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9575 от избирателите в 
община Попово избраха 
Геор ги Първанов. Това е 
73% от общия брой гла
сували. Волен Си деров 
събира 2657 гласа (20% от 
гласувалите). След тях в 
класацията се подреждат 
Неделчо Бе ронов с 3,1%, 
Георги Мар ков – 1,55%, 
Григор Велев – 0,97%, шес
ти Любен Петров с 0,62% 
и седми – Пе тър Берон с 
0,56%. Во тът показа, че в 
Попово решиха: на бало
таж са Първанов–Сидеров.

Тихо, спокойно и ня как 
без тръпка преми на пър
вият тур на прези ден т
ските избори в це лия 28и 

ПОПОВО ИЗБРА 
ПЪРВАНОВ

ДАНЪЧ
НОТО СИ 
ТЪРСИ 
ДЛЪЖ
НИ ЦИТЕ

на стр. 7

С решение на ОбС–
По по во бе открита про
цедура за приватизация 
на десет подобекта в сгра
дата на МБАЛ–Попо во – І 
етаж, блок А и „Пави лион 
регистратура“. Предназ
на чението на всеки от 
обектите е фиксирано в 
сделката – те са за кар дио
логичен лекарски каби нет, 
психиатричен, два гаст
ро ентерологични, пул мо 
логичен, ендокрино логи
чен, два АГ кабинета, нев
рологичен и кабинет „УНГ“, 
а „Павилион регистратура“ 
е за физиотерапия. Про
дажбата ще се извърши 
чрез публично оповестен 
конкурс на един етап.

Според допълнителните 

ПРИВАТИЗИРАТ ЧАСТ 
ОТ БОЛНИЦАТА

ЖЕНИТЕ ПРЕКАРВАТ 
НА ТЕЛЕФОНА 

ПЕТ ГОДИНИ 
ОТ ЖИВОТА СИ

НЕПРАВОСПОСОБЕН 
ШОФЬОР УБИ 

МОМИЧЕ
Към 22,45 ч. на 16 октомври на бул. „Митрополит 

Андрей“ в Търговище катастрофира тежко лек авто
мобил „Фиат типо“, управляван от 17годишния 
неправоспособен водач Здравко Г. В колата, взета 
от приятел на Здравко, били още брат му Калоян 
(19 г.), техните приятели Николай (18 г.), Тодор (17) 
и 14годишните момичета Йоана и Марина. 

Компанията била на път към заведение, когато не
правоспособният водач изгубил контрол над управ
лението на автомобила, който изхвърчал в реката до 
улицата, ударил се в каменния бряг и се обърнал по 
таван. Двете 14годишни момичета се оказали затис
нати под колата. Потежко пострадалата Йоана би ла 
с черепномозъчна травма, разкъсани дробове, счу
пена гръдна кост и други наранявания и починала 
в болницата. Другото момиче, Марияна, е в тежко 

На последното си заседа
ние, проведено на 25 ок
томври, Общинският съ
вет–Попово даде съгласие 
кметът да подаде искане 
до областния управител за 
прехвърляне на имот, част
на държавна собственост, 
в соб ственост на Община–
По пово. Става дума за ад

ОБЩИНАТА ИСКА 
СГРАДАТА НА БИВШИЯ 

ПРОМКОМБИНАТ

ми нистративната сграда 
на промкомбинат „Петър 
Ла заров“, намираща се в 
цен тралната градска част, 
в която да бъдат настанени 
зве но „Местни данъци и 
так си“, общинска служба 
„Зе меделие и гори“ и Дру
жест вото за заетост. 

20%
на стр. 4
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ПРИВАТИЗИРАТ ЧАСТ ОТ БОЛНИЦАТАприватизационни условия 
новият собственик няма 
право да променя предназ
начението на обекта. Той 
се задължава да направи 
минимум 2000 лв. инвести

ции за ремонт на санитар
ните възли и оборудване 
на чакалните. Освен това 
трябва да открие поне едно 
работно място.

ОбС утвърди  приватиза
ционните оценки (по па
зарни цени) и правни ана
лизи на помещенията, из
вършени от лицензиран 

оценител и правоспособен 
юрист. Срокът за подава
не на конкурсните предло
жения е до 25я ден от 
обнародването на решение

то в Държавен вестник. Ко
мисия с председател инж. 
Милена Божанова, замест
никкмет на общината, ще 
определи резултатите от 
конкурса.  

МВ

ОБЩИНАТА 
ИСКА СГРАДАТА 

НА БИВШИЯ 
ПРОМКОМ

БИНАТ
от стр. 1

Сградата на бившия промкомбинат е масивна, на че
тири етажа с разгърната застроена площ 1215 кв. м. Тя 
е неизползваема от дълги години, през които е много
кратно разбивана и ограбвана. Техническото º състоя
ние е много лошо вследствие на течове от покрива. Липс
ва голяма част от дограмата, както и части от водопро
водната и електрическата инсталация. Ако обектът бъ
де прехвърлен безвъзмездно, Община–Попово ще пред
приеме необходимите ремонтни дейности, за да наста
ни там посочените служби, с което значително ще се 
подобри обслужването на населението. 

МВ

НЕПРАВОСПОСОБЕН 
ШОФЬОР УБИ 

МОМИЧЕ
състояние, с фрактура на черепа. Непълнолетният вода
чът Здравко Г. е със счупена ключица, брат му – с натро
шени ребра, а останалите две момчета са с полеки 
наранявания.

Всички в катастрофиралия автомобил са били без 
предпазни колани.

МВ

Благодарност 

УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ,

На страниците на 
вестника искаме да изка
жем своята сърдечна бла
годарност към ОББ АД–
клон Попово с управител 
гжа Николинка Бров
ченко за дарените техни
чески средства на ЦДГ 
№6 „Здравец“, които ще 
подпомогнат админист
ративнофинансовото 
обслужване на детското 
заведение.

От колектива
на ЦДГ „Здравец“ 

Из корЕСпонДЕнЦИятА нА кМЕтА

Господин кмете,
Господа общински съветници на гр.Попово, 

С влизането ни в Европейския съюз нещата в гр.Попово трябва да се проме
нят и обновят.

НАСТОЯВАМЕ
Успоредно с таксиметровия превоз, въведен в гр.Попово, да се въведат мар

шрутки поне два броя в гр.Попово или поне един автобус, които да бъдат оби
колни, тъй като таксиметровият превоз е скъп, от северните квартали и до 
болницата – 2,50 до 2,80 лв. А пенсионерите са с 60–100 лв. средна пенсия.

ПРИЧИНИ
1. Пенсионерите са стари и болни хора.
2. Боледуват от дабет, паркинсон, сърдечно заболяване и др.

ДЕЙСТВИЯ
1. Ако се наложи, ще бъде направен списък от подписи;
2. Отнасяне проблема до повисши инстанции. 

С почит и уважение: Христо Петров Маринов, 
ул. „Земеделска“ №23, гр. Попово



К. СВЕТОСлАВОВ

От 23 октомври започна 
есенното зацветяване на 
градинките в Попово. 
Предвижда се да бъдат за

ЗАПОЧНА 
ЕСЕННОТО 

ЗАЦВЕТЯВАНЕ
садени общо 19 200 разно
цветни теменужки, 6000 
незабравки и 2800 парич
ки. Те са осигурени от спе
циализирана фирма от Пав
ликени, спечелила търга за 
доставка на есенни цветя.

Найнапред зацветяване
то започна в градинките на 
пл. „Трети март“. Ще бъдат 
засадени с есенни цветя 
също определените за целта 
петна около централния 
градски площад „Ал. Стам
болийски“ и градинките в 
крайречния парк пред хотел 
„Антола“. Зацветяване ще 
се извърши и на някои пло
щи в градската градина. В 
различни свежи багри ще 
грейнат общо 430 кв. м гра
дински площи в града и 
143 кв. м в градската гради
на.

за обитателите в населени
те места на територията 
на област Търговище, сочи 
обобщената информация в 
областна администрация. 

В община Търговище 
броят на обектите, подле
жащи за събаряне или 
укрепване е 45. От тях 33 
са частни, 11 общински и 

149 СА СГРАДИТЕ, 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОПАСНОСТ

една на църковното настоя
телство в село В.Левски.

На територията на об
щина Попово опасните 
сгради са 30. От тях 9 са 
общински, една държавна, 
19 частни и една на джа
мийското настоятелство в 
село Априлово.

28 са сградите, представ
ляващи опасност за оби
тателите в Омуртажка об
щина. 22 са частни, 3 об
щински, една кооперативна 
(в село Камбурово), една 
на църковно настоятелство 
в с. Беломорци и една на 
джамийското настоятелст
во в с. Обител.

В община Антоново спе
циалистите са констати

рали 26 потенциално опас
ни сгради. 19 от тях са об
щинска собственост, 4 
частна собственост, 3 ко
оперативна.

На територията на об
щина Опака, са установени 
20 сгради подлежащи за 
събаряне или укрепване. 
18 са частна собственост, 
останалите две –  коопера
тивна.

След така обобщената 
информация, ще бъдат пред
приети съвместни дейст
вия с РДНСК – Търговище 
за укрепване или събаряне 
на опасните сгради.

Радостин РАЙКОВ

АГЕНЦИЯТА 
ПО ЗАЕТОСТТА
 и дирекция „Регионал
на служба по заетост
та“–Русе организираха 
на 25 октомври т.г. ин
формационноразясни
телна среща по повод 
стартирането и реали
зирането на национал
ните програми „От со
циални помощи към 
заетост“ и „Асистенти 
на хора с увреждания“ 
през 2007 година.

МЕСТИМ 
СТРЕЛКИТЕ НА 
ЧАСОВНИКА

Точно в 4 часа сут
ринта на 29и (послед
ната неделя на октом
ври) местим часовни
ковите стрелки с един 
час назад. Тогава ще 
трябва да нагласим ча
совника на 3 часа. Така 
ще „откраднем“ още 
един час за сън, пък и 
за размисъл преди ба
лотажа на президент
ските избори.

България ще преми
не към зимното или, 
както го наричат синоп
тиците, постоянното 
часово време.

МВ

Глоба до 4000 лв. ще плащат търговци, които систем
но не издават касови бележки – това решиха депутати
те, които наскоро гласуваха текстове от Закона за кор
поративното подоходно облагане. Това е двойно увели
чена санкция – досега глобата за първо нарушение беше 
до 1000 лева, а за второ – до 2000 лв. Първо нарушение 
вече ще се наказва от 200 до 2000 лв., а всяко следващо – 
с 400 до 4000 лв.

От 500 до 3000 лв. ще бъде глобата за неподаване на 
данъчна декларация или посочване на неверни данни, 
за да се намали задължението. При повторно нарушение 
санкцията ще бъде от 1000 до 6000 лева.

С подобна глоба – от 300 до 6000  лева, ще се наказват 
дружества, които не издават дължимата фактура. 

МВ

ЗА 
НЕИЗДАВАНЕ 
НА КАСОВА 
БЕЛЕЖКА – 
ДО 4000 ЛЕВА 
ГЛОБА

ДА ПОЧЕРПЯТ 
рожДЕнИЦИтЕ

�7 октомври
Румен Русев – 
съветни в ОбС–Попово

�8 октомври
Мари Сагева – 
съветник в ОбС–Попово

Евтим Петков – 
кореспондент на БНР

� ноември
Росица Радева – 
съветник в ОбС–Попово

Мехмед Мехмедов – 
съветник в ОбС–Опака
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Вече години наред олио
то с търговската мар
ка „Роса“ е познато и 
се наложи на пазара в 
страната с добрите си 
качествени показатели. 
То е търсено и предпочи
тано от все поголям брой 
потребители в различни 
български градове.

Заслужава да се отбеле
жи, че заедно с растителни
те масла в дружеството 
се произвеждат и други 
продукти – слънчогледов 
експелер (кюспе), търсен в 
животновъдния отрасъл, 
мастни киселини и бри
кети. В предприятието се 
осъществява безотпадно 
производство. 

Особено търсени са в 
последно време произвеж
даните тук екобрикети 
от слънчогледова люспа, 
които са новост в търгов
ската листа на фирмата. 
Те се изработват от пре

РЕГИСТРИРАНИТЕ 
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
в трите бюра по труда 
в област Търговище – 
Търговище, Попово и 
Омуртаг, към края на 

СЕПТЕМВРИ са 12 478.

От картината на област
ния пазар на труда е видно, 
че и през септември про
дължи положителната 
тенденция регист рира
ната безработица да нама
лява. Значителната част 
от обявените работни 
места са на първичния 
пазар на труда и за заяве
ни предимно в частния 
сектор. Наймного работ
на сила се търси от пре
работващата промишле
ност, сферата на търго
вията, образованието, аг
рарния сектор, строител
ството. Повечето от започ
налите работа през месе
ца са постъпили чрез по
средничеството на бюра
та по труда.

От 1 ноември дирекциите 
„Социално подпомагане“ 
започват да приемат мол
би за отопление с електри
чество. Дотогава се очаква 
да влязат в сила промените 
в диференцирания минима
лен доход, предложени от 
Министерството на труда 
и социалната политика. 

Според предложението 
диференцираният мини
мален доход за отопление 
на самотно живеещо лице 
с трайно намалена работо

способност се увеличава 
от 104 на 114 лева. За лице, 
живеещо само, сумата на
раства на 96 лева при 88 ле
ва досега. За възрастните 
хора над 75 години доходът 
пораства от 121 на 132 лева. 
За хора с трайно намалена 
работоспособност до 70% 
таванът на месечния до
ход, с който могат да полу
чават помощ за електро
енергия, се коригира от 
83 на 102 лева, а за хората 
с намалена работоспособ
ност над 90 процента сума
та се променя на 126 лева 
(115 сега). 

С промените социалното 
ведомство очаква бедните, 
които се топлят на ток, да 
станат с 9% повече от тези 
през миналата година. МВ

ПРОМЕНЯТ 
ИЗИСКВАНИЯТА 

ЗА БЕДНОСТ

Маруся МИлУшЕВА 

В присъствието на ми
нистъра на икономиката и 
енергетиката Румен Овча
ров на 19 октомври бе от
крита новопостроената 
подстанция „Търговище
запад“ 110/20 kV, която 
ще осигурява висока сте
пен на надеждност на ел
захранването на заводите 
за стъкло „Тракия глас–
България“ ЕАД. 

Както информира изпъл
нителният директор на 
НЕК Мардик Папазян, 
подстанцията е построена 
като ангажимент на дър
жавата за изграждане на 
инфраструктурата на голе
мите инвеститори у нас. Тя 
е с последно поколение ви
соковолтово оборудване, 
напълно автоматизирана, 
без дежурен персонал, ще 
се управлява от подстан
ция „Търговище–1“. Стой
ността º, заедно с втория 
новоизграден захранващ 
електропровод, е 6 милио
на лева. Построена е за 9 
месеца от фирма „АВВ“ 
с подизпълнители „ЕМУ“ 
АД–Търговище за строи
телномонтажните работи 
и „ЕЛТЕСТ“ за пусково
наладъчните работи. 

ДЪРЖАВАТА ИЗПЪЛНЯВА АНГАЖИМЕНТИТЕ 
СИ КЪМ „ШИШЕДЖАМ“

• В следващите 5–6 години се очакват инвестиции 
за около 10 милиарда лева

Гжа Алев Яреман – 
изпълнителен директор 
на „Тракия глас“ и вице
пре  зидент на „Шише

джам“, благодари за нова
та придобивка, която е до
казателство за едно мно
го добро сътрудничест

во между инвеститора и 
българската държава. „Ши
шеджам“ е найголемият 
инвеститор на зелено в 
България, до края на та
зи година се очаква да за
работи и третият завод 
тук. Новата подстанция 

ще гарантира сигурно и 
качествено елзахранване, 
от каквото се нуждае вся
ко съвременно високотех

нологично производство.
Преди да отреже лентата 

на новото съоръжение, ми
нистър Овчаров подчерта, 
че откриването на таки
ва обекти е знак, че Бъл
гария върви напред, че 
найпосле е тръгнала към 

едно позитивно развитие. 
„Тази подстанция е дока
зателство, че държавата, 
когато поеме ангажименти, 
ги изпълнява коректно, 
качествено и в срок, под
черта министърът. Тогава, 
когато трябва да подкре
пи чуждестранните инвес
титори, тя го прави. В Тър
говище имаме един доб
ре работещ, изнасящ за
вод, който, надявам се, ще 
продължи да се развива 
за подоброто бъдеще на 
Търговище, за подоброто 
бъдеще на страната ни.“ 

Министърът каза още, че 
в енергетиката в близките 
5–6 години се очакват ин
вестиции на сума, която е 
сравнима с парите, които 
ще дойдат от структурните 
и кохезионните фондове 
на ЕС, това са около 10 ми
лиарда лева.

На церемонията по от
криването на подстанция
та присъстваха още из
пълнителният директор на 
Българската агенция за ин
вестиции Стоян Сталев, об
ластният управител Петър 
Карагеоргиев, кметът на 
Търговище др Красимир 
Мирев, представители на 
фирмите, изпълнители, 
други гости и журналисти.

Момент от церемонията по откриването

ЕКОБРИКЕТИТЕ – 
СЪВРЕМЕННО ГОРИВО

сови агрегати и се полу
чават чрез пресоване на 
слънчогледовата люспа 
при високо налягане и тем 
пература без допълнител
но прибавяне на спойва
щи вещества. Ролята на 
спойващ елемент играе 
естествено съдържащият 
се в слънчогледовата люс
па лигнин, който при тем
пература над 100оС се раз
топява и придобива ка
чествата на спойващо, ци
ментиращо вещество.

Екобрикетите на 
„Роса“ АД се произвеждат 
единствено и само от 
слънчогледова люспа – 

технологичен отпадък при 
производството на олио. 
Те са чудесно екологично 
чисто гориво и биха мог
ли да заменят успешно въг
лища, дърва, брикети от 
въглищен прах, горивна 
нафта и др. Това твърдо го
риво не съдържа вредни 
емисии и смоли. 

Доброто качество на еко
брикетите се определя от 
тяхната висока калорич
ност, ниското съдържание 
и минимално отделящите 
се емисии в атмосферата. 
Един тон екобрикети от 
слънчогледова люспа се 
равнява по калоричност на 

1,9 т дърва за огрев, 2,5 т 
брикети от въглищен прах, 
1,4 т кафяви въглища, 500 
литра горивна нафта. Дол
ната калоричност на сухата 
маса достига до 4800 ккал/
кг. След изгарянето им ос
тава три пъти помалко пе
пел, отколкото при изга
рянето на въглищните бри
кети. Сярата в пепелта е 
0,02%. Горенето е бавно и 
стабилно с обилно отделя
не на топлина.

Едно от предимствата 
на екобрикетите е, че са 
добри за транспортиране 
и съхранение. Поради ви
соката си плътност и пра
вилна геометрична форма 
те заемат значително по
малко място в транспорт
ните средства и складови
те помещения. Това гори
во не замърсява складови
те помещения. Разчленя
ването на екобрикетите на 
горивни късове става без 
особени усилия. Те не се 
нападат от гризачи.

Поради повишеното 
търсене на този вид гори
во ръководството на 
„Роса“ АД предвижда 
разширяване на про
изводството му. Сега ра
ботят три машини за 
екобрикети, очаква се в 
близко време да бъдат въ
ведени в действие още 
две такива съоръжения.

Подготви за печат
Кирил ЖЕЧЕВ
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ОБЯВА
Община–Опака, ул.„Съединение“ № 3, 

на основание чл.17 от Наредба № 2 на МТС, 
Решение № 382/22.08.2006 г. на Общински съвет–
Опака, Заповед № РД 09249/28.08.2006 г. на кмета 

на община Опака, открива конкурс за възлагане на 
обществен превоз на пътници по автобусни линии 
на Областната транспортна схема от квотата на 

Община–Опака.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

Извършване превоз на пътници по маршрутни разписа
ния на автобусни линии, утвърдени по изискванията на 
Наредба № 2 на МТС.

Маршрутните разписания на автобусните линии, вклю
чени в конкурса, са групирани в пакети съгласно При
ложение № 1 от конкурсната документация.

Срок за изпълнение на превозите – 5 години от датата 
на подписване на договорите.

ИЗИСКВАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ  
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

В конкурса могат да участват физически и юридически 

лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търгов
ския закон, които отговарят на изискванията на Закона 
за автомобилните превози, Наредби № 2 и № 33 на МТС 
и на конкурсната документация.

Кандидатите трябва да разполагат с необходимия 
брой автобуси и минимум 10% резервни за обслужване 
на автобусните линии от пакета, за който участват, но 
не помалко от един брой. Да притежават собствена или 
договорирана гаражна площ за местодомуване, съот
ветстваща на броя на автобусите.

За всеки пакет автобусни линии кандидатите имат пра
во да представят само по едно предложение. Предложе
нието трябва да съдържа всички документи и изисква
ния, посочени в конкурсната документация.

Всяко предложение трябва да се представи лично от 
кандидата или определен от него представител в запе
чатан непрозрачен плик.

Документацията за участие в конкурса се получава в 
сградата на Съвета, стая № 208 „каса“, срещу платена 
такса от 60 лв.

Предложенията на участниците в конкурса се приемат в 
деловодството на Община–Опака до 16 часа на 14.11.2006 г. 

Предложенията се отварят от комисия, назначена със 
заповед на кмета на община Опака на 15.11.2006 г. от 
15 часа в стая № 302 на Общината. Разглеждането и 

оценяването на предложенията става по критерии, утвър
дени с Решение № 382 от 22.08.2006 г. на Общинският 
съвет–Опака

 Цени и социални облекчения
 Собствена или наета сервизна база
 Опит и традиция
 Екологичност на превозните средства (марка и въз

раст на автобусите)
 Допълнителни услуги в превозните средства (кли

матик, видео)
 Оборудване на превозните средства за превоз на 

трудноподвижни лица
 Ангажиране в обслужването на неефективни авто

бусни линии
 Превозвач, регистриран на територията на община

та
 При равни показатели, за спечелил конкурса се оп

ределя превозвачът, чиято фирма е регистрирана на 
територията на община Опака.

Броят на необходимите автобуси трябва да съответст
ва на минималния брой, определен за всеки пакет ав
тобусни линии, с гарантиране на минимум 10% резерв
ни за извършване на превозите, но не помалко от един 
брой.

Телефони за информация 2932, 0899.918.001.

Уважаеми хора от община  Попово,
На 22 октомври 1 780 119 български граждани да

доха с гласа си подкрепа за втори мандат на пре
зидента Георги Първанов.

Сред тях сме и ние – 9 575 жители на Поповска 
община. Хора с различни професии, с различни по
литически възгледи, с различни верски убеждения. 
Сторихме го, защото ни обедини един човек. Обе
дини ни една политическа платформа. Обедини ни 
общото разбиране за утрешния ден на България.

Днес отново сме поставени пред избор и днес вече 
няма място за партийни сметки, за личностно 
противоборство, за площаден популизъм. 

Днес дилемата е ясна – стабилното и достойно 
европейско бъдеще на страната ни, основано на 
древна култура и традиции, предлагано от прези
дента Георги Първанов срещу барикадното говоре
не, пещерната ксенофобия и реваншизъм, обричащи 
ни на пълна изолация, прокламирани от опонента 
му Сидеров. 

На пръв поглед изходът от този сблъсък е ясен, 
но този изход зависи от нас. Той е в нашите ръце, 
в нашата способност да оценим правилно същи
ната на думите и действията на двамата пре
тенденти.

Това е поводът да се обърнем към вас. Да ви благо
дарим за решителната подкрепа със 73% на първия 
тур и да ви призовем към още попълна мобилизация 
за участие в гласуването на 29 октомври.

Трябва да застанем пред избирателните урни 
с ясното съзнание, че бъдещето ни зависи от нас 
самите. 

Георги Първанов през изминалите пет години до
каза, че е президент на всички българи. Доказа с 
дейността си, че обединява, а не разделя хората. За 
пет години той превърна президентската инсти
туция в морален стожер и коректив на българския 
политически живот. През тези пет години прези
дентът Първанов не забрави и Попово. Показа го с 
многобройни реални жестове, благодарение на кои
то градът и общината ни получиха финансиране по 
редица проекти. 

В името на всичко това, уважаеми хора от Попово 
и общината, ние ви призоваваме с номер три от 
интегралната бюлетина да подкрепим в неделя, 
всички заедно, сегашния и утрешен президент на Ре
публика България Георги Първанов.

Сполай ви и нека трезвият разум да надделее над 
площадните емоции.

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА 
ДВОЙКА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ–АНГЕЛ МАРИН КЪМ ГРАЖДАНИТЕ Съгласно одобрения от Централната избирателна ко

мисия технически образец на бюлетината за втория 
тур тя ще съдържа само две кандидатски листи, което 
намалява цената за отпечатването на 1000 бр. от 38 лв. с 
ДДС на 14,76 лв. с ДДС. Това е със 165 хил. лв. помал
ко в сравнение с първия тур. 

Бюлетините и книжата за новия избор ще струват 
приблизително 120 хил. лв. Общата сума, предвидена 
в плансметката за провеждането на новия избор, е 
6 721 500 лева.                                                              МВ

Търговищки многоманда
тен район. 

На тези избори беше ре

от стр. 1

ПОПОВО ИЗБРА 
ПЪРВАНОВ

ПЪРВАНОВ–СИДЕРОВ – 4:1
рЕзултАтИ от първИя тур нА ИзборИтЕ  

зА прЕзИДЕнт И вИЦЕпрЕзИДЕнт в търговИщкА 
облАСт СпорЕД протоколА нА рИк

• Брой на секциите в избирателния район 263
• Брой на избирателите в основните 
избирателни списъци 112 631
• Брой на избирателите в допълнителните 
избирателни списъци 448
• Брой на гласувалите избиратели според 
подписите в избирателните списъци 62 273
• Брой на недействителните гласове 1 997
• Брой на действителните гласове 60 277

рАзпрЕДЕлЕнИЕ нА глАСовЕтЕ  
по кАнДИДАтСкИ лИСтИ

Неделчо Беронов 1 892
Любен Петров 277
Георги Първанов 46 309
Григор Велев 441
Петър Берон 386
Волен Сидеров 10 164
Георги Марков 808

Активността на избирателите в областта е една от 
найвисоките в страната – 55,07%.

ЦЕНАТА НА НОВИТЕ 
БюЛЕТИНИ

гистрирана избирателна ак
тивност в Попово 44,03%, 
а в селата – 55,39%, с други 
цифри: от 15229 избиратели 

в града и 12 193 в селата 
гласуваха в града 6706, а 
в селата 6754 човека. При 
такива резултати за общи

на Попово крайният резул
тат от балотажа на 20 ок
томври е предизвестен.

МВ
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В дванадесетото издание на фестивала „Листопад на 
спомените“, който се проведе във Варна на 19–20 ок
томври, събрало участници от близо 200 селища от ця
лата страна, беше и певческа група от Ковачевец. Тя се 
поддържа от самодейци на местното читалище и пен
сионерския клуб. Фестът премина под патронажа на 
Зорка Първанова и варненския кмет Кирил Йорданов.

ЛИСТОПАД 
НА СПОМЕНИТЕ

В своите картини Нина 
Антонова превъплъщава 
духа на патриархалното 
българско начало и възрож
денски дух на българина. 
„В пресъздаването на къ
щите искам да увековеча 
и запазя стария български 
дух. Трябва да помним и 
запазим в себе си изков
ничето на нашите деди и 
техния стремеж за претво
ряване на красотата в ид
ното. И както дървото е 
пуснало корени дълбоко в 
земята и е олицетворение 
на сигурност, любов и кра
сота, така и хората, живе
ли в онова време, са строи

ИНТАРЗИИТЕ НА НИНА АНТОНОВА
Нина Антонова е родена през 1956 г. в с. Садина, 

Търговищко. С приложно изкуство – изработка на 
картини интарзии, се занимава от 1981 г. Учи се 
от майстора на интарзии Атанас Димитров в гр. 
Пловдив, от когото усвоява тънкостите и техни
ката при изработване на картините интарзии. 
Първата й самостоятелна изложба се състоя през 
месец юли 2005 г. Нейни творби са притежание на 
ценители и любители на този вид изкуство.

ли домовете си с дълбоки 
каменни основи и във все
ки един елемент са съграж
дали частица от своята ду
ша, от своята вяра и на
дежда, че ще оставят след 
себе си не само своето име, 
но и своя дух. Искам хората 
да видят, за да не забравят 
кои са и кои са корените 
на тяхното дърво, да почув
стват, че и преди тях в те
зи домове са живели и 
творили хора с техните 
болки, радости, надежди 
и стремеж да оставят след 
себе си красивото във вре
мето.“

Интарзия е вид тех
ника, основана върху 
използването и съчета
ването на различни 
цветове дървесен фур
нир, найчесто орех, че
реша, дъб, явор, ясен и 
др. След стилизация на 
желания модел всеки 
един детайл се очертава 
върху избрания фурнир, 
изрязва се, залепва се 
със специални за целта 
лепенки и така се работи 
до пълното завършване 
на картината, след кое
то тя претърпява допъл
нителна обработка – 
залепване върху плос
кост, пресоване, термо
обработка, шлайфане и 
накрая полиране. 

Маруся МИлУшЕВА    

Господин Пенчев, 
сформира ли се найпосле 

това така необходимо 
звено от специалисти, кои
то да поддържат уличното 

осветление и местната 
радиопреносна мрежа?

Аз съм назначен от 1 сеп
тември.  Групата, която ще 
ръководя, продължава да 
се комплектова със  спе
циалисти. Отначало бяха 
трима души, само преди 
дни привлякохме и четвър
ти човек, специалист по ра
диомрежата, който и преди 
е работил по нейната под
дръжка.

Прехвърлена ли 
е окончателно 

радиомрежата от БТК 
към общината?

По документи да, но прак
тически самата апаратура 
все още не е пренесена от 
сградата на БТК. Сега се 
уточнява помещението, в 
което да бъде. 

В какво състояние 
заварвате радиомрежата?

ОБЩИНСКО ЗВЕНО ПОЕМА ГРИЖАТА ЗА 
РАДИОТОЧКИТЕ И УЛИЧНИТЕ ЛАМПИ

Инж.Пламен Пен
чев –  ръководител на 
новосформираното Зве
но по поддържане на 
уличното осветление и 
радиопреносната мре
жа в община Попово.

Роден е в Попово 
през 1968 година. За
вършва средното си об
разование във Варна, 
специалност електро
техника. След това 
учи в Технически ко
леж–Силистра, после 
завършва и Техническия 
университет в Габрово. 
Семеен е, с едно дете.

Плачевно е състоянието 
º, особено по селата. То
ва е, така защото имаше 
един период от няколко 
години, когато БТК почти 
абдикира от тази дейност. 
Не е инвестирано, не е 
поддържано и сега едва 
ли не започваме отначало. 
Има села, където наново 
трябва да се изгражда цяла
та мрежа, тъй като има 
откраднати кабели, изго
рели усилватели и т.н. Но 
ще правим всичко, кое
то е възможно, за да се 
възстанови и поддържа, 
защото интересът към 
местното радио е голям. 
Особено по селата, където 
и кметствата имат нужда 
да ползват мрежата за 
местни съобщения. Прос
то това е дейност с голям 
социален ефект и Общи
ната ще заделя според въз
можностите си необходи
мите средства за нея.

Да, но какво бихте ка
зали на хората, чиито 

радиоточки от месеци, а 
и от години не работят, 

въпреки че са си плащали 
таксите и многократно 

са сигнализирали за 

авариите. 

Да имат търпение. След 
като звеното ни вече 
работи, ще дойде и техният 
ред. Но не може да стане 
веднага, защото населените 
места са 37, а проблемите – 
много. Но сме амбицирани 
да ги решаваме колкото 
се може побързо. Хората 
трябва да ни разберат, за
щото ние изваждаме тази 
мрежа от едно крайно ло
шо състояние. Полошо ня
ма да стане, ще става по
добро.

Къде абонатите да 
плащат таксата си за 

радиоточките, която по 
решение на ОбС е 6 лева 

годишно? 

За града таксата се внася 
на касата в Информацион
ния център на Общината, 
а за селските абонати – 
в кметствата. Кметовете 
са задължени да приемат 
сигналите за повреди и 
аварии и да информират 
звеното и лично мен за 
съществуващите пробле
ми. Това се отнася и за 
уличното осветление.   

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, 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 решение № 252 по протокол № 33/31.05.06 г. и 
решение № 319 по протокол № 36/14.09.06 г. на Общински 

съвет–Попово,
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на : 

1. 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 жи
лищна сграда, освидетелствана за събаряне, оценена като 
материали, с начална тръжна цена 8108 лева. Цената на 
материалите е без ДДС.

2. 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, с начална 
тръжна цена 9562 лева. Цената на сградите е без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот ХVІ от кв.42 по регула
ционния план на гр.Попово, ул. „Възраждане“ с площ 650 
кв.м с начална тръжна цена 5200 лева.

4. Урегулиран поземлен имот ХVІІ от кв.42 по регула
ционния план на гр.Попово, ул.„Възраждане“, с площ 
825 кв.м, с начална тръжна цена 6600 лева.

5. Урегулиран поземлен имот I, кад. № 53 от кв.18 по 
регулационния план на с.Посабина, с площ 1340 кв.м заед
но със застроените в имота сгради, с начална тръжна цена 
3906 лева. Цената на сградите е без ДДС.

6. Урегулиран поземлен имот ХІI, кад. № 328 от кв.33 
по регулационния план на с.Посабина с площ 1700 кв.м 
заедно със застроените в имота сгради, освидетелствани 
за събаряне, начална тръжна цена 1734 лева. Цената на 
материалите е без ДДС. 

7. Урегулиран поземлен имот Х, кад.№269 от кв.42 по 
регулационния план на с.Посабина с площ 1170 кв.м заедно 

със застроените в имота стопански постройки и жилищна, 
сграда освидетелствана за укрепване, начална тръжна цена 
1901 лева. Цената на сградите е без ДДС. 

8. Урегулиран поземлен имот VIII, кад. № 474 от кв.38 по 
регулационния план на с.Посабина, с площ 640 кв.м заедно 
със застроените в имота сгради, начална тръжна цена 4106 
лева. Цената на сградите е без ДДС. 

9. Урегулиран поземлен имот V от кв.57 по регулационния 
план на с.Посабина, с площ 1100 кв.м заедно със застроената 
в имота сграда, начална тръжна цена 6435 лева. Цената на 
сградата е без ДДС. 

10. Урегулиран поземлен имот ІІІ от кв.34 по регула
ционния план на с.Посабина, с площ 1360 кв.м заедно със 
застроената в имота сграда, начална тръжна цена 5896 лева. 
Цената на сградата е без ДДС. 

11. Урегулиран поземлен имот ІV от кв.34 по регула
ционния план на с.Посабина с площ 1360 кв.м заедно със 
застроената в имота сграда, с начална тръжна цена 5436 ле
ва. Цената на сградата е без ДДС. 

12. Урегулиран поземлен имот ІІІ, кад. № 487 от кв.35 
по регулационния план на с.Посабина с площ 920 кв.м, 
начална тръжна цена 920 лева. 

13. Къща от олекотени панели № 5 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 1100 лева без ДДС. 

14. Къща от олекотени панели № 6 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 1050 лева без ДДС. 

15. Къща от олекотени панели № 7 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 1100 лева без ДДС.

16. Къща от олекотени панели № 8 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 1150 лева без ДДС. 

17. Къща от олекотени панели № 12 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена  900 лева без ДДС.

18. Къща от олекотени панели № 13 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 850 лева без ДДС. 

19. Къща от олекотени панели № 14 с.Медовина, оценена 
като материали, с начална тръжна цена 920 лева без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 14.11.2006 г. (вторник) в сградата 
на Община–Попово, заседателната зала на II етаж, от 9,30 ч. 

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще 
се приемат в стая 215 (касата) на Общината до 16,30 часа 
на 13.11.2006 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 обслуж
ване на населението.

Купувачите на къщи от олекотени панели се задължават 
да изчистят терена от строителни отпадъци след събарянето 
на сградите, като също се задължават да извършат демон
тирането в едномесечен срок от закупуването им.

Внесените депозити по точки 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 
се задържат като гаранция на гореописаните условия. При 
неизпълнение сумите, внесени като депозит, остават в пол
за на Община–Попово. 

Оглед на имотите може да бъде извършван всеки работен 
ден от 9 до 17 часа до 13.11.06 г.                                              

За информация относно търга – тел.40 210 или стая 210 
на Общината.                          

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
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От спагетите се дебелее.

 Не е вярно! В една порция спагети (60 г несварени 
макарони) има само 220 килокалории, докато в една 
порция пържени картофи – 360! Всъщност принос към 
допълнителните килограми в теглото ни имат сосовете, с 
които се подправят спагетите. Ако искате да отслабнете, 
не се лишавайте от макарони, само че ги сервирайте със 
зеленчуци и ги подправяйте с лъжичка зехтин. 

От маргарина се пълнее не толкова много, както от 
кравето масло.

Абсолютно не е вярно! В 100 г масло има 750 килока
лории, в 100 г маргарин – 745. Виждате, че разлика 
почти няма. Затова пък в маслото се съдържат ценни 
мастни киселини, подпомагащи работата на сърцето. 

Сухарите ни помагат да останем стройни.

Съвсем не! В 100 г сухари има 318 килокалории, а в 
100 г ръжен хляб – само 210. 

Леката храна е добра за фигурата ни. 

Като цяло това е така. Само че без да се замисляме, 
подправяме тази храна с мазнини и захар. Така че, ко
гато следващия път ви се поиска да хапнете нещо леко, 
помислете си дали пък не е подобре просто да се на
храните пълноценно! 
Бедната на мазнини храна поддържа усещането ни за 

ситост за кратко време.

Не е вярно. Чувството за ситост зависи от съдържанието 
на въглехидрати в храната, а не на мазнини, затова така 
ни засищат хляб, картофи и макарони. 

Суровата храна е пополезна от сварената. 

Не винаги. Например във фасула и патладжана има 
ток сини, които стават безопасни за човека само след тер
мична обработка. 

Солта повишава артериалното налягане.

Учените все помалко и помалко са сигурни в това. 
Нещо повече, клиничните изследвания потвърждават, 
че пълното изключване на солта от храната може да 
провокира развитието на сърдечни заболявания, тъй 
като отсъствието на сол повишава нивото на „ло шия“ 
холестерин (ли по про теидите с нис ка плът ност, с които 
е свърза но развитието на атеро скле  розата, инфарк тите 
и ин султите). 

В белия шоколад има повече мляко, отколкото в 
кафявия. 

Грешка! Цветът на шо ко лада не зависи от съдър жа
нието на мляко. Просто в белия шоколад липсва какао. 

Ако ядеш вечер преди лягане, ще надебелееш.

Разпространено заблуж де ние! Важен е общият обем 
хра на, консумирана за деня, съдържанието на маз ни ни 
и калории в нея, а също така вашата физическа актив
ност. 

Острата храна е вредна за стомаха.

Вярно е обратното! Чили, черен пипер, къри, хрян, гор
чи ца са истински убийци на болестотворните бакте рии, 
при това помагат за подобрата работа на черния дроб 

ОВЕН. Настъпва период, когато всичко, което 
сте направили от началото на годината, се подлага 
на оценка и преоценка от страна на висшите 

сили, а и на вас самите. Настъпила е своеобразна криза, 
когато първият импулс, който сте получили на рождения 
си ден, е изчерпан, силите ви привършват и е дошло 
време да работите за „втори дъх“. 

ТЕЛЕЦ. Светът на взаимоотношенията откри
ва пред вас своите плюсове и минуси. А чрез 
найразлични отношения вие откривате себе си 

в друг човек. Найзначим фактор от действителността 
за вас може да стане близък човек или неприятел. Благо
приятен ден е петък.  

БЛИЗНАЦИ. Вие влизате в период, изпълнен 
с доста грижи. Това може да е грижа за близки 
хора, понапрегната всекидневна работа, нераз

положение, за превъзмогването на което също се иска 
доста труд. И този период идва след един достатъчно 
благоприятен период, който може да се нарече дори 
почивка. 

РАК. В следващите дни вие ще почувствате 
при лив на сили и повишено настроение. Ня кои 
ще изпитат желание за приключения, стремеж 

да се изявят, да изпробват сили и способности в раз лич
ни сфери на битието. Това ще се отрази и на начина на 
обличане – ще ви се прииска да облечете нещо но вич
ко. 

ЛЪВ. В следващите четири седмици за вас 
основни стават житейските въпроси: какво ви 
свързва със семейството, върху какво се гради 

вашият социален статус и кариера, в стабилността на 
какво сте сигурни, какво следва да укрепите. А може би 
дори да заложите нова основа? 

ДЕВА. Вашият покровител Меркурий се спи
ра и започва възвратно движение. Не си струва да 
тичате напред: поспрете се, поразмишлявайте дали 

да не се върнете към някои стари или отложени дейности. 
Винаги ще се намери какво да се довърши и подобри. За 
вас това могат да бъдат взаимоотношения с влиятелен 
познат или роднина – дръжте се поблизо до него. 

ВЕЗНИ. В скоро време всички потенциални 
възможности на вашето социално положение ще 
се разкрият изцяло. Найважен фактор за доброто 

ви морално и физическо състояние ще стане това, 
доколко се удовлетворяват вашите лични потребности. 
Ще се изясни и въпросът в какво именно се състоят 
вашите насъщни потребности. На нас винаги нещо не 
ни достига и през тази седмица вие ще разберете какво 
точно е то: пари, любов, власт? 

СКОРПИОН. Цялата тази година е необичайно 
важна за вас, тъй като разкрива същността на 
вашата личност, нейния потенциал и онова 

впечатление, което правите на себе си и околните. И 
сега в тази найважна за вас година настъпва моментът 
на кулминацията: своеобразно самопредставяне. 

СТРЕЛЕЦ. Сега вие чувствате и пазите 
особено трепетно личния си живот и своята 
вътрешна реалност. Ако се казва „богат вътрешен 

живот“, това се отнася до вас. Сега вие колкото можете 
почесто трябва да си позволявате да навлизате вътре в 
себе си, за да извлечете от душата си найценното, да 
разберете своите потребности и ресурси на духа. 

КОЗИРОГ. Ако в неделя денят протече без 
крат  котраен конфликт, значи вие общувате 
перфект но и абсолютно правилно сте построили 

свои те отношения. Найблагоприятният ден за вас е пе
тък. Всичко ще се нареди. Физическото ви състояние, 
на строението в петък и събота ще станат показатели за 
вашето здраве.  

ВОДОЛЕЙ. През цялата година вие имахте 
потенциални възможности да повдигнете тавана 
на своята кариера. Сега ситуацията е стигнала 

до кулминацията. Сега – това не означава само тази 
седмица, но и целият период до края на ноември. 
Ситуацията става динамична, стремително се засилва 
конкуренцията и расте вашето честолюбие. 

РИБИ. Стабилният поглед върху света обикно
вено ви дава достатъчно спокойна увереност. 
Сега тя се разпада пред очите. Това е малко болно 

и страшничко, но затова пък разширява съзнанието, 
отваря нови жизнени хоризонти и възможности. Сега 
мо же да не ви върви. Дреболиите, които ви разстройват, 
не са съществени. Вярвайте в звездата си. 

Отдавна вкорененото 
сред мъжете мнение, че 
жените губят страш но мно
го време на теле фо на, на
края получи официал  но 
потвърждение. Представи
телките на нежния пол 
през живота си прекарват 
на слушалката точно го
дина и половина повече от 
мъжете. За това свидетел 
стват резултатите от про
уч ване на британска те ле 
ко муникационна компа 
ния, цитирани от ежеднев
ника The Daily Mail. Из
следването за теле фон
ната пристрасте ност по
казва, че средностатис ти
ческата жена прекарва 

ЖЕНИТЕ ПРЕКАРВАТ НА ТЕЛЕФОНА 
ПЕТ ГОДИНИ ОТ ЖИВОТА СИ

на слушалката 4 години 
и 9 месеца от живота си, 
което се равнява на 42 000 
часа телефонни разговори. 
Мъжете стоят на телефона 
3 години и 3 месеца от жи
вота си и провеждат малко 
повече от 28 000 часа раз

говори. 
Любопитното е, че броят 

на обажданията, направени 
от жените и мъжете, е поч
ти еднакъв – 288 000 за же
ните и 277 000 за мъ жете, 
но телефонното общуване 
при жените е много попро

дължително. 
Според проучването и 

при двата пола повечето 
обаж дания са по работа, но 
при дамите „домашните“ 
раз говори са почти кол ко
то деловите – 155 000 обаж
дания по работа и 127 000 
„домашни“. 46% от запита
ните признават, че имат 
поне един телефонен прия
тел или приятелка, с кой то 
се чуват постоянно. Поч
ти същият процент посоч
ват, че имат поне един те
лефонен досадник, ро дни
на, или колега от ра ботата, 
от който не знаят как да се 
отърват. 
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и жлъчката. 

В спанака има много желязо.

 Не е точно така. В много таблици се посочва: в 100 г 
спанак се съдържат 35 мг желязо. Но става дума за 100 г 
сух спанак, докато в пресния има само 3,5 мг. 

Яйцата повишават нивото на холестерина.

 Не и не! В яйцата наистина има много холестерин 
(200 мг в едно яйце), но този холестерин никога не 
по стъпва директно в кръвта. Ако нямате проблеми с 
обмяната на веществата, можете без страх да изяждате 
по едно яйце на ден, без това да ви навреди. 

Птичето месо е попостно от свинското. 

Въпросът е спорен. Защото в печеното заедно с кожата 
пиле съдържанието на мазнини е повисоко, отколкото 
в свинското филе (17,5% срещу 2%). Бялото пилешко 
месо без кожа обаче съдържа само 1% мазнини. 

Печеното на скара е поздравословно.

 Това не е така! Ако мазнината от месото капе върху 
въглените, се образуват канцерогенни вещества, които 
заедно с дима се издигат нагоре към месото. Ако обичате 
печеното, подобре го завивайте в алуминиево фолио. 

Ябълките трябва да се обелват, преди да се 
консумират.

Това не трябва да се прави. Непосредствено под кора
та се намират голямо количество витамини. Така че ако 
искате да имате повече полза от ябълките, яжте ги с 
кората. 

Яйцата с тъмна черупка са подобри от белите.

Това съвсем не е така! Цветът се определя от породата 
на кокошката, а вку сът и качеството на яй цата зависят 
преди всич ко от храната на птиците. 

Бирата води до затлъстяване.

Грешка! В 0,5 л бира има само 105 калории. Всичко 
зависи от количеството на изпитата бира, а найвече от 
мезето. 

Кафето понижава действието на алкохола.

Опасно заблуждение! Чаш ка кафе след обилната тра
пеза само ускорява по стъп ването на алкохола в кръв та. 
Така че не си и мис лете, че по този начин ще изтрезнеете 
бързо, за да седнете зад волана. 

Мюсли е найдобрата закуска.

Зависи. Нерядко в гото вите смеси има много маз нини 
и захар. Подобри са смесите от овесени или пшенични 
ядки, орехи, ста фиди и сухи плодове и като вкус, и като 
енергийно съдър жание. 

Пресните зеленчуци са несравнимо пополезни от 
замразените.

Спорен въпрос. Разбира се, ако зеленчуците са напра
во от градината – това е идеалният вариант. Но ако 
вие ги купувате от магазина, после ги съхранявате 
още няколко дни в хладилника, нежните сортове (като 
спанак например) бързо губят качествата си. В замразен 
вид полезните вещества се съхраняват подобре.

 



7брой 43  • 30 октомври 2006 година • СпрАвоЧнИк •

МЕСтЕн 
вЕСтнИк

редакционен екип:
Пламен Събев, 
Кирил Жечев, Маруся Милушева

Адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1 

0608/2 25 77, еmail: mesten_vestnik@popovo.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печатна база „Позвънете“–гр. Аксаково

ISSN 1312–4420

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 25

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

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

ПРОДАВА

РАЗНИ

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626.            25

• Заменям ЖУК  в добро 
състояние, с газова уредба 
за 20 тенекии пчелен мед. 
Справки – на тел.: 0897. 
509.159.  35

• 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. 45

• 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.   25

• Гледам възрастни 
и бол  ни хора. Телефон 
0899.254.722. 45

• 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

• Продавам стари нен 
диван, произве ден 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

• Продавам триетажна 
къща на ул. „Стамо Костов“ 
№4 в Попово, с локално 
парно, гараж и стопански 
постройки. Справки – на 
тел. 24700.               45

Господин на 55/ 170/ 63, 
не пие, не пуши, осигурен, 
би же лал да намери добра 
прия телка за съжителство 
със сла ба фигура. Варна 
9000, п.к. 546. 25

ЗАПОЗНАНСТВА

• Продавам тристаен 
апартамент с  много подоб
рения в Попово. Цена – 22 
хил. лева. За справки – тел. 
0889.786.489. 15

• Продавам тристаен 
апартамент с много подоб
рения, в отлично състоя
ние. Цена – по договаряне. 
Тел. 0889.062.782.       35

• Продавам склад 
350 кв.м с четири гаражни 
клет ки в бившето БКС до 
„Топли во“, за 20 000 лева и 
4 бр. фур го ни по 300 лева 
еди  ния. За справ ка тел. 
0888.997.136. 15 

• Продавам „Ауди 80“ 
(яйце), автоматична ско
рост на кутия, с нова газо
ва уредба. Цена – 2600 
ле   ва. За справ ки – тел. 
0888.997.136. 15

• Продавам „БМВ 318i“ 
с климатроник, ел.стъкла, 
АГУ, лети джанти, 1991 г. 
за 6500 лева. За справки – 
тел. 0887.467.471.      15

• Продавам доилен агре
гат, български, фабрично 
произ водство, за 350 лв. 
Справки – на тел. 0888. 
989.041. 35

МЕСтЕн 
вЕСтнИк

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ �� � 77

ЖИЛИЩА, ИМОТИ АВТОМОБИЛИ

• Продавам каци, бурета, 
компресор на трифазен ток, 
циркуляр за дърва, печ ки – 
пернишка, „чудо“ и наф
това, цистерна за нафта, 
гар дероби, холандска гар
ни тура, разтегателни ма си, 
„Приста“ комплект с учени
ческо бюро, сгъвае мо лег
ло с ширина 130 см и др. 
Справ ки на тел. 0899. 
980.946, ул. „Хр. Бо тев“ 
№ 22.  35

• Продавам двуетажна къ
ща в село Конак с двор 3 дка. 
Справки 0888.542.458.35

• Продавам трактор 40 
АН (автоматично включ
ващо двойно предаване) 
400 Mh, окомплектован 
с ремарке самосвал – 4 т, 
ре марке 10 С – 2 т, плуг 
че творка и плуг тройка, 
фреза 1,60 м, загърляч 
тройка, стартерна колич
ка и двуцилиндров ком
пре сор. За справки – тел. 
0877.470.430.     15

• Продавам нови каручки 
№ 3 и № 4, декорирани (оц
ветени) класически, за об
ща употреба или за худо
жествено оформление на 
за ведение. Справки – на 
тел.  0877.470.430.       15

• Продавам тухлен апар
та мент в Попово, на бул. 
„България“ № 68, вх. „Б“. 
Телефон за оглед на апар
тамента: 23396. Теле фон 
за връзка: 0619/24759,  
GSM 0886 255 732. 25

• Продавам двустаен 
апар  тамент на ул.„Генерал 
Ба  ранов“, среден, втори 
етаж. Тел. 23531.        15

• Продавам къща с гра
ди на и кла денец в с.Сла
вя ново. Справки на тел. 
0885.990.947. 25

• Продавам помпа 3/4, 
ва рел 200 л, хладилник 
„Мраз“, гардероб и перал
ня. Справки – с.Славяново, 
тел.0885.990.947.     25

• Продавам на части 
2 броя „Ситроен АХ“ в 
гр. Троян. За справки: 
0888.141.367.       35

• Продавам „Рено лагу
на“, комби 1,8, пълен инжек
цион, 1996 г., климатроник, 
ел. пакет, аларма, стерео. 
Цена – 6200 лв. Тел. 0888. 
861.638.  35

• Продавам доилен агре
гат, шевна крачна маши
на – почти нова, печка 
на твърдо гориво „Чудо“ 
(заводска, нова) и кантар от 
20 до 500 кг.  Тел. 933/400, 
с. Медовина. 45

• Продава се триетажна 
къща с дворно място и сел
скостопански построй ки в 
Попово, ул.„Лозарска“ № 2
А. Тел. 21 652, (26 556 след 
17 часа), 0896.111.385. 25

• Продава се къща в с.Ко
вачевец със собст вен водо
източник, канализация, три
фазен ток. Цена – по спора
зу  мение. Справки – Шу
мен, 054/980 272 (след 18 
ча са) и 089.666.8852.  55

• Продавам къща ново 
строителство, гараж, двор 
700 кв.м на ул.„Стара“ 
в Попово. Справки – 
0889.637.527.            45

• Продавам 16 дка земе
дел ска земя в землището 
на кв. Невски, тел. 0887. 
313.779 (след 18 ча са). 35

• Продавам спешно 
„Мицубиши колт“ 1300, 
раз ход на гориво 6 л, тел. 
0608/25 323.                  45

Никола КРЪСТЕВ*

Отколе нашата страна е 
надарена с голямо природно 
богатство – диворастящи 
плодове, билки и гъби. 
Гъбите са хранителен про
дукт с високи вкусови ка
чества, поради което са же
лан деликатес за всяка тра
пеза.

В Поповския регион съ
ществуват условия за рас
тежа на различни ви до
ве ядливи гъби – сър не
ла, печурка, мана тар ка, па

чи крак, масловка, пърхутка, челядинка и др. Сре щат 
се обаче и отровни видове гъби с различ на степен на 
токсичност: бяла, зелена и червена мухо мор ка, дяволска 
гъба, пантерка, лъжлива млечница и др. Консумацията 
им предизвиква тежки отравяния, поня кога и със смър
тен изход.

От найдълбока древност гъбите са се използвали не 
само като деликатесен продукт, но и в редовното хра
нене на населението. За тяхната хранителна стой ност 
съществуват различни схващания. Някои ги нари чат 
„горски хляб“, „горско месо“ и пр. Други предупреж
дават за високото им водно съдържание и опасността 
от бърза развала. За правилното и научно обосновано 
разясняване на тези въпроси е нужно да се познава 
химическият състав на гъбите.

Химическият състав на гъбите е много сложен и 
въпреки многобройните изследвания досега не е устано
вен напълно. Гъбите съдържат следните хранителни 
вещества: вода, белтъчини, мазнини, въглехидрати, су
рови влакна, минерални вещества и др.

Съществено условие, което гарантира безопасност при 
консумация на ядливи гъби, е да се берат само млади 
и здрави екземпляри, защото старите гъби могат да 
предизвикат стомашни разстройства, а понякога и по
тежки отравяния.

Гъбите трябва да се берат рано сутрин, да се избягва 
брането им веднага след дъжд, тъй като поетата вода 
трудно се  изпуска от тях поради хигроскопичността им. 
Всички набрани в течение на едно денонощие гъби 
тряб ва да се консумират или консервират.

За да се избегнат или сведат до минимум от
равянията, е необходима просвета. Съществуват 
някои твърдения, разпространени между любителите 
гъбари, които нау ката отхвърля. Такива са например: 
гъби, които се ядат от насекоми, охлюви, зайци, 
катерици и други животни, не са отровни; отровни 
са само гъбите, които посиняват при разрязване или 
разчупване; гъби, растящи по дър вета и пънове, 
не са отровни; отровни са гъби, които потъм няват, 
когато се докоснат със сребърен прибор – нож или 
вилица; всяка ядлива гъба има отровен двойник.

На любителите гъбари препоръчвам да се снабдят 
с книгата „Диворастящите гъби“ от проф. др Никола 
Колев, която е много ценно и полезно помагало. Аз я 
ползвам повече от 30 години и смело мога да заявя, че 
досега никога не съм сбъркал ядлива с отровна гъба.

При отравяне от гъби трябва веднага да се потърси 
лекарска помощ, а докато дойде докторът, да се пие 
прясно мляко със счукани дървени въглища.

Есенните слани вече чукат на вратата. Трябва да се 
знае, че осланените гъби не са доброкачествени и могат 
да причинят стомашни разстройства.

Един съвет към доверчивите консуматори на горския 
деликатес: не яжте безразборно гъби от всеки, кой то 
ви ги предлага, без да сте сигурни в неговите позна
ния.

Златното правило на всеки любител гъбар трябва да 
бъде: „Не познаваш ли добре гъбата, не я докосвай!“

* Никола Кръстев е на 81 години от село Априлово. 
Бивш учител. Вече над 40 години се занимава с бране 
на диворастящи гъби и в този занаят няма тайни за 
него.

ГЪБИТЕ – ХРАНА, 
ДЕЛИКАТЕС 

И ОПАСНОСТ
• Внимавайте при консумацията 

на горските деликатеси

СъобщЕнИЕ
На основание решение 

№4 от 27.09.2006 г. 
на УС ПК „Авангард“–

Попово обявява

публИЧЕн търг
за продажба на 

метален павилион 
с площ 140 кв. м на 

ул. „Земеделска“ 
за демонтаж с 

първоначална цена 
1700 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе 
на 8.11.2006 г. от 11 ча са 
в канцеларията на ко опе-
рацията на ул. „Ал.Стам-
болийски“ № 2, По по во.

Мол би за участие и 
депозит в размер на 10% 
върху първоначалната 
це на ще се приемат до 
16 часа на 7.11.2006 г.

за справки: 
тел. � �� �8 и � �7 6�  

общИнА–попово
звЕно „МЕСтнИ ДАнъЦИ И тАкСИ“ 

На основание чл.32, ал. 4 от  Д О П К  звено „Местни данъци и такси“ при 
Община–Попово съобщава на Деян Михов Димитров от гр.Попово, ул. „Асен 
Златаров“ № 25, ет.3, ап. 11, че следва да се яви в 14-дневен срок, считано от 
19.10.2006 г., в стая № 2 на Центъра за административни услуги и информация за 
връчване на Акт за установяване на данъчно задължение № АП-175/19.06.06 г. и 
Покана за доброволно изпълнение № 76-АП/19.06.06 г.

Орган по приходите: (п) Н.Цонев

***
На основание чл.32 от ДОПК звено „Местни данъци и такси“ при Община–

Попово съобщава на Юсеин Рамаданов Алиев от гр.Попово, ул. „Дряновска“ № 
114, че следва да се яви в 14-дневен срок, считано от 19.10.2006 г., в стая № 2 
на Центъра за административни услуги и информция за връчване на Акт за 
установяване на данъчно задължение № АП-338/10.08.06 г. и Покана за добро-
волно изпълнение № 221-АП/10.08.06 г.

Орган по приходите: (п)  Н.Цонев
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ОТ СЪРНЕВО ДО ЛОМЦИ

ВЕКОВЕ ИСТОРИЯ И 
МНОГО ПАМЕТНИЦИ

Пламен СЪБЕВ

Читателю на тези 
редове, ако си любител 
на историята и пътуваш 
от Попово за Разград, по 
пътя си ще минеш две 
села. Първото – село лом
ци – се е обтегнало по 
протежението му и с ни
що крайпътните му па
норами не го отличават 
от други български села. 
Но ако имаш око, ще 
забележиш поне две 
неща – джамията и вой
ниш  кия паметник. И ако 
те те накарат да спреш, 
за да ги разгледаш, ще е 
нужно да ти  разкажем 
и още нещо. И тогава, си
гурни сме ще пожелаеш 
пак да се върнеш, за да ви
диш и останалите неща, 
както направихме ние.

***
Днес в селото живеят мал

ко над 1000 човека. Кме

тът му Гинка Огнянова за
вършва втория си ман дат. 
Филолог по образование 
и дългогодишен учител, 
тя споделя, че силната º 
страна е да прави празници, 
а слабата сигурно е адми
нистративната. Но общо
селските празници тук би
ли нещо забравено, когато 
тя седнала на кметския 
стол. Каквото ставало, то 
все било в училището. Не 
случайно, защото тя му 
била директор. Днес тя 
снове от кметството до учи 
лището и читалището в уси
лията си да раздвижи об
щест вения живот в селото.  

По традиция всяка го
дина в навечерието на събо
ра (8 ноември) има кон
церт с гостуващи състави 
ако не от подалеч, то поне 
от Попово. Традиционно 
отбелязват Бабинден, Три
фон Зарезан, Осми март. 
Още си спомнят тук и го
лямото тържество „Добре 
до шъл 21 век“. В това от
ношение ломчани са изпре
варили доста села, защото 
с празник наченали новия 
век. Хората посещават та
кива прояви. Но ако тряб
ва да сме откровени, лом
чани са хора, които много 
труд но можеш да ги нака
раш да участват в тях. Те 
носят като че ли един арис
тократизъм,  обичат да са 
сви детели, консуматори на 
готовите празници, а не тол
кова да вземат лично учас
тие в организирането им. 
Те сигурно и затова преди 
време, раздвоени между 
скеп тицизма и желанието, 
сто пирали българохоланд
ския проект за комасация 

на земите им. 
При разговор с кмета се 

усеща тази горчивина. Тя 
се засилва и от липсващите 
отговори на въпросите º: 
„Защо, когато в селото 
се направи нещо хубаво, 
нито един човек няма да 
дойде и да каже добра 
дума. А когато нещо не 
ста не, се намират много 
кри тици. Ето, вече три 
моста съм направила, пре
красен училищен стол за 
децата.... Търси се нега
тив ното, сигурно защото 
в живота на хората то 
преобладава. А може би 
хората са зависими много 
от бедността си и затова 
са все сърдити“. 

Дали заради горното, да
ли заради нещо друго, но 
тук за история, за памет 
много не се говори. И зато
ва малко се знае за тях. Тук 
живеят хърцои – население 
с история стара като на 
капанците. Преселниците 

са малко – от Еленския 
Бал кан и от Беломорието. 
Сред турците пък има и 
няколко семейства татари, 
историческата памет на 
които няма отговор на въ
просите „Откъде са дошли“ 
и „От кога са тук“. Те не 
знаят, че в община Попово 
са последните потомци на 
разселените тук след Крим
ската война (1853–1856) 
татарски семейства. 

И като се връщаме към 
миналите векове, да не спи
рам. Преданието разказ ва, 
че в землището на днеш
ното село в първите векове 
на турското робство имало 
две селища – Теке гаази 
и Сърнево. Документите 
пък сочат, че в края на 
ХV век и днешното село 
под името Спахлар е съ
ществувало. В източния 
му край имало манастир 
„Св. Илия“, следите на 
кой то до миналия век ли

чали и около който витае 
оная легенда за май стор 
Манол. Покъсно ма нас
тирът бил превърнат в мю
сюлманско теке, но праз
никът му останал – Илин
ден. Празнували го и хрис
тияни, и мюсюлмани. Тази 
традиция за съжаление 
днес е загърбена. Но усе
щането за общност е оста
нала. Защото днес като във 
всяко селище сигурно и 
тука има проблеми, но ет
ни чески противоречия и 
кон фликти няма. 

Мюсюлманският и хрис
тиянският храм в селото 
са истински паметници на 
културата. Джамията, коя
то според новонамерен до
кумент, който не можах 

да видя, носи името Гаази 
белли бей, е на около 350 
го дини. Една от двете най
стари обществени сгради в 
община Попово. Тя днес е 
истинско духовно средище 
на мюсюлманите в селото. 

Църквата „Св. Архангел 
Михаил“ е строена през 
1860 г. и  единствената в 
община Попово съхранена 
в автентичния си вид. За
това и тук все още могат 
да се видят интересни 
плас тични решения на 
въз рожденските ни каме
ноделци и строители. А 
вградената каменна кос
тенурка на източната º 
страна, не само като сим
вол на мъдростта и упо
ритостта, а и като сред
ство за предпазване от все
възможни напасти, е по
вод да се размислим за 
ду шевността на старите 
българи в онази мрачна 
епоха. 

За състоянието на храма 

кмета изохква. Писала 
писма до Министерството 
на културата, Дирекцията 
по вероизповеданията, до 
президента дори... Била из
пратена дори комисия, коя
то обикаляла, гледала, на
писала предписанията и 
си отишла. Но пари за ре
монт – отникъде. И не ми 
се иска да спестя факта, 
че само десетина баби все 
още дават живот на този 
възрожденски храм. 

И като тръгнете към цен
търа на селото, ще ми нете 
покрай красива сграда с 
часовникова кула. Това 
е училището. Сградата е 
построена през 1930 годи
на. Тя и до днес приютява 
150 ученици от селото и 
тези от съседните села Дри
ново и Еленово. Затова 
тук винаги е оживено. В 
центъра на селото е пусто. 
С някаква студенина ни 
заобикалят внушителните 
сгради на читалището, коо
перацията, кметството. 
Кач ваме се на колата и про
дължаваме към Раз град. 

Преди да напуснем 
селото, спираме за малко 
пред войнишкия паметник, 
дело на големия български 
скулптор Любомир Дал
чев. Бронзовата плоча с 
имената на загиналите за 
България е открадната. 
Да ли двадесетте човешки 
живота от селото са имали 
цената на мизерните лев
чета, взети за тази пло ча? 
Зад него, напълно изос
тавен, се е прегърбил ма
лък параклис. Да се чуди 
човек, като го види, как още 
не е рухнал. За тези, които 
не знаят, да кажем – това 
е мястото на някогашния 
манастир „Свети Илия“, 
за който споменахме в 
началото. Но писахме вече, 
че това е история... 

Продължаваме към Раз
град. По пътя разказвам на 
моите събеседници и други 
историйки от миналото 
на селото. Единодушно 
решаваме на връщане да 
спрем и да продължим оби
колката. А за теб, читателю, 
може някой път да опиша и 
нея.

Внушителната фасада на училището с часовника Каменна пластика от храма „Св.Архангел Михаил“

Монотонният ритъм на живота в селото 
и през ХХІ век не забързва ход

Обновеният училищен стол

Джамията

Кметът Гинка Огнянова


