден момент – ти си тех
ният човек! Хващаш пър
вия автобус за Разград и 
доброволно предаваш за
деляните с години от ми
зерната ти пенсийка „бели 
пари за черни дни“ на …
един непознат. Непознат,  
който си върти спокойно 
далаверата без страх от  
Бога и от закона. (Впро
чем има ли закони в тази 
държава?!) Ошушква те 
до последно, връчва ти тор
ба непотребни железа и из
чезва завинаги от живота 
ти. За да търси следващия 
наивник!

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ, НЕ 

БЪДЕТЕ ЛЕКОВЕРНИ! 

Тези нагли престъпници 
разчитат точно на вашата 
доверчивост. Предупреж
дението им да не казвате 
нищо на близките си, преди 
да сте предали парите, тряб
ва да е сигнал за вас, че в 
случая има нещо нередно.  

Имаме информация, че 
някои от потърпевшите 
граждани от Попово и 
общината миналата седми
ца са подали сигнали до 
органите на МВР. Те, а и 
ние от редакцията на вест

ника, очакваме бързата 
реакция на полицията. 
Очакваме найпосле да 
научим, че има поне един 
заловен и осъден от тази 
„железарска“ мафия. Очак
ваме ответни действия и 
резултат, който да ни уве
ри, че органите на реда 
и правосъдието работят 
ефективно в защита на поч
тените граждани в тази 
страна.   Страхуваме се, 
че ще си останем вечните 
чакащи…

НАГЛИ ТЕЛЕФОННИ 
ИЗМАМНИЦИ 

от стр. 1

Благодарност 

От името на всички 
жители на с. Манастир
ца искам да благодаря 
за добре свършената ра
бота на горския стра
жар Мирослав Руменов, 
отговарящ за горите в 
землището на нашето се
ло. 

Той успя да създаде 
много стегната органи
зация за раздаване на 
участъците за дърва за 
огрев на хората от Ма
настирца. Навреме дър
ветата бяха изсечени и 
кубицирани, веднага след 
това гората беше съз
нателно почистена. 

Още веднъж му бла
годаря от името на 
кметството за това, че 
осигури отоплението на 
хората навреме и те спо
койни ще посрещнат сту
дените зимни дни.

Кирил Божков –
 кмет на с. 

Манастирца  

І. През периода м. май–
м.юли Търговищката 
окръжна прокуратура е 
внесла в Окръжен съд–Тър
говище 12 обвинителни 
акта срещу 13 лица.

По видове извършените 
престъпления се разпре
делят, както следва:

• срещу личността – 3;

НАКРАТКО

ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА 
ПРОКУРАТУРА

• срещу финансова и да
нъчна система – 1;

• общоопасни престъпле
ния – 4;

• срещу собствеността – 3;
• срещу паричната и кре

дитна система – 1.
За периода са изготвени 

и одобрени 2 споразумения 
за престъпления по тран
спорта и за престъпление 
по чл. 354а от НК.

Изготвено е едно предло
жение за освобождаване от 
наказателна отговорност за 
престъпление по чл. 278а 
от НК.

ІІ. През периода от 
Районна прокуратура–Тър
говище са внесени в съда 
24 обвинителни акта, 12 
споразумения и 45 пред
ложения по чл.78а от НК 
за освобождаване от нака
зателна отговорност.

ІІІ. От Районна проку
ратура–Попово са изгот
вени 37 обвинителни акта, 
4 споразумения и 14 пред
ложения по чл.78а от НК 

за освобождаване от на
казателна отговорност.

ІV. За посочения период 
Районна прокуратура–
Омуртаг е внесла в съда 
23 обвинителни акта, три 
споразумения и две пред
ложения за освобождаване 
от наказателна отговорност.

По прокурорските актове, 
изготвени от районните 
прокуратури, преобладават 
престъпления срещу собст
веността, следвани от пре
стъпления по транспор
та и престъпления срещу 
личността.

На 11.07.2006 г. в Районен 
съд–Попово е внесен об
винителен акт срещу три 
лица – Анелия Юлиянова 
Маринова от гр. Варна, 
Емил Момчилов Апостолов 
от гр. Попово и Станислав 
Станиславов Ангелов от 
с.Пробуда с обвинения за 
извършени самостоятелно 
и в съпричастие десет 
престъпления по чл. 159б 
и по чл.155 от НК.

Зa да се използват налич
ните ресурси колкото е 
възможно поефектив
но,  стратегиите за раз
витие, идеите за проекти 
и дейности трябва да от
разяват найточно ба
ланса между местните по
требности и местните въз
можности. По време на 
предишните семинари об
щността на община Опака 
анализира петте фактора 
и четирите принципа на 
ИОО. Разработването на 
проектни идеи, които ще 
подкрепят малкия бизнес  

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ 

МАЛЪК БИЗНЕС В ОБЩИНА ОПАКА
на общината, е свързано с 
формулираната  визия  за 
предпочитано бъдеще и 
основни ценности.

Натъквайки се на иконо
мически проблеми, много 
общини бързат да направят 
едва ли не всичко, за да 
подобрят местните иконо
мически условия. Възмож
но е отчаяно да се вкоп
чат във всякакви идеи, за 
които са чули или които 
са видели в някой близък 
град или областния вест
ник. Прибързаното преми
наване от проблеми към 
възможни решения без 
пълна диагностика на при

чините  и пълно изследване 
на набор от потенциални 
решения обикновено води 
до загуба на време и пари,  
до разочарование. 

Като  предприе  три ос
новни стъпки, екипът на 
проекта анализира  усло
вията за стопанска дейност 
и спомогна за генериране 
на идеи за проекти и оценка 
на потенциални проекти.

Двете работните групи 
очертаха по три приори
тетни проекта:

1. Развитие на модерно 
животновъдство

2. Подмяна и увеличаване 
на трайните насаждения

3. Популяризиране и сти
мулиране на биологичното 
земеделие

и
1. Създаване на бизнес 

център
2. Подкрепа за натурални 

и полупазарни стопанства 
с цел превръщането им в 
пазарно ориентирани

3. Подпомагане на фер
мерите да се приспосо
бят към изискванията и 
стандартите на ЕС, 

които ще спомогнат за об
новяване на местната ико
номика в община Опака.

ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ 
В ПОДКРЕПА НА 

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
от стр. 1 На срещата са присъст

вали областният управител 
на област Търговище инж. 
Петър Карагеоргиев, народ
ният представител инж. 
Румен Такоров, кметът на 
община Търговище др 
Красимир Мирев.

Според последните со
циологически проучвания 
54% от хората твърдят, че 
за страната ще е подобре 
сегашният президент да 
бъде преизбран, а 26% 
преценяват, че е подоб
ре България да има нов 
държавен глава. Остана
лите 30% са онази коле
баеща се или негласуваща 
група хора, която трябва да 
бъде мотивирана да гласу
ва. Защото тук става дума 
за достойнство, с което 
ще представим България 
в европейското семейство, 
за самочувствието от чо
века, който ще е лицето 
на нашата нация, за сигур
ността, че животът в Бъл
гария ще става подобър!

МВ

границите на районите бяха 
найсериозни. Последният 
вариант предвиждаше чети
ри от съществуващите райо
ни да се обединят в два. 

Преди седмица замест
никминистър Михайло
ва коментира, че обеди
няването на районите е най
лесният вариант от гледна 
точка на подготвената доку
ментация. Одобрените от 
правителството стратегии 
за развитие на областите 
просто щяха да се обединят. 
Тя обаче коментира, че 
при избора на един от ва
риантите ще се отчете най
вече готовността на об
ществото и местната власт 
да приеме готвените про
мени.

Министерският съвет 
избра варианта, при който 
Северозападният район 
за планиране ще вклю
чи Видин, Монтана, Вра
ца, Плевен и Ловеч. По
следните две области из
лизат от Северния цент
рален район, в който вече 
ще влизат областите Велико 
Търново, Габрово, Русе, 
Търговище и Разград. Спо
ред новия план Северният 
централен район се обно

ПРЕХВЪРЛЯТ ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИЩЕ 

КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ РАЙОН 
ЗА ПЛАНИРАНЕ

от стр. 1

ПОПОВЧАНИН КРАДЕ КОЛА 
В РАЗГРАД, УДРЯ ДРУГА 

Бързо полицейско производство за опит за кражба 
на автомобил е образувано срещу 17годишния Н.Н. 
от Попово, съобщиха от пресцентъра на полицията в 
Разград.

Минути след полунощ пред бул. „Ален мак“ на ул. 
„Н.Й.Вапцаров“ в Разград младежът проникнал в 
паркирана отключена „Лада“. 

Колата е собственост на 51годишен разградчанин. 
Н.Н. разкачил кабелите на контактния ключ и запалил 
руското возило. Дал на заден ход и внезапно се натресал 
в паркирана там „Шкода фабия“ на 29годишен мъж. 

Момчето е задържано на местопроизшествието от 
автопатрулен екип, проба с дрегера е отчела наличие 
на алкохол от 1,2 промила.   „Екип 7“

ринарномедицинска служ
ба в София за изследване 
за болестта класическа чу
ма по свинете, стана яс
но след заседание на об
ластната епизоотична ко
мисия.  Към момента не 
са получени всички резул
тати, а от получените до
сега няма проба с положи
телен резултат. Съставени 
са два акта на жители на 
село Тръстика, които са на
рушили забраната и са до
пуснали свободна паша на 
свине в населеното място.

По сигнал е извър
шена проверка на смето
разтоварището край с. Ли
ляк. Установено е, че ро
ми от Сливен отглеждат 
близо 30 броя свине на от
крито. Направено е пред
писание за ограждане на 
разградената част от сме
тището и недопускане на 
животни в него.

До момента няма по
стъпили сигнали за пови
шена смъртност по пти
ците в Търговищка об
ласт. Продължава да важи 
изискването всички пер
нати да бъдат отглеждани 
в затворени помещения, 
за да нямат пряк контакт с 
други животни.

ИЗСЛЕДВАТ 
СВИНЕТЕ  
ЗА ЧУМА

от стр. 1

вява също с две области 
и това са Разград и Търго
вище, които досега се на
мираха в границите на Се
вероизточния район за 
планиране.

Наймалко промени ще се 
наложат в Североизточния 
район, от който се изваждат 
само областите Разград 
и Търговище и остават 
Силистра, Добрич, Варна 
и Шумен. 

Единствената промена в 
Южния централен и Юго
източния райони за пла
ниране е, че област Ста
ра Загора се прехвърля 
от първия във втория пла
нов район. В обхвата на 
Южния централен район 
остават областите Пловдив, 
Пазарджик, Смолян, Кър
джали и Хасково. А в 
Югоизточния район за 
планиране вече ще влизат 
Бургас, Сливен, Ямбол и 
Стара Загора.

Непроменени остават 
единствено границите на 
Югозападния район за пла
ниране, в който са включе
ни областите Софияград, 
Софийска, Кюстендил, Бла
гоевград и Перник.

Mediapul
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Зов ЗА поМоЩ
Моля помогнете на една майка, 

която се грижи са ма за дъщеря 
си, да и помогне да излезе от 
света  на тишината.

Велмира – на 14 години – е с 
увреден слух. Плану вана е опера
ция в Италия за месец декември 
2006 г. и за целта са необходими 
финансови средства в размер на 

35 хил. лева.
Обръщам се с гореща молба към всички мои съу

ченици, приятели, близки, познати и непознати биз
несмени и състрадателни хора.

МоЛЯ, поМоГнЕтЕ МИ коЙ 
С коЛкото ИМА въЗМожноСт. 

бЛАГоДАрЯ вИ прЕДвАрИтЕЛно.

бАнковА СМЕткА в ЛЕвА

ДЗИ банк АД, клон Търговище, SWIFT (BIC): 
REXIBGSF IBAN: BG35REXI93201000541835

ИЛИ С поЩЕнСкИ ЗАпИС нА АДрЕС

гр.Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 7, 
вх. Д, ет.2, ап.20, Румяна Димитрова Митева

Селото сега брои около 1600 жители, но с жи вее
щите тук без адресна регистрация те са доста повече. 
Немалка част от местното население са роми. Двата 
етноса живеят в мир и съгласие, отношенията между 
хората са добросъседски, проблеми на рели гиозна 
или етническа основа не съществуват.

Към кметството е изграден обществен съвет в съ
став от 13 души. В него има представители на хрис
тиянската и на мюсюлманската общност, на раз лич
ните политически сили, като всички са хора с опит и 
авторитет. Този съвет участва активно при ре ша ването 
на всички важни въпроси от общоселско значение.

Още в началото на моя мандат бе извършен ре
монт на сградата, в която се помещава кметството. 
Поправен бе покривът, осигурено бе твърдо гориво 
за предстоящата зима. Почистени и готови да по
срещнат зимата бяха и двете селски сметища. Със съ
действието на районната пътна служба и с помощта 
на Общината успяхме да асфалтираме главната улица 
от „триъгълника“ до разклона за с. Звезда.

По инициатива на мюсюлманското население в 
Светлен на 29 ноември м.г. в селото ни бе открит 
молитвен дом на този етнос. Това е една къща, ремон
тирана и приспособена за целта. На откриването º бе 
приготвен курбан и присъства цялото население на 
населеното място. В навечерието на последната Нова 
година всички домакинства бяха посетени от коледари 
с по желания за здраве и берекет. Тази традиция се 
поддържа от дълги години. Със съдействието на 
кметството населението отбелязва съвместно раз лич 
ни празници и бележити дати – Бабинден, Трифон 
За резан, Тодоровден, когато всяка година се орга ни
зират конни надбягвания, Осми март и други.

През зимните месеци екипът на кметството по
стоян но оказваше помощ на старите и болни хора – 
носехме им храна, вода, купувахме лекарства, стоки 
от първа необходимост и всичко друго, нужно на 
възрастните жители на селото да преживеят сту
дения сезон. В резултат на ниските температури ава
рира водопроводът в централната част на селото. Със 
съвместните усилия на кметството и група от ВиК 
по вредата бе отстранена и след няколко дена водо
снабдяването бе възстановено.

В навечерието на националния празник Трети 

март  бе ремонтирана автобусната спирка в посока 
за Търговище. Това стана възможно с помощта и съ
дей ствието от страна на Общината. Както всяка го
дина, за този празник организирахме и проведохме 
традиционните тържества.

Основно бе ремонтиран гробищният парк. Селото 
се почиства редовно и се поддържа постоянно в добър 
вид. Това не е съвсем лесно, защото само дължината 
на тротоарната настилка е 6 км. Направихме пет пе
шеходни пътеки на различни места в селото.

На 29 април т.г., с активното съдействие на кмет
ството, в Светлен се проведе традиционният Нацио
нален тракийски събор с участието на различни съста
ви от селото, Попово, Търговище, Шумен и Варна.

Кметството в селото поддържа добри взаимоот
ношения със земеделската кооперация, училището, 
читалището, местните търговци, здравната служба. 
Когато се наложи, получаваме финансова помощ от 
живеещи тук бизнесмени за решаването на ня кои 
проблеми от общоселско значение или за провеж
дането на традиционни празници и тър жества.

Селото ни се снабдява редовно с хляб, хранителни 
продукти и стоки от първа необходимост. Открити 
са и работят няколко магазина, които ритмично се 
зареждат с различни стоки, търсени от населението. 
Имаме също депо за изкупуване на животни, манд
ра. Водоснабдяването е редовно, не се налага ре
жим на водата и в найгорещите летни месеци. На 
територията на населеното място има девет чешми. 
Всички те работят, но стопаните, които ги ползват за 
водопой на животните, рядко ги почистват.

Училището ни е средищно, тук учат около 200 де
ца не само от Светлен, но и от селата Глогинка, За
ветно, Звезда и Кошничари, които се извозват все
кидневно с автобуси. В детската градина се отглеж
дат и възпитават две групи деца. В селото ни има 
два лекарски кабинета, стоматолог, аптека, които 
оси гуряват добро медицинско обслужване на насе
лението. 

Престъпноста в селото ни е ограничена. Тя се из
разява предимно в дребни битови скандали най
вече сред ромското население. Отскоро имаме нов 

полицейски инспектор, който се грижи за реда в 
Свет лен и сигурността на неговите жители. Тук е 
мястото да спомена за наличието на един проблем, 
който все още стои открит. Много от собствениците 
на леки автомобили ги управляват с висока скорост 
по централната селска улица и  създават опасност за 
живота и здравето найвече на децата. 

Както в п очти всички селища в страната, и при нас 
е висок процентът на безработицата. През летния 
сезон, с разкриването на временни работни места, 
тя намалява, но през останалото време поддържа по
стоян но високо ниво. Преди години тук имаше кера
мична фабрика, консервна фабрика, ТКЗС, които гъл
таха работна ръка, но с ликвидаренето им рязко се 
уве личи броят на незаетите хора в трудоспособна въз
раст.   

През следващите месеци сме планирали направата 
на две детски площадки в двете ромски махали. 
Трябва да изградим и мост над рекичката в местност
та Чуката, с което ще се избегне движението на ка
руци по главния път и ще намалее опасността от път
нотранспортни произшествия. Вече има два смърт
ни случая в селото в резултат на катастрофи, пре
диз викани от каруци. В близко време предстои да 
се пусне водата в гробищния парк. Тя бе спряна от 
„ВиК“ поради липса на водомер. 

За кмета в едно населено място няма работно 
време, няма събота и неделя. той трябва постоянно 
да е сред хората, да живее с тяхните радости и 
болки, да е до тях в щастливи и тъжни моменти, 
да им помага с каквото може. според мен най-
важното е кметът да спечели доверието на хо-
рата и да успее да го оправдае. аз съм родена в 
това село, животът ми премина тук. Познавам 
добре всички местни хора, те също ме знаят и 
ме приемат повече като една от тях, отколкото 
като кмет. Вярват ми. това ме удовлетворява, но 
в същото време и ме задължава много.

Записа Кирил ЖЕЧЕВ 

рАДкА СтоЯновА – кМЕт нА С. СвЕтЛЕн

ДА ОПРАВДАЕШ 
ДОВЕРИЕТО 
НА ХОРАТА

ДА ОПРАВДАЕШ 
ДОВЕРИЕТО 

ДА ОПРАВДАЕШ 

радка Кирова заема кметската длъжност в едно 
от най-големите села в общината – светлен. тя е 
избрана на този пост на 28 октомври 2005 г. след 
внезапната кончина на тогавашния кмет нешко 
Вълчев. Въпреки че това е първият º мандат, 
кметската професия не е съвсем непозната за нея, 
тъй като преди това 12 години е работила като 
администратор в кметството и в общи линии са 
й ясни задачите, които решава стопанинът на 
селото. 

Какво е сторено досега в с. светлен със съдей-
ствието на кметството, какво предстои да се вър-
ши до края на мандата и как се решават възник-
налите проблеми в това населено място – за това 
споделя кметицата радка Кирова на страниците 
на вестника.
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I. прАво нА СтроЕж 

1. В УПИ ІІ от кв.87 по регулационния план на 
гр.Попово, ул.„Кирил и Методий“ на адвокатска 
кантора на първи етаж, застроена площ 65 кв.м. 
Начална тръжна цена – 1300 лева. Суперфициерът 
е длъжен да реализира правото си на строеж 
с възможност за строителство на адвокатска 
кантора със застроена площ 65 кв.м на втори етаж, 
за който етаж е учредено право на строеж на Тодор 
Александров Керанов.

2. В ПИ кад.№784 от кв.32 по регулационния план 
на гр.Попово на „Търговски обект“ със застроена 
площ 142 кв.м. Начална тръжна цена – 1420 лева.

3. В кв.18 по регулационния план на с.Априлово 
на „Търговски обект“, застроена площ 70 кв.м и раз
гърната застроена площ 150 кв.м. Начална тръжна 
цена – 450 лева.

II. проДАжбИ

1. Поземлен имот кад.№ 240 с площ 780 кв.м от 
кв.23 по регулационния план на с.Звезда заедно с 
1/4 идеална част от застроената в имота търговска 
сграда с начална тръжна цена 3847,50 лева без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот IІ, кад.№ 620 
от кв.37 по регулационния план на гр.Попово, 
ул.„Земеделска“ № 31 с площ 281 кв.м заедно със 
застроената в имота жилищна сграда, освидетел
ствана за събаряне, оценена като материали. На
чална тръжна цена – 8108 лева. Цената на материа
лите е без ДДС.

3. Поземлен имот кад.№ 3444 с площ 236 кв.м, за 
който е отреден УПИ ХVI от кв.82 по регулационния 
план на гр.Попово, ул. „Иван Вазов“ № 1, заедно със 
застроените в имота сгради, освидетелствани за 
укрепване. Начална тръжна цена – 9562 лева без 
ДДС.

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

5.Урегулиран поземлен имот ХІ от кв.54 по регу
лационния план на с.Посабина, площ 900 кв.м. 

обЩИнА–попово
ЗАповЕД 

На основание чл.35 от ЗОС, чл.68 ал.1 от Наредбата 
за реда за  придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община–Попово, във връзка 

с решение № 247 по протокол № 33/31.05.2006 г. и 
решение № 296 по протокол № 35/13.07.2006  г.

ЗАповЯДвАМ
Да се открие процедура по провеждане на 

търг с явно наддаване за продажба на общинска 
земеделска земя, съставляваща: 

1. № 000457, площ 7,543 дка (пасище, мера), девета 
категория. В землището на с.Паламарца, АОС №2506. 
Начална тръжна цена – 830 лв.

2. № 000458, площ 3,267 дка (пасище, мера), девета 
категория. В землището на с.Паламарца, АОС №2511. 
Начална тръжна цена – 360 лв.

3. № 000063, площ 3,000 дка (пасище с храсти), осма 
категория. В землището на с.Ковачевец, в местността 
Буковец,  АОС № 3544. Начална тръжна цена – 330 лв.

4. № 019117, площ 0,792 дка (нива), трета категория. 
В землището на с.Зараево, месността Ветите лозя,  
АОС № 3545. Начална тръжна цена – 103 лв.

5. № 019118, площ 0,412 дка (лозе, несъществуващо), 
трета категория. В землището на с.Зараево, местността 
Ветите лозя, АОС № 3546. Начална тръжна цена – 54 лв.

6. № 019119, площ 0,415 дка (нива), трета категория. 
В землището на с.Зараево, местността —,  АОС 
№3547. Начална тръжна цена – 54 лв.

Начална тръжна цена – 810 лева.
6. Къща от олекотени панели № 69 от кв.174, 

кв.„Надежда“ по регулационния план на гр.Попово, 
оценена като материали. Начална тръжна цена – 
1250 лева без ДДС. 

7. Къща от олекотени панели № 79 от кв.174, 
кв.„Надежда“ по регулационния план на гр.Попово, 
оценена като материали. Начална тръжна цена – 
1005 лева без ДДС.

8. Къща от олекотени панели № 88 от кв.174, 
кв.„Надежда“ по регулационния план на гр.Попово, 
оценена като материали. Начална тръжна цена – 
1050 лева без ДДС.

9. Къща от олекотени панели № 105 от кв.174, 
кв.„Надежда“ по регулационния план на гр.Попово, 
оценена като материали. Начална тръжна цена – 
1200 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.09.2006 г. (вторник) в 
сградата на Община–Попово, заседателната зала на 
II етаж от 9,30 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна 
цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината 
до 16,30 часа на 11.09.2006 г.

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

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

Купувачите на къщи от олекотени панели се за
дължават да изчистят терена от строителни отпа
дъци след събарянето на сградите, като също се 
задължават да извършат демонтирането в едноме
сечен срок от закупуването им.

Внесените депозити по точки ІІ – 6, 7, 8 и 9, се 
задържат като гаранция на гореописаните условия. 
При неизпълнение сумите, внесени като депозит, 
остават в полза на Община–Попово. 

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки 
работен ден от 9 до 17 часа до 11.09.06 г.                          

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

обЩИнА–попово

ЗАповЕД 

На основание чл.37, ал.1, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1, чл.44, ал.1 и чл.35, ал.5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община–Попово, във връзка с решения 

№ 287 по протокол № 35/13.07.06 г.,  решение № 252 по протокол № 33/31.05.06 г.,  № 182 по протокол 
№ 28/26.01.06 г. и решение № 65 по протокол № 21/19.05.06 г. на Общински съвет–Попово,

ЗАповЯДвАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж и продажба на: 

7. № 019120, площ 1,304 дка (лозе, несъществуващо), 
трета категория. В землището на с.Зараево, в местността 
Ветите лозя, АОС № 3548. Начална тръжна цена – 170 лв.

8. № 019121, площ 0,414 дка (лозе, несъществуващо), 
трета категория. В землището на с.Зараево, в мест
ността Ветите лозя, АОС № 3549. Начална тръжна 
цена – 54 лв.

9. № 029073, площ 7,350 дка (нива), трета категория. 
В землището на с.Зараево, местността Ветите лозя, 
АОС № 3550. Начална тръжна цена – 956 лв.

10. № 300447, площ 1,488 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3554. Начална тръжна цена – 223 лв.

11. № 300302, площ 1,432 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3552. Начална тръжна цена – 215 лв.

12. № 300527, площ 1,366 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3555. Начална тръжна цена – 205 лв.

13. № 300370, площ 1,367 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3553. Начална тръжна цена – 205 лв. 

14. № 300300, площ 1,873 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3561. Начална тръжна цена – 281 лв.

15. № 300304, площ 1,182 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3560. Начална тръжна цена – 281 лв.

16. № 300311, площ 0,671 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, в местността В 
лозята, АОС №3559. Начална тръжна цена – 101 лв.

17. № 300410, площ 1,531 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 

лозята, АОС № 3558. Начална тръжна цена – 230 лв.
18. № 300498, площ 1,035 дка (лозе), трета кате

гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3557. Начална тръжна цена – 155 лв.

19. № 300514, площ 0,491 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята, АОС № 3556. Начална тръжна цена – 74 лв.

20. № 300489, площ 0,473 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3562. Начална тръжна цена – 71 лв.

21. № 300490, площ 0,906 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС №3563. Начална тръжна цена – 136 лв.

22. № 300367, площ 1,063 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3565. Начална тръжна цена – 160 лв.

23. № 300366, с площ 2,167 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3564. Начална тръжна цена – 325 лв.

24. № 100066, площ 0,670 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3566. Начална тръжна цена – 100 лв.

25. № 100067, площ 0,737 дка (лозе), трета кате
гория. В  землището на с.Светлен, местността В 
лозята,  АОС № 3567. Начална тръжна цена – 111 лв.

26. № 000193, площ 2,076 дка (пасище, мера), девета 
категория. В местността Карашлък, в землището на 
с.Светлен, АОС №3579. Начална тръжна цена – 239 лв.

27. № 000046, площ 2,448 дка (пасище, мера) в 
местността Бостанлък, в землището на с.Светлен, 
АОС № 3580. Начална тръжна цена – 294 лв.

28. № 056009, площ 0,596 дка (нива), четвърта кате
гория. В местността Зад гробищата, в землището на 
гр.Попово, АОС № 3581. Начална тръжна цена – 775 лв.

29. № 081015, площ 6,017 дка (изоставена нива), 
седма категория. В местността Коин пунар, в зем
лището на с.Садина, АОС № 3575. Начална тръжна 
цена – 963 лв.

30. № 081012, площ 7,087 дка (изоставена нива), 
седма категория. В местността Коин пунар, в зем
лището на с.Садина, АОС № 3576. Начална тръжна 
цена – 1134 лв.

31. № 081059, площ 7,484 дка (изоставена нива), 
седма категория. В местността Коин пунар, в зем
лището на с.Садина, АОС № 3577. Начална тръжна 
цена – 1197 лв.

32. № 000188, площ 14,801 дка (пасище, мера), че
твърта категория. В местността Азмак, в землището 
на с.Кардам, АОС №3578. Начална тръжна цена – 
3404 лв.

33. № 000940, площ 1,678 дка (друга селскостопанска 
територия), четвърта категория. В местността Пу
нар гьол, в землището на с.Осиково, АОС № 3582. 
Начална тръжна цена – 285 лв. (само земята, без по
стройката).

34. № 300034, площ 1,151 дка (лозе), трета кате
гория. В землището на с.Светлен, местността В ло
зята,  АОС № 3551. Начална тръжна цена – 173 лв.

35. № 000045, площ 2,000 дка (пасище, мера), трета 
категория. В землището на с.Светлен, местността Бей
лика,  АОС № 3568. Начална тръжна цена – 360 лв.

  36. № 000112, площ 8,297 дка (пасище, мера), 
четвърта категория. В землището на с.Бракница, 
местността , АОС № 3551. Начална тръжна цена  – 
1328 лв.

Търгът ще се проведе на 11.09.2006 г. (понеделник) 
в сградата на Община–Попово, заседателната зала 
на II етаж от 10 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна 
цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Общината 
до 17 часа на 08.09.06 г.

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

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

МЕСтЕн 
вЕСтнИк

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ �� 5 77



брой 34 • 28 август 2006 година 5

ПРИ БАТ'ДАНКО
• САЛон • 

Днес в квартала е весело. Няма как да бъде, има 
сватба. Гледам ги и им се радвам. Решили са си един 
от важните житейски проблеми, защото на днешно 
време да се ожениш си е проблем. Даже и пресата е 
отразила неволите и перипетиите, през които трябва да 
премине човек, докато чуе Менделсон. „Американци 
си ловят булки в Източна Европа“, това е новината. 
Само това „ловят“ ме притеснява, ама сигурно са го 
написали, за да не напишат малко обидното „купуват“. 
Посреднически фирми се грижели за тая работа а на 
мераклиите за нашенски зетьове сгледата им излизала 
наймалко $7000. Като се замислиш, излиза, че или 
циганите побързо от нас са се интегрирали към амери
канския начин на живот, или американците са се 
интегрирали към нашенските цигани в частта „баба 
хакъ“. В това отношение европейците сме едни гър
ди напред: „булката под наем у нас крие рискове“. В 
Европа се отдавали булки под наем. Да, но в наши 
условия това криело известни рискове, макар че аз 
от писанието не разбрах точно какви. Дамите, които 
били наемани, имали за задача да кимат интелигентно, 
когато „съпругът“ води разговор, и брилянтно замест
вали реалната съпруга. Иначе казано, личи си, ако 
дамата до теб е просто поредната светска лъвица, а 
съпругата в този момент учи децата да си пишат до
машното. Рискът се крие, ако жена ти разбере, защото 
съм чувал, че имало и килъри под наем. Пък и не 

вземали скъпо. Абе, живот, изпълнен с рискове. За 
такъв четем в днешния вестник: „Горила учи руски, 
за да се омъжи“. Трогателно, нали? Направо пророних 
сълза. Каква сила е само любовта и за нея даже 
горилата е готова да научи руски. Става дума за 11
годишна горила от немски зоопарк, която я сгодили 
за руски самец и добичето, ще не ще, започнало да 
усвоява руския. Примерът е показателен, защото по 
примера на горилата би могло и тоя, който е сътворил 
това сензационно четиво, да седне и да поучи малко. Е, 
не руски, ама някои други неща от занаята, зер с него 
си вади хляба. „Станишев с „1001 нощ“, Овчаров – 
на „Хари Потър“. С такива четива се развличали на
шите първи мъже в горещите летни дни. Станишев 
четял и препрочитал „Али Баба и 40те разбойници“, 
напъвайки се да разбере как се е оправил Али Баба с 
цели 40 разбойници, а той не може да се оправи с 12 
министри, както  и тия на Али Баба наистина ли са били 
разбойници, и дали неговите са наистина министри, а 
не обратното. Овчаров пък си губел времето с Хари 
Потър, също с познавателна цел. Кой е поголемият 
магьосник: малкият очилатко с вълшебната пръчица 
или дъртият очилатко с националния енергиен шал
тер в ръката. Чудя се дали да не се обадя на Джоан 
Роулинг да напише една книга с главен герой Овчаров – 
такива магии ще прочетат хората, че Хари Потър 
ще изглежда като невинно агънце до него. Веднага 
давам и пример: „Фирмите ще плащат за дъждовната 
вода“ – това нещо ни Хари Потър може да измисли, 
нито Али Баба с четиридесетте си разбойници заедно. 
Фирмите, общественоадминистративните сгради и 
учеб ните заведения във Великотърновско вече ще пла
щат такса на „ВиК–Йовковци“ за дъждовната вода. За
дължението е регламентирано в чл. 29 от общите ус
ловия за предоставяне на ВиК услуги и одобрени от 
ДКЕВР. Разбрахте ли нещо? Аз не разбрах нищо, освен 
че идва ред на въздуха. Плюс това въздухът в София, да 
речем, има едно предимство – виждаме какво дишаме! 
Всичко това може да стане много лесно. Измерват 
аеробния капацитет на 1000 човека и вземат среден 
обем на белите дробове. Изчисляват колко вдишвания 
правим нормално за минута, после изчисляват за 
денонощие, месец година, слага се една средна цена на 
кубик въздух и се умножава по 3,14. Защо по 3,14, не 
мога да кажа, ама ми звучи авторитетно и познато, пък 
и има ли някакъв смисъл след всичките тия простотии.  
Същото може да се направи и с гръмотевиците, само не 
мога да измисля как и къде ще се слага електромерът. 
На ход е министър Овчаров.               Йордан Минчев

IN MEMORIAM
На 22 август на 89 г. почина

отЕЦ коЛЬо 
тоМов пЕтров

Отиде си един добър човек 
с призвание за свещеник. 

Ще запазим спомена от 
разговорите ни и благите му думи.

Бог да го прости!
сем. Шишкови  и сем.Събеви

покАнА
кМЕтСтво–С.ДоЛЕЦ 

И нч „АрСо овчАров”
ви канят на 22 септември (петък) от 15 часа 

в салона на читалището на 
първИЯ обЩИнСкИ прЕГЛЕД 

нА пЛАнИнАрСкАтА И тУрИСтИчЕСкАтА 
пЕСЕн „ДоЛЕЦ �006“.

Очакваме ви!

 НОСТАЛГИЯ

СЛАВНО БРИГАДИРСКО ВРЕМЕ
румяна КоВЦалИЕВа

Беше лятото на 1959 г. 
Токущо бях завършила 
осми клас на смесена гим
назия „Христо Ботев“ в 
Попово (тогава гимназията 
започваше от осми клас).

„Елате хиляди младе
жи!“ – ме призова тогаваш
ния младежки бригадирски 
щаб. И аз се озовах в село 
Голямо ново, намиращо се 
на 15 км от Попово. Заедно 
с още 30–40 ученици от 
Поповската гимназия ста
нахме доброволно бри га
дири. Бяха славни и неза
бравими дни.

Още в зори, слънцето 
преди да е разпръснало 
своите златисти лъчи над 
земята, ние ставахме. Из
вършвахме по войнишки 
сутрешния си тоалет и с 
кирки и лопати под строй 
се отправяхме към близ
кия хълм на селото. Пе
сента ни се лееше и отек
ва ше в тишината над заспа
лото още селце. Рано буд

ни селяни надничаха от 
дво ровете на къщите, а на 
шата песен „Елате хиляди 
младежи!“ ечеше още по
вече и ни окуражаваше за 
работа.

Пристигахме на обекта 
и започвахме работа. Пра
вехме тераси за  залесяване. 
Ко паехме и изнасяхме 
пръст  та настрани с колич
ки. Поч  ваха беше каме нис
та. Кир ките и лопа тите 
звън   тяха под напора на на
ши те ръце, но това не ни 
пла шеше. Нали опреде ле
ната норма трябваше да се 

из пълни. На обяд се връ

щах ме уморени, но до вол
ни от извършената ра бота. 
От правяхме се от ново с пе
сен, но този път към сто
ло вата, където ни очак ва
ше вкусният боб и топ лият 
сел ски хляб.

Следобедната почивка 
ми наваше в шеги, закач ки 
и в подготовка за вечер та, 
коя то очаквахме с нетър
пе ние. Танцувахме и се 
ве селяхме до късно вечер
та. Бригадирското зна ме 
се смъкваше от този бри га
дир, който е работил най
добре през деня.

Бригадири в с.Голямо ново, 1959 г.

ПРИ ПРИЯТЕЛИТЕ В ПОПОВО
На връщане от между на

роден фестивал в Скопие 
(Македония) в Попово на 
22 август се отбиха тан
цьорите от гостувалия ни 
неведнъж детски фолкло
рен ансамбъл с хорео граф 
Неу Хоробяну от по бра
тимения румънски град 
Къмпулунг. Тук ги очак
ваха техните приятели от 
състав „Веселяче“ с ръко
во дител Стела Димова 
при Дома на културата. 
Де  цата от двата танцови 
колек тива вече добре се по
знават, гостували са си до
ри по домовете по по вод 
праз ниците на двата гра  да, 
участвали са в общи кон
церти.

Румънската група беше 
во дена от заместниккме
та на Къмпулунг Бута Со
рин и от директора на та
мошния Дом на култура
та Дан Потерашу. От на
ша страна внимание им за
сви детелстваха заместник
кметът Тодор Ненов, зам.
председателят на ОбС Ве
нета Мисирджиева и ди

рек торът на Дома на кул ту
ра та Валентина Цоне ва. 

В следобедните часове 
гостите имаха възможност 
да се освежат от дългия 
път и отморят в домашна 
об  становка при своите 
прия  тели. След общата ве
че ря за децата беше орга
ни зирана дискотека в кафе 
„ВG“. Късно през нощта 
румънските момичета и 
мом чета със сълзи и пре
гръд ки се разделиха с по
пов ските си приятели. Те 
поеха пътя към дома си 
след още една незабравима 
вечер на приятелството. 
Молбата на всички към ръ
ководителите на състави те 
беше поскоро да им уре
дят участие на фес ти вал, 
за да могат отново да се 
срещнат и да са заед но.

Художественият ръково
дител на „Веселяче“ гжа 
Стела Димова благодари 
специално на Свилен Ра
дев от кафе „ВG“, на гжа 
Мисирджиева и на всички 
други, които помогнаха 
гос тите от Къмпулунг да 

бъдат посрещнати както 
подобава. Те го заслужават, 
защото са ни истински 

приятели и при тях нашите 
деца се чувстват като у до
ма си.                           МВ

От руския град Зарайск, 
побратимен на Попово, се 
завърна делегацията, взела 
участие в тържествата по 
повод 860годишнината от 
основаването на града. Об

щина Попово беше пред
ставена от Христо Белчев – 
началник на кметската кан
целария, и от кмета на село 
Ко вачевец Николай Нико
лаев. Извън протокола раз
мяната на поздравления, 
подаръци и пожелания за 
благоденствие на двата гра
да и техните жители на
шите представители са се 
рад  вали на изключителното 
внимание от страна на свои
те домакини. За приятел ст
вото между двата града, кое
то има почти 40годишна 
история, са се казали мно
го неща в срещата им с Ма
рии Ивановна – една от 
пио  нерите на побрати мява
не  то. 

ОТ ПОБРАТИМЕНИЯ ГРАД ЗАРАЙСК

Москва. Пред паметника на 
маршал Жуков

Тази и многобройните 
дру ги срещи, при които са 
създадени много прия тел
ства, са новите мосто ве, 
които укрепват десетилет
ното приятелство между 

хората от двата града. 
За нашите представители 

е била организирана и ин
тен зивна програма за за
поз наване със забележител
ностите на градовете За
райск, Коломна и Москва. 

Найвълнуващо ще оста
не за мен закриването на 
бригадирската смяна. Бях 
наградена за добра работа 
и за изпълнението на тру
довите норми с плат за 
блу за. Аз бях една от най
младите бригадирки и това 
не ще го забравя никога.

И днес, пътувайки по пъ
тя Попово–Търговище, по
глеждам към хълма  край 
с.Голямо ново, обрасъл 
с дър вета и храсти, и си 
спом ням за онова славно 
бри га дирско време...

Паметна снимка с Марии Ивановна, една от пионерите на 
побратимяването на градовете Зарайск и Попово
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ОВЕН. Житейските обстоятелства и услож
няването на ситуацията в службата, разбутали 
живота ви през миналата седмица, се развиват 

закономерно. Към края на тази седмица положението 
малко се променя, но изобщо не става поспокойно. 
Найнаситеният ден е петък. Важно е да го изживеете 
без проблеми.  

ТЕЛЕЦ. За родените през първите дни на май 
се очертава доста сложна ситуация. Животът 
ще постави пред вас много сериозни, социално 

значими въпроси. Обстоятелствата у дома също ви 
натоварват с особена отговорност, дори добавят 
материални и нравствени тежести. 

 БЛИЗНАЦИ. Вашите далечни и близки 
планове преминават проверка на реалистичност. 
Онези въздушни замъци, които неотдавна сте 

градили, сега или се реализират, или се разсейват. 
Определеността, каквато и да е тя, винаги опростява 
ситуацията. 

 РАК. Всички ваши финансови и съпружески 
проблеми са стигнали своя апогей. Животът 
ви подтиква да променяте нещо. И докато 

се държите за своя трезв консерватизъм, ще имате 
проблеми. Намерете своята струя, оставете се спокойно 
на течението, то задължително ще ви изведе на топлия 
бряг. 

ЛЪВ.  През тази седмица ресурсите ви са 
ограничени, не сте много бодри, а онези, които 
са повъзрастни, са просто неразположени. 

Всичко това е предизвикано от обективни обстоятелства, 
приемете го като даденост. Предложенията за работа 
или за делово сътрудничество приемайте само в случай, 
че нямате друг изход. 

ДЕВА. През тази седмица обстоятелствата в 
живота ви няма да се подчиняват на обичайните 
правила и закономерности. Още през миналата 

седмица вие сте попаднали в период и ситуация, която 
наподобява влакче на ужасите: много сътресения, 
емоции, а удоволствието е съмнително и резултатът –
непредсказуем. 

 ВЕЗНИ. Имайте предвид една скрита 
враждебност, идваща неизвестно откъде. Трябва 
да се каже, че сега акцентът на вашата житейска 

активност пада върху обществените ангажименти, 
безкористното служене и важни обществени 
мероприятия. Всичко това води до големи разходи. 
Семейството може и трябва да ви подкрепя във вашия 
устрем.  

СКОРПИОН. От вас зависи да задържите 
онези постижения, които сте постигнали за 
последните три години в кариерата и в социален 

план. Не гледайте нагоре, а събирайте плодовете 
и запазвайте достойно ниво. Не се занимавайте с 
обществени въпроси, от тях ще имате само загуби. 
Изпълнявайте само чисто формалните си задължения. 

 СТРЕЛЕЦ. Наближава приключването на 
всичко, към което сте се стремили – юридическо 
дело, повишаване на образованието, въпроси, 

свързани с чужбина, и т.н. Всичко, което е станало до 
вторник, е окончателно. Може да се постави последната 
точка. Ще спечелят онези, които са успели да се 
освободят от част от ангажиментите си или от бремето 
на отговорността. 

КОЗИРОГ. Като че ли всички ваши интереси 
са свързани с делови партньор, съпруг или стра
нични хора. Собствените ви ангажименти си 

вървят от само себе си, както обикновено, вие обаче взе
мате много присърце интересите на другите хора. През 
почивните дни обаче вече ще ви бъде много полеко, 
постарайте се да си починете добре в семеен кръг.  

 ВОДОЛЕЙ. Отново трудна седмица. Много 
трудна. Не покъсно от вторник ще стане ясно 
кой е приятел, кой е враг, кой е надежден парт

ньор, а кой ви слага прът в колелата. Правете си изводи, 
приключвайте някои въпроси и отношения. Помнете, 
че договорите, сключени през тази седмица, а и в след
ващите месеци, носят със себе си скрита борба и явна 
липса на късмет. 

 РИБИ. Ако през миналата седмица не сте 
направили маса глупости, не сте направили 
погрешна стъпка, постарайте се да не го сторите 

и в началото на тази седмица. Но каквото е направено, 
направено е. За родените през първата десетдневка 
на март особено остро стои въпросът за скъсване на 
предишни договори и контракти. 

Американски учени 
откри ха гена, който е изиг
рал ключовата роля в ево
люи рането на майму ната 
в човек. В продължение на 
ня колко милиона години 
определена част от генома 
на нашите човекоподобни 
пред ци се е развивала 70 
пъти побързо от техния 
общ генетичен код, пише 
спи сание „Нейчър“. 

Именно това е довело 
до възникването на струк
турата на кората на глав
ния мозък на човека, кое
то е спомогнало за поя
вата на вида Хомо са
пиенс на планетата. Един 
от участниците в изслед
ването, ръководи телят на 
Центъра по биомолеку ляр
ни изследва ния и генно 
ин женерство в Кали фор
нийския универ ситет Дей
вид Хойслер, съоб щи 
пред изданието, че гру па
та учени са открили инди
ректни доказателства, че 
ге нът HAR1F може би 
крие отговора на въпроса 
по какъв начин човекът се 

УЧЕНИ ОТКРИХА 
„ГЕНА НА ЕВОЛЮЦИЯТА“, 

КОЙТО Е ПРЕВЪРНАЛ 
МАЙМУНАТА В ЧОВЕК 

е ока зал поумен от остана
лите примати. 

По време на изследването 
на 40 части от генотипа на 
човека, които найсилно се 
различават от генетичния 
набор на шимпанзето, 
Хойслер е открил зона, коя
то е претърпяла значителни 
изменения за сравнително 
кратък период от време, 
предаде ИТАРТАСС. Из
сле до вателят посочва, че 
генът HAR1F просто не е 
съществувал преди 300 ми
лиона години, което е кра
тък срок за еволю ция та. 

След това той се е поя
вил при птиците и млеко
питаещите, но само при 
онези, които вече са имали 

гръбначен стълб. Този ген 
не се среща при рибите. 
След това обаче дълго вре
ме генът практически не 
се е променял. Открита е 
само една разлика в то зи 
код при маймуните и ко
кошките. На определен 
етап от развитието обаче са 
за почнали значителни му
та ции. Този ген при човека 
вече има 18 принципни 
изменения в сравнение с 

„прототипа“, какъвто имат 
останалите примати. Уче
ните засега не са могли да 
установят за какво отговаря 
генът HAR1F. 

Известно е само, че той 
започва да функционира 
през седмата седмица след 
зачеването и „замлъква“ 
през деветнайстата седми
ца от развитието на плода. 

www.bgnes.com 

Женското лице съдържа признаци за здравето и спо
собността на жената да ражда и това явно е в пряка зави
симост от нивата на естроген в организма. И тези черти, 
съзнателно или не, се използват от мъжете при избора 
им на партньорка. 

„Найпривлекателни за съвременния мъж са жените 
с големи очи и устни, високо чело и малка брадичка, но 
днешната козметика като че ли прави всичко възможно 
да скрие дадените от природата признаци“, твърди 
психологът Мириам Лоу Смит, един от водещите учени 
в проекта. 

Естрогенът е хормон, изработван от яйчниците, и как
то предполагат учените, има найпряко отношение към 
ко жата на жената, особено в периода на нейното полово 
съзряване. 

www.zdrave.bg

ЖЕНСКОТО 
ЛИЦЕ ИЗДАВА 
МНОГО ТАЙНИ

Жените губят побързо желанието за секс с постоянния 
си партньор, отколкото мъжете, показва проучване на 
Хам бург ския университет.

Силният пол продължава да се радва на близостта на 
парт ньора си чак до 40годишна възраст.

Учените обясняват, че загубата на интерес към секса 
не е свързан само с постоянния партньор, а и изобщо же
ла  нието за интимност намалява.

Загубата на интерес става постепенно и към 30годиш
на възраст голяма част от жените изпитват истинска ску
ка в семейното легло.

В това време мъжете все още не са загубили интереса 
към половинката си и започват първите спорове на тема 
„секс“, които често разрушават брака.

Специалистите съветват семейните двойки да не допус
кат рутината да се настани под завивките, защото тя е 
първата крачка към скуката и проблемите в леглото. 

ЕДНООБРАЗНИЯТ 
СЕКС ДОСКУЧАВА 

ПО-БЪРЗО 
НА ЖЕНИТЕ 
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• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 55

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 55

• 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      55

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         25

ПРОДАВА

РАЗНИ

КОЛИ ПОД НАЕМ
вЕЛИко търново
За справки – 
088 7 554 582

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            15

проДАвАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо
ва масичка (50 лв.). 
тел.0608 � 3531.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       35

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 25

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  55

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888         55 • 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. 35

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                    55

• Продавам багерно 
устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 55

• 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. 55

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0899.254.722. 
55

• 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.               35

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 15

• 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. 1316

• Продавам едноетаж
на къща върху мази, с ло
кално парно, подобрения 
и гараж на ул.„Хр. Бо тев“ 
№ 22. Справки на тел. 2 56 
86, Попово и  0885.888.113 
и 0899.980.946. 45

• Продавам едностаен 
апар тамент 40 кв. м с мазе 
6,30 кв.м в Попово, кв. 
„Мла дост“ № 13, вх. „Б“, 
ет.II. За справки: Неда Ива
нова, от 12 до 15 ч. 55

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 15

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. За справки – тел. 2 
16 72, 0899.865.946, 0899. 
865.947.              15

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.                25

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би желал да намери добра 
приятелка за съжителство 
със слаба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 55

ЗАПОЗНАНСТВА

ДА ПОЧЕРПЯТ 

�6 август
Адриан, Адриана

30 август

Алеко, Александър, 
Александра

31 август

Гено, Гена

ИМЕннИЦИтЕ

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 55

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782. 55

• Продавам склад 350 кв.
м с четири гаражни клет ки 
в бившето БКС до „Топли
во“, за 20 000 лева и 4 
броя фургони по 300 лева 
еди ния. За справка тел. 
0888.997.136. 45 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле ва. За справки – тел. 
0888.997.136. 45

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471. 45

• Продавам две хладил
ни витрини и два домашни 
хладилника. Цени – по 
договаряне. За справки – 
тел.: 0888.997.136. 45

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
производство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 55

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ

СЕКНОВЕНЕÉ, 
ОБСЕЧЕНЕÉ, 

ЦРЪН СВ. ЙОВАН
29 август

Ивелина нЕдЕлЧЕВа, ИМ–Попово 

Празникът е свързан с някои народни вярвания и 
забрани. Вярва се, че на този ден се „се́кне“ (сече) денят 
и нощта, т. е. стават равни. „Секне се“ и водата, затова 
вече нe се къпят в реките. Змиите, гущерите и другите 
влечуги, както и самодивите се прибират в своите зи
мовища.

Смята се за лош ден (те жък праз ник), по време на 
който не тряб ва да се ра боти и да се започва ни що ново. 
На Секновене́ не се ядат пло дове и зелен чуци с червен 

цвят (грозде, ябъл ки, дини, дома ти) и не се пие чер вено 
вино, кое то е свър зано с вяр ването за отря заната глава 
на св. Йоан. Във Ве лес на който ден през седмицата се 
случи Црън св. Йован, на този ден през цялата година не 
се крои дреха, за да не бъде носе на в нещастие.

Православната църква свързва празника с отсичането 
на главата на св. Йоан Кръстител и носи още названието 
„Обсечение“, „Св. Йоан с отсечена глава“. В житието на 
светеца е упоменато, че св. Йоан Кръстител е обезглавен 
по желание на царица Иродиада, която, встъпвайки в 
брак с брата на мъжа си, е порицана от Йоан Предтеча. 
Учениците погребват тялото му, а главата остава като 
реликва. Константин Велики я премества в гр. Емеса. 
Покъсно е последователно пренасяна в Халкидон, 
Цари град и Комана.

ОБНОВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Интернет вече можее да се види обнове ният уеб 
сайт на Област на адми нистрация–Търгови ще. 

На адрес  www.tg.government.bg  е поместена раз но
образна информация за област Тър говище – иконо ми чес
ко развитие, демографска характеристика, здраве опаз 
ване, техническа ин фра структура, култура, тури зъм. 

Посетителите ще открият данни за петте общини в 
областта – демографски характеристики, снимков ма
териал.

Сайтът разполага с по лезна информация за те рито 
риалните звена на из пълнителната власт, кон такти с 
не правител ствени организации, връзки към държавни 
струк ту ри, евро интеграция и видо вете ус луги, предос
тавя ни от об ластната админист ра ция.

Във виртуалната антико рупционна кутия всеки граж 
данин има възможност да подава сигнали за ко рупция в 
държавния сек тор.

Св.Йоан Кръстител

НЯМА ДА 
ПЛАЩАМЕ 

ПЪТЕН ДАНЪК
Не се планира въвеждането на допълнителен данък 

за колите, каза министърът на регионалното развитие 
Асен Гагаузов. През септември ще се реши дали ви
нетната система да остане, но това е найвероятният 
вариант. Със сигурност обаче няма да има дублиране 
на пътен данък и винетки.

Очаква се ТОЛ – таксата за преминаване по магист
ралите, да бъде въведена през 2009 г., когато ще има 
готови аутобани.

СЕВЕРОИЗТОЧНА 
„В“ АМАТЬОРСКА ФУТБОЛНА 

ГРУПА. СЕЗОН 2006–2007
II кръГ. �0 АвГУСт (нЕДЕЛЯ), 18 чАСА

„Девня 2005“ (Девня)–„Орловец“ (Победа) 4:0
„Черноморец“ (Бяла, обл.Варна)–
„Черноморец“ (Балчик) 0:0
„Суворово“ (Суворово)–„Аксаково“ (Аксаково) 2:1
„Бенковски“ (Бяла, обл.Русе)–
„П.Хитов 2006“ (Тутракан) 4:0
„Шабла“ (Шабла)–„Черноломец 04“ (Попово) 1:0
„Септември“ (Тервел)–„Левски 96“ (Главиница) 2:2

в Разград, стадион „Балканфарма“

„Разград 2000“ (Разград)–„Албена 97“ (Оброчище) 0:0
„Спортист“ (Ген. Тошево)–
„Доростол 2003“ (Силистра) 2:0
„Аристон“ (Русе) – почива

кЛАСИрАнЕ

  M П Р З Г Р Т
1. „Бенковски“ (Бяла, обл.Русе) 2 2 0 0 5 :0 6
2. „Шабла“ (Шабла) 2 2 0 0 4 :0 6
3. „Девня 2005“ (Девня) 2 1 1 0 4 :0 4
4. „Спортист“ (Генерал Тошево) 2 1 1 0 3 :1 4
5. „Черноморец“ (Балчик) 2 1 1 0 3 :2 4
6. „Разград 2000“ (Разград) 2 1 1 0 2 :1 4
7. „Черноломец 04“ (Попово) 2 1 0 1 3 :1 3
8. „Суворово“ (Суворово) 2 1 0 1 4 :4 3
9. „Орловец“ (Победа) 2 1 0 1 2 :4 3
10. „Албена 97“ (Оброчище) 2 0 2 0 1 :1 2
11. „Аристон“ (Русе) 1 0 1 0 0 :0 1
12. „Левски 96“ (Главиница) 2 0 1 1 3 :4 1
13. „Черноморец“ (Бяла, обл.Варна) 2 0 1 1 0 :2 1
14. „Септември“ (Тервел) 2 0 1 1 2 :5 1
15. „Аксаково“ (Аксаково) 2 0 0 2 1 :3 0
16. „Доростол 2003“ (Силистра) 1 0 0 1 0 :2 0
17. „Панайот Хитов 2006“ (Тутракан) 2 0 0 2 0 :7 0



МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
брой 34, година III, 28 август 2006 година

• пътЕшЕСтвЕнИк •8
Дряновският манас тир 

е кътче от природата 
на България с богато раз
нообразие на отвесни скал
ни венци, пещери, уникал
ни релефни форми, расти
телен и животински свят. 

Намира се на 5 км юго
западно от гр. Дряново 
под причудливо извития 

източен скален венец на 
старопланинското плато 
Стражата в красивите ка
ньони на р. Дряновска и р. 
Андъка. 

Дряновският манастир се 
намира почти в централната 
част на България. Разполо
жен е в долината на река 
Дряновска, в красива кар
стова местност на 5 км 
югозападно от град Дря
ново. До него може лесно 
да се достигне както с лек 
автомобил или автобус – по 
магистралата Русе–В.Тър
ново–Габрово–Шипка–Ка
занлък–Стара Загора, така 
и с жп транспорт, като се 
използва главната жп ар
терия Русе–Стара Загора–
Подкова (слиза се на спир
ка „Бачо Киро“). 

Приказната манастирска 
клисура има древна исто
рия. Първите хора я засел
ват през ранните праисто
рически епохи. Те обитават 
пещерите на масива Бору
на и кухините в скалния 
венец Поличките. Найста
ро е поселението на пър
вобитния човек в пещера 

ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР

„Бачо Киро“, което датира 
от средния и късния период 
на старокаменната епоха 
(100 000–10 000 г. пр. н. е.). 
Археолозите проучват пет
метров културен пласт 
и разкриват над 6000 на
ходки. Пещерата е благо
устроена и пригодена за 
посещения от туристи. 

Поселищните и културни 
традиции продължават да 
се развиват в меднокамен
ната и бронзовата епоха, 
когато хората устройват 
жилищата си в каменните 
отверстия и кухините на 
Поличките. От началото 
на старожелязната епоха 
до Античността местните 
жители са траки, които 
остават в покрайнините на 
известните тракийски дър
жавни обединения и имат 
значително победна кул
тура от сънародниците си. 

В ранновизантийската 
епоха стратегическото зна

чение на Предбалкана на
раства, ускорява се стопан
ският и културният въз
ход. При каньоните на ре
ките ромеите изграждат 
крепости в местностите 
Боруна и Града, защо то 
оценяват добрата възмож
ност да се контролират 
проходите и пътищата в 
Средна Стара планина. Ви
зантийците изоставят кре
постите през V век, когато 
Предбалканът влиза в тери
торията на славянските 
племена. Същите започват 
да се използват през X век 
и влизат във владенията на 
найпопулярните феодални 
господари в Северна Бълга
рия – бъдещите владетели 
Асеневци. 

Крепостите Боруна и 
Градът са възлови звена 
и последна преграда за от
брана на българската сто
лица Търновград. 

Средновековната обител 
„Св. Арахангел Михаил“ 
е основана по времето 
на цар Калоян, след пре
насяне на мощите на св. 
Михаил Войн от Потука в 
Търновград (1197–1207 г.). 
Процесията нощува край р. 
Дряновска под Града и по 
християнските канони на 
свещеното място се издига 

манастир. През вековете 
Дряновският манастир е 
средище на българската 
просвета и култура. Ма
настирът играе основна 
роля в подготовката на 
Априлското въстание в 
Първи Търновски окръг, 
тук са струпани запаси от 
храни и оръжие. На 29 ап
рил 1876 г. в Дряновския 
манастир влиза четата 
на поп Харитон – първия 
бунтовнически отряд в 
Търновски окръг и Бълга
рия. Обградени от турци
те, четниците  водят 
деветдневна битка и пове

чето загиват за свобода
та на България. Разруше
ният и опожарен манас
тир е възстановен частич
но и на 3 април 1877 г. 
Главният му храм е тър
жествено осветен. Игуме

нът Пахомий Стоянов от
служва първата панихида 
за загиналите четници. 
Храмът е без стенописи, с 
пробит от турски куршум 
потир и дупки от турските 
шрапнели в зидовете, 
съзнателно оставени от 
строителите, за да не се за
брави миналото и българ
ското страдание. Благо
дарните потомци вдигат 
паметник костница през 
1897 г. на загиналите въста
ници. 

Съвременният манастир 
е една от десетте найпочи
тани светини на Българ
ската православна църква, 

национален исторически 
паметник и предпочитан 
туристически обект. 

пЕЩЕрА „бАчо кИро“ – 
ЕДнА от пЕрЛИтЕ нА 

поДЗЕМното ЦАрСтво 
нА бъЛГАрИЯ 

Пещера „Бачо Киро“ се 
намира в района на Дря
новския манастир, в живо
писните каньони на р. 
Андъка и р. Дряновска. 
Отстои на 300 м от ма
настира „Св. Арахангел 
Михаил“ в отвесна варо
викова скала, висока 25 м 
на 335 м н.в. Ефектното ос
ветление предлага на посе

тителите възможност да 
видят причудливите обра
зувания на природата, по
лучили наименования спо
ред видяното: Дъждовната 
зала с Каменното цвете, То
полките, Езерото на щас
тието, Концертна зала, 
Медузите, Мечата пързал
ка, Меча поляна, Самотен 
сталактон, Зала на Поп 
Харитон и много други. 

Пещера „Бачо Киро“ е 
археологически обект от 
национално значение. Тук 
са намерени останки от 
първобитни хора, живели 
в пещерата. Пещерата се 
стопанисва от първото си 
благоустрояване 1938 г. 
(първата благоустроена 
пещера в България) до сега 
от Туристическо дружество 
„Бачо Киро“–Дряново и 
оттогава непрекъснато е 
обект на посещение. За 
посетителите са оформени 
два маршрута – къс (25 
мин.) и дълъг (60 мин.). Пе
щера „Бачо Киро“ е един 
от стоте национални турис
тически обекта (№ 22) към 
движението ОПОЗНАЙ 
БЪЛГАРИЯ. 

Снимки от вътрешния двор на манастира

Пътеводител на Дряновския манастир за историческите и природни забележителности в района


