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СТАРИТЕ 
ТРОШКИ – 
НАЙ-ДОБРЕ 
ДА ГИ 
ИЗХВЪРЛИМ 

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ В 
ОПАКА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО 
И КОНТРОЛ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ,  ПСИХОЛОГИЯ И 

СОЦИОЛОГИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

www.niurp.org, тел.: (082) 834 800, 823 459

АГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ 
НИ ЗАТРУДНЯВА 

започва нов прием на студенти в гр. Русе за задочно 
обучение по магистърски и бакалавърски програми:

На последното си засе-
дание Общинският съвет–
Попово гласува изменение 
и допълнение на Наредба 
№ 1 за опазване на общест-
вения ред и чистотата на 
населените места на тери-
торията на общината. Това 
се наложи във връзка със 
зачестилите нарушения на 
правилата за паркиране в 
централната част на града, 
в зелените площи и по тро-
тоарите.

Мехтибат МУСТАФОВ

На 30 януари в Опака 
се проведе сесия на ОбС–
Опака за приемане отчета 
на бюджет 2005 и новия 
размер на такса смет в се-
лищата на общината. 

Кметът на община Опака 
Лютфи Реянов подчерта 
в отчета по бюджета двой-
но намаляване на неразпла-
тени разходи на Община–
Опака, които той полу-
чи като наследство от пре-

• ОТЧЕТЕНО Е ДВОЙНО 
НАМАЛЯВАНЕ НА 

НЕРАЗПЛАТЕНИТЕ РАЗХОДИ
• ПРИЕТИ СА НОВИТЕ РАЗМЕРИ

 НА ТАКСА СМЕТ

дишната общинска управа. 
Към 31 декември 2004 г. 
неразплатените разходи 
на Община–Опака са би-
ли 550 821 лева, а към 31 
декември 2005 г. те са сто-
пени до 252 035 лева. Про-
срочените задължения за 
общината към същия пе-
риод 2004 г. са били в раз-
мер на 260 627 лева, а към 

края на 2005 г. те са 66 757 
лева, т.е. са намалели с 
193 870 лева. 

Тези цифри ясно доказват 
не само желанието на уп-
равлението да приведе об-
щината към финансова ста-
билност, без да нарушава 
работата на важните дей-
ности и звена към нея, но 

на стр. 2

БОЖИДАР ДАНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

Божидар Данев

Закриването на изнесените в общините служби на 
Националния осигурителен институт, заради поемането 
на функциите им от Националната агенция по приходите 
(НАП) от началото на 2006 г., затруднява бизнеса. Това 
се посочва в писмо на Българската стопанска камара 
(БСК), подписано от нейния председател Божидар Да-
нев, до министъра на финансите Пламен Орешарски и 
оповестено на 27 януари. 

НАП сега е концентрирала дейностите по подаване 
на декларации и уведомления от работодателите и само-

ВЛАДИКАТА НЕОФИТ  
СЛУЖИ В ДРИНОВО

В изпълнение на Нацио-
налната програма за управ-
ление на дейностите по 

ОТ 1 ЮЛИ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ
 БОКЛУЦИТЕ И ПО СЕЛАТА
• КАК ДА СИ ИЗЧИСЛИМ ДАНЪКА ИНДИВИДУАЛНО?

отпадъци до 1 януари 2007 г. 
във всички населени места 
в страната трябва да се 

организира сметосъбиране 
на битовите отпадъци. За 
селата в  община Попово се 
предвижда организирано-
то сметосъбиране да се въ-
веде за второто полугодие 
на 2006 г. Във връзка с то-
ва Общинският съвет–По-
пово на заседанието си 
от 26 януари гласува раз-
мера на такса „смет“, коя-
то трябва да заплащат 
собствениците на имоти 

в населените места през 
2006 г.

От 1 януари до 30 юли 
2006 г. собствениците на 
имоти в селата ще запла-
щат, както и до сега,  само 
такса за поддържане на 
депо за отпадъци. Тя ще е  
в размер 0,5 на хиляда вър-
ху данъчната оценка на жи-
лищните, нежилищни и 
вилни имоти на граждани 
и жилищните имоти на 

предприятията. За нежи-
лищните имоти на пред-
приятия таксата е 1 на хи-
ляда от данъчната оценка. 
Тук трябва да отбележим, 
че данъчните оценки на 
имотите в селата, за разли-
ка от тези в града, остават 
почти непроменени според 
Закона за измененията и 
допълненията на Закона за 
местните данъци и такси, 

на стр. 7
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ТЪРГОВИЩЕ

СРЕЩА  
НА КМЕТА 
С ТУРИСТИ

ГОЛЯМ БРОЙ НАРУШЕНИЯ НА 
ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ФИРМА „ТАНДЕМ“ –  
ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ  
„ЗАЩИТАВАЙ ТРУДОВИТЕ СИ ПРАВА“

ТЕЛЕФОН В ТЪРГОВИЩЕ: 0601/6-22-51           НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0900 32 111

ПОЗИЦИЯ

НЕКРОМАНИЯ

СТУДЪТ СЪСИПА 
ЗЪРНЕНИТЕ ПОСЕВИ 

Алинея 3 на чл.6 в Раздел ІІ „Опазване 
на общественото имущество и местата, 
предназначени за общо ползване“ става: 

„Забранява се трайното паркиране 
по уличните платна, тротоарите и 
зелените площи на неизправни, снети 
от регистрация и спрени от движение 

моторни превозни средства извън опре-
делените от Общината за целта мес-
та.“

Създава се нова алинея 4 към чл. 6 от 
Раздел ІІ, която гласи:

„Разположените МПС на неразреше-
ни места се репатрират за сметка на 
собственика им.“                               МВ

от стр. 1

СТАРИТЕ ТРОШКИ – 
НАЙ-ДОБРЕ ДА ГИ ИЗХВЪРЛИМ 

и прагматизъм в управле-
нието. 

Тези цифри показват и 
ефекта от работните сре-
щи на кмета на община 
Опака Лютфи Реянов със 
заместник финансовия ми-
нистър Кирил Ананиев, за 
които сме писали в мина-
лите броеве на вестника. 

Местният парламент на 
Опака одобри и новата так-

от стр. 1

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ  
СЪВЕТ В ОПАКА

Светослава РУСЕВА

Засилена работа с учаща-
та младеж за възвръщане 
позициите на местните ту-
ристически клубове, идея-
та за възраждане водната 
база на язовир „Поляни-
ца“, участието в проекти 
и намеренията за създава-
не на Асоциация на турис-
тическите клубове от Се-
вероизточна България бя-
ха основните въпроси, раз-
исквани от кмета на об-
щината д-р Красимир Ми-
рев с управителния съвет 
на дружество „Никола Си-
мов“ и представители на 
клубовете по видове тури-
зъм. Срещата се състоя в 
рамките на общоградското 
тържество на хижа „Мла-
дост“, посветено на Осво-
бождението на Търговище.

Като основен проблем 
бе изтъкнат този за необ-
ходимостта от съживяване 
структурата на дружество-
то и липсата на собствена 
база, каквато е била пре-
ди години комплекс „Боро-
вец“. 

От своя страна кметът 
на общината изрази стано-
вище, че трябва да бъде 
обърната философията на 
мислене в клубовете – те 
да не бъдат само в роля-
та на организатори на ту-
ристически прояви, но и да 
се превърнат в инициатори, 
предлагащи условията, кое-
то ще им осигури финан-
сови постъпления. 

По-широката разгласа 
на тяхната дейност ще бъ-
де осъществена и чрез но-
вия сайт на Община–Тър-
говище.

Във връзка със зачести-
лите случаи на грубо на-
рушение на трудовото за-
конодателство в страната 
дирекция „Областна ин-
спекция по труда“–Търго-
вище предостави следната 
информация за дейността 
си през 2005 година. 

Извършените проверки 
от инспекцията са 483, пра-
ви впечатление големият 
брой констатирани нару-
шения – 4430. Най-мно-
го от тях са във връзка с 
трудовоправните отноше-
ния – 1608, и за неспазване 
на нормативната база за 
организация и управление 
на дейността – 1180. 

Издадените актове са 184. 
От тях 141 са съставени за 
работодатели, 17 – на длъж-

ностни лица и 26 – на ра-
ботници. Според вида на 
нарушенията актовете са за 
нарушение на нормите по 
организация и управление 
на дейността – 115, за на-
рушение на Закона за на-
родното здраве – 1, за на-
рушение на нормите по за-
конност на трудовите пра-
воотношения – 68 акта.

За годината са издадени 
172 наказателни постанов-
ления, от тях 155 на обща 
стойност 50 514 лева са 
влезли в сила.

На основание чл. 408 
от Кодекса на труда са по-
дадени 8 сигнала до проку-
ратурата. От тях пет са за 
документни престъпления, 
1 – за наето непълнолетно 
лице. Два от сигналите са 

свързани с търговищката 
фирма „Интернешънъл 
текстил“ ООД – за извър-
шени престъпления против 
личността на работници и 
за неправилно съхранение и 
поддържане на служебните 
досиета, както и отказ за 
оформяне на необходимите 
документи за прекратяване 
на трудовоправни отно-
шения. 

Дирекцията е извършила 
и 53 проверки с участието 
на други контролни органи, 
при които са съставени 27 
акта за нарушения. 

По повод станали трудови 
злополуки дирекция 
„ОИТ“ е направила 13 про-
верки за установяване на 
обстоятелствата и допусна-
тите нарушения.          МВ

Заседание на Областния 
съвет по условия на труд–
област Търговище се про-
веде миналата седмица. 

Едно от приетите реше-
ния е да се потърси съдейст-
вие от правораздавателни-
те органи за решаване на 
проблемите на лицата, ра-
ботили в „Интернешънъл 
текстил“ ООД–Търговище 
и „Сеси текстил“ ЕООД–
Антоново. Двете фирми са 
допуснали груби наруше-
ния на трудовото законода-

телство. Търси се начин 
потърпевшите работници 
да могат да се регистрират 
в Бюрото по труда.

Председателят на 
ОблСУТ бе упълномощен 
да изиска от ТД на НАП–
Търговище информация 
за фирмите, които не са 
изплатили трудови възна-
граждения на служителите 
си за повече от два месеца.

Направено бе предложе-
ние дирекция „Областна 
инспекция по труда“ да 

извърши проверки през 
лятото на 2006 г. в строи-
телните фирми за усло-
вията на труд и във фирмите 
за обществено хранене и 
търговия – за наемане на 
непълнолетни лица.

Като пример за добра 
практика, където се спазват 
всички нормативни изиск-
вания относно условията 
на труд, бе посочена фирма 
„Тандем В“–с.Дриново, об-
щина Попово. 

МВ 

Председатели на коопе-
рации през последната сед-
мица споделят, че вслед-
ствие на студовете част от 
есенниците са измръзнали. 
Това се потвърждава и от 
областната служба „Зе-
меделие и гори“, откъдето 
смятат 10% от ечемичните 
посеви в Търговищко за 
измръзнали. Според спе-
циалистите на много места 
ще се стигне до разораване 

около 4,7% измръзване. Ра-
но е да се прогнозира да-
ли количеството на унищо-
жените посеви ще се отра-
зи на баланса и цените на 
зърнените култури, смятат 
специалистите.             МВ

МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
за бюджет 2006 г. на община Попово можете 
да оставите в специално поставена кутия в 

Информационния център на Общината.

КАРИЕРА
Досегашната кореспон-

дентка на Дарик радио в 
Търговище Кинка Беро-
ва е назначена за прес-
аташе на Националната 
агенция по приходите в 
Търговище. В писмо до 
вестника, който определя 
за „по-интересното чети-
во от тези на пазара с 
местно значение“, тя бла-
годари за досегашната 
ни съвместна работа и ни 
уверява, че тя няма да пре-
късне. Пожелаваме º ус-
пех на новото поприще.

на нивите, защото от тях 
няма да се получат никакви 
добиви.

Закъснялата сеитба и 
рязкото и продължително 
падане на температурите 
под 15 градуса се оказват 
лоша комбинация. Необи-
чайното съвпадение е до-
вело до тотално унищо-
жаване на 8500 от засетите 
83 195 дка с ечемик. На мес-
та пораженията са 100%. 

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

               
          М

АЛКИ 

         ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 0608/ 22 5 77

Пламен СЪБЕВ

Този проблем е достоен за разсъждения и по-глобал-
ни изводи за народопсихологията на българина. Но 
той освен културологичен и естетски е и администра-
тивен. 

Години вече кошмарът на плътно облепените с 
некролози фасади на сградите по централната ули-
ца, вместо да изчезва, се разраства. Ще сбъркат 
ония, който търсят обяснението в демографията и 
увеличената смъртност. Друга сила движи българи-
на в надпреварата за показен траур! Затова отпечат-

ването на некролози процъфтява, лепенето им по всич-
ки възможни места добива вид на гротеска. С пор-
трети, без портрети, с малка снимка, с голяма снимка, 
със стихове, без стихове… Виждал съм дори некролози, 
подписани от хора, които бяха прокълнали приживе 
починалите, споменати в тях. Хора, които не можеха 
да се гледат, са подписани като „опечалени“. Хайде, 
бе?! 

Кога българинът ще излезе от света на абсурда, в 
който сам се е набутал? И ако в отговора на този въ-
прос има личен момент, то некроманията, която неу-
сетно завладява градското пространство, заплашва 
обществото. Кара хората да живеят по-близко до 
смъртта, отколкото до живота. И ги травматизира, 
когато трябва да преминат по централната улица.

Общината е време да се намеси, още повече че има 
членове в действащите Наредба за рекламната дей-
ност на територията на община Попово (чл.13) и На-
редба № 1 за опазване на обществения ред и чисто-
тата на населените места на територията на об-
щина Попово (чл.10), които в известна степен биха 
ограничили некроманията.

Подобно е положението и 
при зимната маслодайна 
рапица, от която напълно 
съсипани са 8,7%.

Експертите дават мини-
мални шансове за оцелява-
не на най-късно засетите 
площи, които при настъп-
ване на студовете са били 
в кълнежна фаза.

По данни на земеделската 
дирекция в Търговище при 
пшеницата се наблюдава 

са смет за физически лица. 
За Опака тя е по-ниска 

от миналата година – 3,5 
на хиляда върху данъчна-
та оценка на имота (при 
стара – 4 промила). За на-
селените места в община-
та е 1,8 на хиляда върху да-
нъчната оценка на имота 
(при стара – 1,4 промила).

Ставката за юридически 
лица остава непроменена в 
размер на 10 промила.
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ТАЛОН
15% отстъпка
При представянето му 

получавате еднократна 
отстъпка в

РЕСТОРАНТ 
„РОКСИ“ 

комплекс 
„Разяреният лъв“

Важи от 
3 до 9 февруари

Богато меню, 
музика на живо, 

добро обслужване!

НЕОСИГУРЕНИТЕ 
ЩЕ ПЛАЩАТ КАПАРО 

НА БОЛНИЦИТЕ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОБМИСЛЯ СЛИВАНЕ 
НА ОБЩИНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

ВЪЛЦИ В 
ИВАНЧА

осигуряващите се лица в 
областните градове. До-
сега в общините са се прие-
мали и уведомления за 
сключване на трудови до-
говори, подавали са се де-
кларациите за внесените 
осигурителни вноски за все-
ки работник и служител, 
както и останалите декла-
рации, изисквани от норма-
тивните документи.

Вече за подаването на 
тези документи трябва да 
се пътува до тези админист-
ративни центрове дори и 
в случаите, когато се наз-

начава на работа един-
единствен работник. Това 
затруднява бизнеса и уве-
личава разходите и вре-
мето, отделяно за изпълне-
ние на данъчните и осигу-
рителните задължения. Се-
риозни затруднения въз-
никват в планинските райо-
ни с лоша пътна инфра-
структура, се посочва в 
писмото до Орешарски.

Според БСК закриването 
на общинските служби на 
НОИ създава предпостав-
ки за укриване на трудови 
договори, за неподаване 
на информация и укрива-

АГЕНЦИЯТА ПО ПРИХОДИТЕ 
НИ ЗАТРУДНЯВА 

Болниците имат право 
да искат капаро (т. нар. де-
позит) от здравнонеосигу-
рените граждани, преди 
да ги оперират или да за-
почнат лечението им – това 
заяви на 26 януари шефът 
на здравната каса д-р Иван 
Букарев. Причината за това 
е, че има доста случаи, ко-
гато пациенти без право на 
безплатна помощ, щом се 
почувстват по-добре, бягат 
от болниците, вместо да 
си оправят сметките с тях. 
Не трябва да се забравя, 
че здравните заведения са 
търговски дружества, а па-
циентите – техни клиенти.

В продължение на четири 
години касата подканяше 
нередовните платци на зд-
равни вноски да си опра-
вят сметките с нея, за да 
не загубят правото на без-
платен доктор. Повече от 
един милион българи обаче 
не го направиха и затова 
ще трябва да плащат за 
медицински услуги.

Капаро за лечение няма 
да се иска от крайно бед-
ните пациенти, които най-
често имат право и на енер-
гийни помощи. Държавата 
е отделила за лечението на 
такива хора 5 мил. лева.

При постъпването на все-
ки българин в болница само 
за минута по компютърен 

път се проверява дали той 
има право на безплатна 
лекарска помощ.

Националният рамков 
договор, сключен между 
здравната каса и съсловни-
те организации на лекари-
те и зъболекарите, е вече в 
действие. Той представлява 
програмата, по която ще 
бъде лекуван българският 
гражданин през 2006 г. и 
предвижда големи санкции 
за некоректните доктори.

Ако някой от тях бъде 
хванат, че лекува несъщест-
вуващи пациенти или лъже, 
че има модерна апаратура в 
кабинета си, той незабавно 
ще загуби правото си да 
получава пари от НЗОК.

От друга страна общо-
практикуващите лекари 
ще могат да сключват дого-
вори с центровете за спеш-
на медицинска помощ и с 
болници, които имат т. нар. 
неотложни звена. По този 
начин ще се осигурява де-
нонощното обслужване на 
пациентите.

Здравната каса повече ня-
ма да заплаща за повторно 
лечение на един болен, 
ако не са минали 30 дена 
от предишното му изпис-
ване от здравното заведе-
ние. Става дума за пациен-
ти с едно и също заболява-
не. Вината за тяхното изле-

куване трябва да се поеме 
от лекарските екипи, а не да 
се харчат пари напразно.

Опасенията, че доходи-
те на лекарите и сестрите 
ще намалеят заради финан-
сирането на болниците от 
НЗОК, са неоснователни. 
През настоящата година 
са отделени за здравеопаз-
ването 290 млн. лева пове-
че от миналата година. А 
самите болници ще получат 
85 млн. лв. повече.

Лекарите трябва да си за-
работят парите – от тази 
година повече никой няма 
да дотира лечебни заведе-
ния, които не са си свърши-
ли работата.

МВ

КРАЖБА НА АКУМУЛАТОР
На 25 или 26 януари в поповския квартал „Русаля“ неизвестен извършител е 

откраднал акумулатор „Монбат“ от лек автомобил „ВАЗ“. По случая е образувано 
дознание. 

НЕПРАВОСПОСОБЕН И ПИЯН ШОФЬОР
На 27 януари малко след 22 часа в Опака неправоспособният водач Ю.Ю. от същия 

град управлявал лек автомобил „Рено“ с търговищка регистрация след употреба 
на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта му 1,99 промила, установено по 
надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“.

ЗАДЪРЖАН АВТОКРАДЕЦ 
На 26 януари около 2,50 часа до жилищен блок в жк „Русаля“ на Попово 

автопатрул по СОД е задържал при противозаконно отнемане на лек автомобил 
„Рено“ с търговищка регистрация, собственост на жител на Попово, 17-годишния 
Г.Г. от същия град. По случая е образувано дознание.

Националното сдру-
жение на общините 

(НСОРБ) отново напомни 
на централната власт, че 
трябва да се промени Кон-
ституцията и те да получат 
правото сами да определят 
размера на местните да-
нъци и вида на местните 
такси. При откриването 
на 17-ото общо събрание 
на сдружението на 27 януа-
ри председателят Краси-
мир Мирев съобщи, че про-
мяната на основния закон 
в страната остава най-важ-
ният им приоритет. 

Преди да получи финан-
сова независимост обаче, 
правителството планира 
да анализира финансовото 
състояние на местната 
власт и може да се наложи 
част от общините да бъдат 
преструктурирани и сли-
вани, защото с годините 
имат натрупани сериозни 
задължения, съобщи фи-
нансовият министър Пла-
мен Орешарски пред кме-
товете.

Той лансира идеята да 

се разработи механизъм за 
обявяване на отделни об-
щини в несъстоятелност, 
които да им помогнат за 
излизане от финансовата 
криза. 

За поредна година пред-
ставителите на местната 
власт чуха констатациите 
от страна на държавните 
ръководители и обещания 
за финансова децентрали-
зация на местната власт. 
Председателят на НСОРБ 
Красимир Мирев не скри 
разочарованието си от на-
чина, по който централ-
ната власт решава пробле-
мите на общините.

Президентът Георги 
Първанов, който присъства 
на общото събрание на 
кметовете, отново изтъкна 
необходимостта да се по-
вишат правата и отговор-
ностите на местната власт. 
Според държавния глава 
изтича времето за укрепва-
не на административния 
капацитет в общините, кой-
то да помогне за изработ-
ване на качествени проек-

ти за финансиране от струк-
турните фондове на ЕС. 

Първанов коментира, 
че се наблюдава сериозен 
процес на диференциация 
между общините по рав-
нище на доходите, достъп 
до здравеопазване и обра-
зование и състояние на 
инфраструктурата. И то 
когато ЕС е предвидил се-
риозни мерки и средства 
за преодоляване на разли-
чията между отделните ре-
гиони. 

Той призова правителст-
вото да чуе местната власт 
за важните въпроси, като 
развитие на инфраструк-
турата, реформата в адми-
нистрацията и гарантира-
нето на прозрачност при 
обществените поръчки, и 
обеща съдействие. 

Mediapool

По информация от Кра-
симир Николов – кметски 
наместник на село Иванча, 
вълци са се появили в зем-
лището на селото. Има 
три удушени кози. Засега 
ловците не са успели да 
попаднат на следите им. 
А и този хищник дава ред-
ки шансове за успех. Про-
блемите с контролирането 
числеността на хищниците 
винаги са били на дневен 
ред, а в последно време, при 
очевидното намаляване на 
запасите от другия дивеч, 
борбата с тях става все по-
актуална. 

МВ

Всяка година на 2 февруари Българската православна 
църква почита един от големите християнски празници – 
Сретение Господне. Така е открай време. На този ден се 
припомня описаното от евангелист Лука посрещане на 
младенеца Иисус от праведника Симеон Богоприемец. 
Според Моисеевия закон всяко първородно дете от мъжки 
пол трябва да бъде посветено или представено на Бога. 

По повод празника в село Дриново посрещнаха скъп 
гост – Червенския владика Неофит. Обновеният храм на 
селото беше препълнен с хора. Заедно с енорийския свеще-
ник отец Стефан беше отслужена тържествена литургия. 

ВЛАДИКАТА НЕОФИТ 
СЛУЖИ В ДРИНОВО

Християните от селото бяха изпълнили храма

не на задължения и за нама-
ляване на събираемостта 
на приходите, се посочва в 
писмото.

Ако с това решение се цели 
намаляване на разходите 
на администрацията, то е 
погрешно, защото много-
кратно повече се увеличават 
разходите на бизнеса, на-
маляват се неговите при-
ходи и печалба, което во-
ди до значително по-голя-
мо намаление на бюджет-
ните приходи. Това реше-
ние стимулира сивата ико-
номика вместо да я огра-
ничи, смятат от БСК.

От БСК се надяват на 
бърза намеса за отстраня-
ване на тези решения.
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В него екип от психолози, 
социален работник и юрист 
ще консултират жертви на 

ОТВАРИ ВРАТИ ЦЕНТЪР ЗА ЖЕРТВИ 
НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

В ТЪРГОВИЩЕ

семейна агресия. Проектът 
за изграждане на центъра е 
на Асоциация НАЯ. Той е 

естествено продължение на 
няколкогодишната работа 
на неправителствената ор-
ганизация за превенция на 
домашното насилие. През 
миналата година в офиса 
на НАЯ потърсиха помощ 
26 жертви на домашно на-
силие. Това най-често са 
жени, но не липсват слу-
чаи, в които родители тър-
пят насилие от своите де-
ца. До момента тези хо-
ра бяха препращани към 
съседни градове, където 
функционират консулта-
тивни центрове и има спе-
циалисти, които са преми-
нали специално обучение 
за работа с жертви на до-
машно насилие. 

След като отвори врати 
центърът в Търговище, кон-
султации ще се дават на 
място. А понеже практиката 
показва, че жертвите рядко 
споделят това, което тър-
пят от агресора у дома, ще 
бъде разкрита и гореща те-
лефонна линия. Същият 
екип, който ще работи в цен-
търа, ще консултира нуж-
даещите се и по телефона.

В събота и неделя (4 и 5 
февруари) ще бъде първото 
обучение на хората, които 
ще бъдат ангажирани с 
консултациите в центъра. 
За него са поканени спе-
циалисти от екипа на Цен-
тър „Мария“–Горна Оряхо-
вица, които вече имат бо-
гат опит в работата по про-
блема домашно насилие. 

И през зимата в петъчните дни на кооперативния пазар 
в Попово е оживено. Въпреки ниските температури 
през миналата седмица, стигнали до -15/-17 градуса, 
по сергиите доста търговци от града и близките села 
предлагаха стоките си. Общо взето плодовете и зелен-
чуците на пазара бележат лек скок. Ябълките според 
качеството си струват между 1,10 и 1,60 лв. за килограм, 
морковите – 1,00–1,20 лв., праз – 1,50 лв./кг, спанак – 
1,20 лв./кг, ряпа – 80 ст./кг, култивирани гъби печурки – 
3,50 лв./кг. Картофите бяха по 50–60 ст./кг, но много-
много не се харчеха, защото от студа бързо замръзват и 
стават негодни за консумация. 

Крехка сланина се предлагаше по 4 лв./кг, свинската 
мас вървеше по 80 ст. в кофичка от кисело мляко. Буркан 
мед можеше да се купи за 4 лв. Продаваше се и маджун 
от захарно цвекло по 4,50 лв. за буркан. Царевица за 
пуканки струваше 2,50 лв./кг. 

НА ПАЗАРА 
ПРЕЗ ЯНУАРИ

България ще получи 
от Европейския съюз 

12,3 млн. евро за преодо-
ляване щетите от пороите 
през лятото на миналата го-
дина. 

Тези финансови средст-
ва ще се използват за реа-
лизиране на проекти в 187 
общини в страната, засег-
нати от бедствията. Между 
тях е и община Попово. Па-
рите са по програма ФАР, 
а България ще участва с 

ЕВРОПЕЙСКА ПОМОЩ

12,3 МИЛИОНА  ЕВРО 
ЗА ЛЕТНИТЕ НАВОДНЕНИЯ

3,35 млн. евро.
Пак по ФАР ще дойдат 

и други 10,797 мл. евро. 
Те са предназначени за 
укрепване на администра-
тивния персонал на поли-
цията и осигуряване на ус-
ловия за прилагане Закона 
за класифицираната ин-
формация. Нашата страна 
участва с 1,859 мнл. евро в 
реализирането на тези про-
грами.

МВ

Около три пъти се вдигат 
данъчните оценки на имо-
тите в Попово от 1 януари 
2006 г. съгласно Закона за 
изменение и допълнение 
на Закона за местните да-
нъци и такси. И тъй като 
на база тези оценки се оп-
ределя таксата смет, която 
гражданите трябва да пла-
щат, Общинският съвет 
намали почти трикратно 
промила за тази услуга – 
от 3,5 за миналата година 
за 2006-а той става 1,3 на 
хиляда от данъчната оцен-
ка на жилищните, нежи-
лищните и вилните имоти 
на граждани и жилищните 
имоти на предприятия. 
От тях 0,7 на хиляда са за 

ПОЧТИ 400 000 ЛЕВА СТРУВА СЪБИРАНЕТО 
НА БОКЛУЦИТЕ В ПОПОВО

• Такса „Смет“ за поповчани – 1,3 на 1000 от данъчната оценка на жилището
сметосъбиране и смето-
извозване, 0,3 на хиляда – 
за обезвреждане и рекулти-
вация и 0,3 на хиляда – за 
поддържане чистотата на 
териториите за обществено 
ползване. 

Решението се отнася и 
за кварталите Невски и 
Сеячи. Подкрепиха го 26 
общински съветници, един 
се въздържа. 

За нежилищните имоти 
на предприятия таксата е 
10 на хиляда върху данъч-
ната оценка на имотите. 
За предприятие, декларира-
ло до 30.11.2005  г. вида и 
броя на съдовете за смет 
и честотата на сметоизвоз-
ване, таксите са следните:

• 1,1 куб.м контейнер – из-
хвърляне 1 път седмично – 
555 лв. на година

• 1,1 куб.м контейнер – 
изхвърляне 2 пъти седмич-
но – 962 лв. годишно

плюс 2 на хиляда върху 
данъчната оценка на имо-
тите за поддържане чис-
тотата на териториите за 
обществено ползване.

За имоти, намиращи се 
извън районите, в които 
общината е организирала 
събиране и извозване на 
битови отпадъци, се събира 
такса за поддържане чис-
тотата на териториите за 
обществено ползване, как-
то следва:

• 0,3 на хиляда върху да-

нъчната оценка на имо-
тите – за жилищни и вил-
ни имоти на граждани и 
жилищни имоти на пред-
приятията;

• 2 на хиляда върху да-
нъчната оценка на имотите 
за нежилищни имоти на 
предприятията.

Според представената 
план-сметка необходимите 
средства за събиране, 
извозване и депониране на 
твърдите битови отпадъци 
за Попово са 392 040 лева, 
от които 54 000 лева са пред-
видени за закупуване на 
съдове за битови отпадъци. 
За чистотата на квартал Нев-
ски нужната сума е 6043 лв., 
а за кв.Сеячи – 6672 лв. 

На 28 януари от 11 часа в офиса на „Газоснабдя-
ване–Попово“ АД бе проведена томбола за голяма-
та награда – екскурзия в чужбина за двама. Възмож-
ност да спечелят имаха всички сключили договор 
за присъединяване и договор „до ключ“ по време 
на коледната промоция „Да подарим топлина“ 
(15.11.2005 г.–19.01.2006 г.). Провеждането на томбо-
лата се наблюдава от нотариус Юлиян Йорданов.

Честито на печелившия 
КСЕНИЯ ВАСИЛЕВА ПАВЛОВА!
ОЧАКВАЙТЕ НОВАТА ПРОМОЦИЯ  

НА „ГАЗОСНАБДЯВАНЕ–ПОПОВО“ АД!

Хората, получаващи пен-
сии за инвалидност поради 
общо заболяване, ще вземат 
повече пари през февруари, 
съобщиха от НОИ. Това 
се дължи на новия начин 
на пресмятането им, въве-
ден от началото на настоя-

щата година – всеки месец 
осигурителен стаж пови-
шава размера на инвалид-
ните пенсии.

Същото се отнася и за 
вдовишките надбавки и 
наследствените пенсии. 
Те вече са преизчислени 

и хората ще си получат на-
куп през февруари и януар-
ското повишение.

Споменатите пенсии 
ще бъдат още веднъж 
повишени през март вър-
ху базата от февруари. То-
гава всички възрастни ще 

вземат новите си по-висо-
ки пенсии, като в сумите 
ще бъде прибавено увели-
чението от януари и фев-
руари. Парите вече се пре-
смятат и индексират сред-
но с 5%.

МВ

ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ ЗА 
ИНВАЛИДИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ПРЕДСТАВИХА БЮДЖЕТ 2006

Бюджетът беше представен от Мариян Маринов – финансов 
контрольор на Община–Попово и заместник-кметовете Милена 

Божанова и Тодор Ненов (от ляво на дясно)

Представители на неправителствени организации, 
частния бизнес и второстепенни разпоредидели на бюджета 

участваха в срещата

Маруся МИЛУШЕВА

Вече трета поредна година общинската администра-
ция организира срещи за публично обсъждане на бюдже-
та на община Попово. На 1 февруари в присъствието 
на представители на неправителствени организации, 
частния бизнес, второстепенни разпоредители на бюд-
жетни средства и други граждани инж. Милена Божа-
нова, заместник-кмет на общината, представи отчет за 

касовото изпълнение на бюджета за 2005 г. и проекта за 
бюджет за 2006 година.

По първоначален план бюджетът на общината за 2005 г. 
е бил 8 134 878 лева. В течение на годината, поради 
промяна на взаимоотношенията с републиканския бю-
джет и други постъпления, тази сума се увеличава и към 
31 декември тя е  10 717 265 лева. 

Приходната част на бюджета е изпълнена 96%. При-
ходите с държавен характер са 6 213 466 лв., а общин-
ските – 4 163 033 лв. Съотношението е 60 към 40 %  в 
полза на  държавните приходи и показва все още силната 
зависимост на общините от централната власт въпреки 
програмата за финансова децентрализация.

Разходната част на бюджета възлиза на 10 млн. лева, 
като 6 млн. от тях са за делегирани от държавата дей-
ности, а 4 млн. за местните дейности. Най-голям дял от 
разходите са отишли за образование – над 4 млн. лева. 

1 427 937 лв. са капиталовите разходи на общината, 
като по-голяма част от средствата са от външни източ-
ници по различни спечелени проекти. Теглен е и обли-
гационен заем за ремонт на улиците в Попово. 

С проекта за бюджет през 2006 г. се цели да продължи 
тенденцията за финансова стабилизация на общината, 
да се запази нивото на предлаганите публични услуги 
и нещо много важно – да се увеличават инвестициите 
в инфраструктурата на населените места. Приходите с 
държавен характер за 2006 г. са планирани в размер на 5 
466 689 лв., а с общински – 3 609 209 лв. При разходите 
отново с най-голям относителен дял са тези за училища 
и детски градини.

Г-жа Божанова и заместник-кметът Тодор Ненов, кой-
то също участва в срещата, обърнаха  специално внима-
ние на инвестиционната програма през 2006 г.  Започва 
реализацията на два големи проекта по програма ФАР, 
разчита се на финасиране и по други програми за реали-
зация на общественозначими проекти в града и селата.

Публично обсъждане на общинския бюджет се състоя 
и в Пенсионерски клуб №1 в Попово.
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРОСВЕТНОТО 
ДЕЛО В СЕЛО КАРДАМ 

Маруся МИЛУШЕВА 

През 2006 година се на-
вършват 130 години от ги-
белта на поета револю-
ционер Христо Ботев. По 
този повод от читалище 
„Св.св. Кирил и Методий“–
Попово замислят да ор-
ганизират редица културни 
прояви. Първата от тях бе 
срещата разговор с писа-
телката Атанаска Петкова, 
състояла се на 22 януари. 
Пред многобройната пуб-
лика бе представена кни-
гата º „Ти си за мене любов 
и вяра…“, посветена на 
майката на гениалния бъл-
гарин. 

Читалищният експерт от 
Шумен Мария Марчева, 
близка приятелка на автор-
ката и почитател на ней-
ното творчество, запозна 
присъстващите на срещата 
с творческата º биография. 

Атанаска Петкова е завър-
шила историческия факул-
тет на Софийския универ-
ситет и специализира бъл-
гарска възрожденска исто-
рия. Почти 20 години ра-
боти в Калофер като ди-
ректор на музея на Хрис-
то Ботев. Като голям позна-
вач, изследовател и страс-
тен почитател на делото и 
творчеството на Ботев, тя 
посвещава четири от кни-
гите си именно на него-
вото семейство и неговите 
сподвижници. „Ботевата 
чета“ и „Ботьо Петков“ 
са първите º творби, из-
дадени през 1986 г. Пише 
също за майката и дъще-
рята на поета. През 2004 г. 
преиздава романизирана 
биография на баба Иван-
ка Ботьова, чието първо 
издание от 20 000 екзем-
пляра се изчерпва за една 
седмица. За най-драмати-
чен от романите º крити-
ката определя „Салих ага“. 

Общо има издадени десет 
книги, две чакат да бъдат 
отпечатани. Повечето от 
тях са романизирани био-
графии, между които и 
на Найден Геров, Елена 
Мутева, Добри Войников, 
все светли личности от 
българското Възраждане. 

за себе си. – Писателка 
ме направи Калофер и не-
говият необикновен син 
Христо Ботев. Едва 28-
годишна попаднах в му-
зея – една обстановка, в 
която времето сякаш бе-
ше спряло. Ботев за мен 
беше толкова велик, че 
не смеех да посегна и да 
пиша за него. Но винаги 
си задавах въпроса как 
в тази робска България, 
сред това потиснато насе-
ление, израства една така-
ва гениална личност, коя-
то и до днес остава ненад-
мината. Четейки всичко, 
написано за него и от не-
го, стигнах до извода, че 
не толкова руските демо-
крати, не толкова Русия, 
колкото семейната среда 
прави Ботев това, което 
е той и какъвто ние го 

познаваме. Естествено се-
мейството е първото, кое-

то дава образованието, въз-
питанието и подтиква към 
бъдещи действия. Влюбих 
се много бързо в образа 
на Ботьо Петков, една лич-
ност, която и до днес остава 
в сянката на своя гениален 
син, личност, която много 
малко познаваме, която за-
служава три пъти прекло-
нение. Самият Ботев каз-
ва: „Баща ми за мене е по-
горен от баща“. Така от-
начало плахо, после по-
уверено започнах да пиша. 
Първо за Ботьо Петков, 
после и за майката на пое-
та. Книгата за нея ми даде 
увереност, че има смисъл 
да разказвам за тези хора. 
Интересът беше много 
голям, целият тираж, за 
какъвто в днешно време 
не можем и да мечтаем, се 
изчерпи за броени дни. То-

гава реших, че трябва да 
продължа…“

Във всичките си произ-
ведения Ат. Петкова оста-
ва вярна на интереса си 
към „най-красивата част 
от българската история“ 
според нея – възрожден-
ската. Голяма част от фак-
тите, на базата на които 
гради повествованието в 
романите си, са действи-
телни. Правдивото пресъз-
даване на отминалата епо-
ха, точният исторически 
декор и богатите етнограф-
ски подробности им при-
дават допълнителна позна-
вателна стойност. В този 
смисъл книгите на Ат. 
Петкова, които могат да 
се намерят в градската 
читалищна библиотека, 
са четиво не само за въз-
растните, но и за учени-
ците, които имат интерес 
към историята и искат да 

знаят повече за възрож-
денска България. 

Стамен Станев – уредник 
в Исторически музей–
Попово

По време на българското 
Възраждане със заражда-
нето на новата занаятчий-
ско-търговска класа се уве-
личава и нуждата от зна-
ния. Пак по това време 
се увеличава и броят на 
килийните училища. Та-
ка по времето около Крим-
ската война (1853–1856) 
било открито и първото 
училище в село Хайдар 
(дн. Кардам). Първият учи-
тел бил Пенчо Кръстев 
(Чолак Даскал) от село Па-
ламарца. За отбелязване 
е, че той бил и първият 
грамотен човек в Поповска 
околия, като преди това е 

Килийното училище в селото

бил учител в селата Опака, 
Кацелово и Паламарца.

Когато постъпил като 
млад учител в с. Хайдар, 
учениците му били девет 
на брой и учели в един пра-
зен обор, защото още ня-
мало построено училище. 
Тогава учениците не пи-
шели върху тетрадки. Аз-
буката се изучавала, като 
буквите се пишели с пръст 
върху пясък, насипан вър-
ху сандъче. Учениците би-
ли 12–13-годишни и едва 
прочитали по някоя и дру-
га дума. Кардамското ки-
лийно училище е било цър-
ковен тип училище. Вре-
метраенето на учебните 
занятия се измервало с ед-
на надупчена тенекия, пъл-
на с пясък. Учебният час 

продължавал, докато изтече 
пясъкът от нея. Молитвите 
се изучавали наизуст. През 
1857 г. бил спазарен друг 
учител – даскал Маню Пет-
ков от с.Зараево. Той, също 
както и предходният, учел 
учениците си в един дам 
в българската махала на 
селото. Тогава на учителите 
плащали в натура.

Интересна е и историята 
около построяването на 
църквата в селото. Бълга-
рите още преди Освобож-
дението се черкували в една 
селска одая, пригодена за 
църква. Когато започнали 
да правят църквата, в се-
лото имало 32 български 
къщи. Селският чауш (Мус-
тафата), който живеел в 
двора на Иван Чучото, бил 

изпратен от бея да напра-
ви първата копка за теме-
ла на църквата, където 
от името на бея сложил 6 
златни наполеона, за да 
го споменават българите с 
добро. През 1859 г. по вре-
ме на учителстването на 
даскал Стефан Добрев от 
с.Паламарца било построе-
но в двора на църквата и 
килийното училище. След 
него в сградата на новото 
училище учителствал дас-
кал Георги от с.Спахлар 
(Ломци), а след него – ста-
рият свещеник Димитър 
Иванов от Великотърнов-
ско, който даскалувал 6 го-
дини. 

Турското население в се-
лото също е имало свое 
училище (одая) в двора на 
джамията, където ходжата 
учел турчетата да четат. 
Това турско училище било 
съборено чак през 1948 г., 
като последната учителка 
била Славка Пенчева. Ин-
тересно сведение, достиг-
нало до наши дни, е едно 
„Съгласително“, което сви-
детелства за състоянието 
на преподавателската и въз-
питателна работа сред уча-
щите по това време.

Освобождението завар-

ва с.Кардам с 330 къщи, по-
крити с цигански керемиди, 
скрити зад високи плетища. 
Вероятно използването на 
старата сграда е продъл-
жило с временни прекъс-
вания до началото на 90-
те години на XIX в. Затова 
килийното училище не е 
съществувало дълго, като 
по-късно е изградено но-
во училище. През 1891 г. 
била построена нова сгра-
да. Втора сграда била по-
строена през 1910 г. До 
1917 г. двете училища, 
именувани „Св.св. Кирил 
и Методий“ и „Христо Бо-
тев“, били начални. Тога-
ва в старата сграда била 
открита и прогимназията. 
През 1931 г. е открито и 
трето училище, и то – на-
чално. Нарекли го „Любен 
Каравелов“. През 1940 г. 
прогимназията е премес-
тена в новото училище, 
тъй като старата сграда 
била вече негодна. Така се 
обособяват основно учи-
лище „Любен Каравелов“ 
и начално училище (от 
1940 г.) „Св. св. Кирил и 
Методий“. През 1960 г. те 
се обединяват в едно ос-
новно училище „Любен 
Каравелов”, като ползват 
и двете сгради до 1985 г., 
когато старата сграда, 
строена през 1910 г., изгаря 
при пожар.

КНИГИТЕ НА АТАНАСКА ПЕТКОВА – 

УРОЦИ ПО РОДОЛЮБИЕ
„За разлика от много мои 

колеги не съм имала детска 
мечта да стана писател – 
споделя Атанаска Петкова 

БЕЛЕЖКА
Поради интереса към започналата полемика за 

монетните съкровища уведомяваме читателите, че 
автор на статията „Реплика към едно „нумизматично 
изследване“, публикувана в бр.4 на вестника, е 
Никола Русев, уредник в Исторически музей–Попово. 
Пропускането на името е неволно и не е търсена анон
имност.                                                                    Редакцията
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Страхотен деветкило-
грамов див котарак препа-
рира в ателието си в Раз-
град Румен Колев. Тро-

феят е от поповските гори. 
Според препаратора, жи-
вотното е с изумителни ха-
рактеристики – при всич-
ки случаи златен меда-
лист с 19,5 точки по сис-
темата CIC. 

И чак е жалко, че по-
добно животно, само на 
две-три години, но носи-
тел на елитни гени, е по-
паднало на мушката на 
не по-малко елитен ловд-
жия. 

Идеята на Колев е кота-
ракът да застине на дебел 
клон в характерната за 
хищника поза, при която 
дебне жертвата си.

Ekip7 
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ЕДИН КАДЪР УСМИВКА

ОВЕН. Спектъ-
рът на приложение 
на вашата енергия е 

широк. През тези дни при 
вас е възможно да се съз-
дадат най-благоприятни-
те условия за благоденст-
вие – сега и в бъдеще, са-
мо направете стъпката. 
Разбира се, ще се наложи 
и да се потрудите още ня-
колко месеца доста самоот-
вержено.  

ТЕЛЕЦ. Ако не 
сте реализирали ус-
пешно позитивния 

момент от края на миналата 
година, няма нищо лошо, 
ако се възползвате от допъл-
нителната възможност сега. 
Особено имайки предвид, 
че тя ви се дава не за два-
три дена, както тогава, а за 
цели две седмици. Толкова 
много удоволствие и ползи 
можете да получите!  

Б Л И З Н А Ц И . 
Стройте и осъще-
ствявайте смели 

планове, посветете в тях 
своя непосредствен начал-
ник или онзи, който е в 
състояние да ви ощастливи 
с ресурси и други блага. 
Нали в голяма степен реа-
лизацията на вашите пла-
нове зависи именно от то-
зи човек. Нека не ви сму-
щава известно напрежение, 
идващо неизвестно откъде, 
и дори малките „производ-
ствени“ конфликти. Всич-
ко е преходно, а вие сте 
над критиката.  

РАК. В петък ще 
си позволите и да 
диктувате нещата. 

В интерес на работата, 
разбира се. През почивните 
дни ще бъдете много силно 
изтощени, позволете си 
да помързелувате и не се 
оставяйте на тъжните си 
мисли – краткото уединение 
ще ви е от полза.  

ЛЪВ. Какво мо-
жете да направите 
през тези дни? Пре-

ди всичко да се опрете на 
приятелите, колектива, стро-
го и настойчиво да следвате 
собствените си планове и 
убеждения. Всичко остана-
ло май не е по силите ви. 
Макар че всички козове са 
пред очите ви. Изучавайте 
ги, без да предприемате ни-
що. Вашето време ще дой-
де през август, когато ще 
възтържествува реалността 
и редът, който вие толкова 
жадувате.  

ДЕВА. В петък 
е възможно да се 
проявите като ма-

лък домашен тиранин, из-
хвърляйки върху близките 
си у дома цялото си емо-
ционално напрежение. 
През почивните дни ви 
очаква общуване с далечни 
роднини, ако вие сами не 
тръгнете на път.   

ВЕЗНИ. През та-
зи седмица вие ще 
имате успех в мно-

го неща. В какво точно и 
как ще го постигнете, ре-
шавайте сами, според об-
стоятелствата. Само не си 
хвърляйте парите на вятъ-
ра, не ги пръскайте за удо-
волствия, нали и това е тео-
ретически възможно. Ма-
кар че сега при вас явно пре-
обладава тенденцията към 
натрупване и разумно ин-
вестиране на средствата.  

С К О Р П И О Н . 
Трябва да кажа, 
че през тези дни 

домашните въпроси ще 
се нуждаят от вашето ръ-
ководство. Къщата ви е 
пълна с хора   постоянно 
има гости, роднини и още 
някакви хора. Няма ред, 
затова пък има много суе-
тене и радостна (или не 
чак толкова) възбуда. Ако 
имате нормална романтич-
на връзка, цялата седмица 
ще сте щастливи от при-
съствието на любимия 
човек.  

СТРЕЛЕЦ. Щас-
тието може да се 
изрази в парични 

единици или в нещо дру-
го, но то ще бъде съвсем 
конкретно, вие задължител-
но ще можете да го „пип-
нете“. В тази сложна и на-
прегната ситуация, в която 
сега пребивавате, това ще 
бъде хубав отдушник и зна-
чителна помощ. Най-хуба-
вият ви ден тази седмица е 
сряда. Какво ще дойде при 
вас в този ден? Точно то е 
това, за което си струва да 
се държите.  

КОЗИРОГ. Вие 
сте в състояние да 
направите неизгла-

димо впечатление на влия-
телен човек, приятел, по-
кровител, който на свой ред 
е в състояние да ви помогне 
за вашия глобален проект. 
Използвайте цялото си 
влияние, обаяние и талант, 
за да си помогнете сами на 
себе си. Успех!  

ВОДОЛЕЙ. Тряб-
ва да ви кажа, че с 
дисциплината и чув-

ството ви за време през 
тези дни не всичко ще ви е 
наред. Всичко ще правите 
спонтанно, както ви хрум-
не. Може би така и трябва, 
но някой от околните ще е 
недоволен. Кой ли може да 
е това?  

РИБИ. В събота 
и неделя не се сре-
щайте и не общу-

вайте с никого от висше-
стоящите, това може да ви 
донесе неприятности. По-
добре се погрижете за здра-
вето си с всички достъпни 
ви средства.  

  

МЪЖЕТЕ СА...

Юпитер, чиято енер-
гия тече в плодо-

вете на лимона, управлява 
социалната, обществената 
дейност. Той привлича хо-
рата към живот извън до-
ма, отдалечавайки го от до-
машните грижи. Венера 
пък помага да се действа 
красиво. Благодарение на 
потенциалната (непрояве-
на в плодовете, както по-
често се случва) енергия 
на Юпитер и Венера лимо-
новото дръвче ражда же-
лание да се направи не-
що за всички. Хубаво е 
да имат това растение хо-
ра, които са увлечени от 
някаква социална дейност; 
лимонът може да им навее 
нови красиви идеи, свър-
зани с работата. На страст-
ните домошари, грижещи 
се само за нуждите на се-
мейството, лимонът ще 

ЛИМОНОВОТО ДРЪВЧЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ 
ЕМОЦИОНАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ... 

помогне да видят себе си 
и извън дома, работещи с 
мисъл за всеобщото благо. 
Лимонът може да даде сти-
мул да си потърсят работа 
и онези, които цял живот 
са живели на гърба на роди-
телите или ги издържа съ-
пругът им. До каквито и 
хора да се намира лимонът, 
той ще внуши желание за 
активна изява по красив 
начин, както изисква Ве-
нера. 

Колкото по-висок ли-
мон живее в дома ви, към 
толкова по-високи върхо-
ве ще ви призове той. Ли-
монът не е храст, нито е 
тревисто растение, това е 
дърво, а в дърветата живее 
дух на консерватизъм. Бла-
годарение на този дух ли-
монът ражда у хората 
настойчив, силен стремеж 
към социална дейност, во-

дещ към постигане на го-
леми върхове. Не бива 
да се боим, че лимонът 
ще развали хората, чието 
предназначение е именно 
затвореният, семеен жи-
вот. Ако на жената º е да-
дено да бъде домакиня, тя 
ще бъде такава, дори да 
се заобиколи с десетки ли-
монови дръвчета. Но пре-
лестта на влиянието на ли-
мона е в това, че той по-
мага за разширяване на 
кръгозора и дори жените 
домакини започват да чув-
стват, както им заповядва 
чувствената Венера, да се 
интересуват от световните 
събития, както изисква 
Юпитер.  

ЗЛАТЕН 
МЕДАЛИСТ 
ПРЕПАРИРА 

РУМЕН КОЛЕВ 

... като кафето – най-
добрите са горещи, силни 
и не ти дават да спиш цяла 
нощ;

... като търговски агенти – 
не трябва да им вярваш на 
нито една дума;

... като компютри – труд-
но можеш да ги разбереш 
и винаги имат проблем с 
паметта;

... като ксерокси – стават 
само за репродукции и за 
нищо повече;

... като банкова сметка – 
без пари пет пари не стру-
ват;

... като снеговалеж – не 
знаеш кога ще дойдат, кол-
ко сантиметра ще са и кол-
ко ще издържат;

... като колите втора ръ-
ка – не са скъпи, но не са 
съвсем стабилни;

... като грима – никога не 
остават твърде дълго;

... като хороскопите – 
винаги те съветват какво да 
правиш, но като правило – 
грешат;

... като времето – невъз-
можно е да бъдат проме-
нени по никакъв начин;

... като мини полите – раз-
сееш се за малко и ще ого-
лят краката ти;

... като държавен слу-
жител – каквото и да ги по-
молиш да направят, те все 
си намират нещо по-важ-
но, а в действителност – 
няма нищо подобно;

... като местата за паркира-
не – хубавите вече са заети, 
а свободните са все неудоб-

ни и прекалено малки;
... като косачка за трева – 

трудно е да ги запалиш, из-
лъчват неприятна ми-
ризма и в половина-
та от случаите – 
не действат;

... като сал 
– без проблеми 
плуват по тече-
нието, само 
да не 
полагат 
ни-
как-
ви 
уси-
лия 
(или 
като 
алтер-
нати-
ва – 
неуп-
равляеми 
са);

. . . 
к а т о 
т р а к -
т о р и -
те – ако 
им сипеш вътре някаква 
съдържаща спирт течност, 
продължават да работят;

... като докторите – ни-
кога не можеш да разбереш 
какво искат да кажат;

... като лекарство – не-
приятно е да си имаш работа 
с тях, но са необходими;

... като кучетата – ако не 
ги възпитаваш, ще бягат по 
цялата къща и ще цапат на-
всякъде;

... като директорите – ни-

що не умеят да правят, но 
всичко трябва да работи 
идеално;

... като пощальоните – 
чукат на всички врати, на-
дявайки се все някой да 
отвори;

... като инже-
нери-
те – 
з а 

тях 
н а 

т е о -
рия всич-

ко работи, 
но на прак-
тика – пър-
вият водо-
проводчик 
ще направи 

в с и ч к о 
м н о г о 
по-доб-

ре;
... като 

адвокатите – в какво-
то и да ги обвиняват, те все 
ще си намерят един вагон 
оправдания;

... като видеото – напред-
назад-напред-назад-стоп-
извади;

... като сперматозоидите – 
само един на 15 милиона 
се оказва полезен;

... като микровълновата 
печка – загряват за 15 се-
кунди;

... като делфините – всич-
ки казват, че са умни, но 

още никой не го е доказал;
... като раците – всичко в 

тях е хубаво, освен главата;
... като рекламата – тряб-

ва да се съмняваш във всич-
ко, което ти казват;

... като облигациите – из-
исква се много време, за да 
узреят;

... като миксера – необхо-
дим ти е, но не знаеш точно 
за какво;

... като охлювите – ро-
гати, лигави, пълзят и при 
това си мислят, че това е 
техният дом;

... като облаците – когато 
си тръгват, можеш да се 
надяваш, че денят ще бъде 
прекрасен;

... като бутилка бира – 
празна от гърлото нагоре;

... като конете – ако ги 
впрегнеш умело, можеш 
да ги яздиш дълги години;

... като пуканките – залъг-
ват глада, но за кратко;

... като новородените – 
отначало са толкова забав-
ни, но после ще се умо-
риш да им разтребваш мръ-
сотиите.
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РОЖДЕНИЦИТЕ

3 февруари
Симеон

6 февруари
Светла/на, 
Пламен/а, Огнян/а 
(или на 20 декември)

4 февруари
Георги Цонев Георгиев  – 
съветник в ОбС–Попово

ДА ПОЧЕРПЯТ 

КАЛЕНДАР И ТРАДИЦИИ
Ивелина НЕДЕЛЧЕВА  
уредник в Исторически музей–Попово

ТРИФОНЦИ 
2 и 3 февруари 

В народния календар двата дена след Трифоновден (2 и 
3 февруари) също са празници с по-особен, специфичен 
характер. В Северна и Западна България по името на 
първия ден и трите дена са известни като Трùфонци. 
От народното вярване, че през този период „се бесуват 
вълците“, произлиза почитането на тези дни, наричани 
още „вълчи празници“. За да се предпазят от вълци, спаз-
ват се много строго някои забрани, които засягат главно 
жените. Те не бива да предат, да плетат, да тъкат, да отва-
рят ножици, за да не се отварят устата на вълците. Раз-
дават специален обреден хляб, малко от който слагат и 
в кърмата на добитъка, за да го предпазят от опасния 
звяр. Нощвите стоят захлупени три дена пак с тази цел. 
Не метат дворовете и не хвърлят сметта. Името на вълка 
е табуирано.

На първия „Трифунец“ „заплашват“ обредно овощните 
дръвчета, които не раждат. Обредът, характерен главно 
за Родопската област и наричан трифунòсване, засяга 
и бездетните жени, и добитъка. Познато е и „насичане“ 
с бръснач на бездетните мъже. Пак в същия район тре-
тият ден носи името Божà майка и се тачи от младите без-
детни жени. Те пекат големи пити от царевично брашно, 
начупват ги и ги раздават на съседите. 

В източните райони на страната двата дена след Три-
фон Зарезан се знаят като Света Богородица (2.ІІ.) и Си-
миòновден, Симòновден, Симиòн бележник (3.ІІ.). Пър-
вият се почита от жените, особено бременните и неот-
родилите се, които избягват всякаква работа и най-вече 
да режат и секат. Същата забрана е валидна и за Симе-
оновден. Вярва се, че нейното нарушаване ще доведе до 
раждането на симьосано (с белег) дете или добитък. В 
някои капански села на Света Богородица жените при-
готвят и отнасят в черква пресни питки, мед, вино, ра-
кия, „пипèренца“ (туршия от пипер). Тук нареждат всич-
ко на трапеза, която свещеникът „очита“. Жените си раз-
дават една на друга от всичко и се прибират вкъщи.

 Симеоновден се смята за хаталия (лош) ден, един от 
най-лошите през годината. В някои райони на този ден 
удрят главните, за да бягат змии и гущери. 

В Северна България по времето на Трифунците и по 
други белези гадаят за реколтата от различните култури. 
Хубаво ли е времето на втори Трифунец (2.ІІ.), така ще 
е 40 дена. Вали ли сняг на парцали, пчелите през лятото 
ще се роят добре. Ако на втори Трифунец вземеш пари, 
ще вземаш цяла година, ако дадеш, все ще плащаш. 

ТЪРСЯ да гледам въз-
растни хора. 

Тел. 089 7 627 968, 
Славка. 3-3

ПРОДАВАМ „Форд 
ескорт“, 1.8, дизел. 

Тел. 089 8 720 171. 5-5
ПРОДАВАМ  ВАЗ 2105, 

червен, 4 нови зимни гу-
ми, стереоуредба, нова та-
пицерия. 

Тел. 088 8 293 738. 3-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 20 кв.м с изба на 
пл. „Трети март“, до зелен-
чуковия пазар. 

Тел. 2-68-29, Попово, 
Димитрова. 5-5

ПРОДАВАМ: нова хо-
ризонтална хладилна ви-
трина фризер, нов голям 
автоклав, петромаксова 
лампа, чугунена готвар-
ска печка на твърдо го-
риво с тухли, нови и полз-
вани тенекии, релси за 
телфер. 

Тел. 2-68-29, Попово, 
Димитрова. 5-5

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Поради промяна на превозвачите, осъществяващи 
обществени превози на пътници до селата Кардам 
и Звезда, Общинският съвет–Попово утвърди нови 
маршрутни разписания. 

По линията Попово–Кардам

Тръгва от автогара Попово 
06,45 часа – обратно в 07,00 часа
10,15 часа – обратно в 10,30 часа
12,45 часа – обратно в 13,00 часа
16,45 часа – обратно в 17,00 часа
18,00 часа – обратно в 18,15 часа

По линията Попово–Звезда

Тръгва от автогара Попово 
07,30 часа – обратно м 07,50 часа
11,30 часа – обратно в 11,50 часа
17,30 часа – обратно в 17,50 часа

Превозите и до двете села се изпълняват всеки ден от 
седмицата.                                                                    МВ

НОВИ МАРШРУТНИ 
РАЗПИСАНИЯ

от стр. 1

ОТ 1 ЮЛИ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ БОКЛУЦИТЕ И ПО СЕЛАТА

До 14 март всички ре-
гистрирани по ДДС фирми 
трябва да представят в 
офиса на Националната 
агенция за приходите 
(НАП) в Търговище, на 
бул. „Митрополит Ан-
дрей“ №1 справки-декла-
рации и дневници по ДДС, 
отговарящи на нови из-
исквания.  

Според първоначалния 
проект на Правилника за 
прилагане на закона за данък 
върху добавената стойност  
всички регистрирани по 
ДДС фирми трябваше 
да подадат справките де-
кларации и дневниците по 
ДДС за януари в срок до 
14 февруари, съобразени 
с новите изисквания. 
След проведена среща 
между ръководството на 
Националната агенция за 
приходите и производите-

Териториална дирекция на НАП–Търговище, 7700  Търговище, пл.„Свобода“ № 1
тел. (+359-601) 6-90-15, факс (+359-601) 6-75-12, e-mail: k.berova@tdd25.minfin.bg, www.nap.bg

ПРОМЕНЯТ СЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДДС 
ДОКУМЕНТИТЕ, ПОДАВАНИ В НАП

лите на счетоводен соф-
туер стана ясно, че вре-
мето, оставащо до 14 фев-
руари, е крайно недоста-
тъчно за преработването 
на програмните продукти, 
а промяната ще затрудни 
изключително много фир-
мите, регистрирани по 
ДДС. В резултат на това 
беше решено срокът, в кой-
то ДДС документите ще 
се подават с новите рекви-
зити, да бъде удължен, а 
справките декларации и 
дневниците за януари да се 
приемат от НАП по стария 
начин.

Според последните изме-
нения в Правилника за 
прилагане на Закона за да-
нъка върху добавената 
стойност дружествата вече 
няма да попълват данъчен 
номер при изготвянето на 
ежемесечните справки де-

кларации и дневници за по-
купки и продажби, които 
се подават на магнитен но-
сител в териториалната 
дирекция на НАП.

Вместо данъчен номер 
ще се използва само иден-
тификационен номер 
(БУЛСТАТ за фирмите и 
ЕГН за физическите лица). 
Промяната засяга близо 900 
регистрирани по ДДС ли-
ца в областта, които трябва 
да подготвят справките де-
кларации и дневниците 
за месец февруари с ак-
туализираната версия на 
безплатната програма 
Dnevnici.exe или с кориги-
рана версия на специали-
зиран счетоводен софтуер. 
Програмата Dnevnici.exe 
ще може да се изтегли от 
интернет страницата на 
Националната агенция за 
приходите www.nap.bg или 

да се вземе безплатно от 
офиса на агенцията.

Националната агенция за 
приходите съветва всички 
дружества, регистрирани 
по ДДС, да се свържат с 
производителя на счето-
водния софтуер, който 
ползват, за да получат по-
вече подробности относно 
актуализацията му.

приет в края на миналата година.
За второто полугодие на 2006 г. таксата за битови 

отпадъци за всяко от селата в общината и съответно за 
цялата година ще е различна. Тя е определена на база 
данъчната оценка на имотите в съответното населено 
място така, че да могат да се покрият разходите по дей-
ността. Ето какъв е конкретният размер на промила за 
жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани и 
жилищни имоти на предприятия:

Априлово – 3,4 на хиляда от данъчната оценка на 
имота за второто полугодие или общо за годината 3,9 
на хиляда;  

Баба Тонка –1,8 за полугодието, 2,3 за годината; 
Берковски – 1,5 за полугодието, 2 за годината;
Бракница – 1,2 за полугодието, 1,7 за годината;
Водица – 1,8 за полугодието, 2,3 за годината;
Гагово – 3,8 за полугодието, 4,3 за годината;
Глогинка – 3,3 за полугодието, 3,8 за годината;
Горица – 1,7 за полугодието, 2,2 за годината;
Долец – 1,8 за полугодието, 2,3 за годината;
Долна Кабда – 5 за полугодието или 5,5 за годината;
Дриново – 2 за полугодието, 2,5 за годината;
Еленово – 2,7 за полугодието, 3,2 за годината;
Заветно – 2 за полугодието, 2,5 за годината;
Зараево – 3,3 за полугодието, 3,8 за годината;
Захари Стояново – 3,3 за полугодието, 3,8 за годината;
Звезда – 2 за полугодието или 2,5 за годината;
Иванча – 1,1 за полугодието, 1,6 за годината;
Кардам – 2,1 за полугодието, общо 2,6 за годината;
Ковачевец – 2,2 за полугодието, 2,7 за годината;
Козица – 2,3 за полугодието, 2,8 за годината;
Конак – 1,6 за полугодието, 2,1 за годината;
Ломци - 1,7 за полугодието, 2,2 за годината;
Манастирца – 1,9 за полугодието, 2,4 за годината;
Марчино – 2,1 за полугодието, 2,6 за годината;
Медовина – 1,7 за полугодието, 2,2 за годината;
Осиково – 1,9 за полугодието, 2,4 за годината;
Паламарца – 2,1 за полугодието, 2,6 за годината;
Помощица – 1,6 за полугодието, 2,1 за годината;

Посабина – 2,5 за полугодието, 3 за годината;
Садина – 2 за полугодието, 2,5 за годината;
Светлен – 2,2 за полугодието, 2,7 за годината;
Славяново – 2,2 за полугодието, 2,7 за годината;
Тръстика –  2,4 за полугодието, 2,9 за годината;
Цар Асен – 1,7 за полугодието, 2,2 за годината.

Таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на 
предприятията за различните села също е различна – от 
2 до 10 промила годишно. 

Според кмета на общината д-р Л. Веселинов новите 
такси за битови отпадъци за селата ще породят известно 
напрежение, но въвеждането им е неизбежно. Тъй като 
данъчните оценки на имотите там не са високи,  размерът 
на такса „смет“ ще е средно от 1 до 3 лева, което е в рамки-
те на поносимото. Фирмата, която ще извършва сметосъ-
бирането, ще се определи след конкурс за обществена 
поръчка.                    

 МВ
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НА 30 МИНУТИ ПЪТ ОТ ПОПОВО – 

МАНАСТИРЪТ
„ПРЕПОДОБНА 

ПЕТКА БЪЛГАРСКА“

По пътя София–Варна на 34 км от Попово и на 
16 км от Бяла се намира село Kопривец. Селото 
е разполoжено в подножието на Поповско-Са-

муиловските височини. Землището му е заето с гори, 
пасища и обработваеми земи. Релефът е с характерните 
за тази част на страната заоблени ниски хълмове, кои-
то се редуват с платовидни участъци, прорязани от до-
лини. През селото минава реката Баниски Лом, един от 
притоците на Русенски Лом. 

В селото е запазен възрожденският храм „Св. Архан-
гел Mихаил“, който е строен през периода 1854–1856 г. 
Съграден е със средства, събрани от дарениятa на мест-
ните селяни газди, които са били на странстване в Русия, 
Унгария и Украйна.

Интересно за нас е, че съществува местно предание, 
което е идентично с това за строежа на църквата „Св.
Архангел Михаил“ в Попово. И там турско население 
по време на строежа многократно заривало основите. 
Това наложило личната намеса на Mитхад паша, който 
разпоредил да бъде завършен градежът. Той обаче по-
ставил условието храмът да не надвишава височината 
на човек, стоящ на кон, и заставил населениетo да дава 
ангария (безплатен труд). Kамбанатa, която е в двора и до 

днес, била донесена от Русия малко след построяването 
на църквата. 

В непосредствена близост до селото е 

КОПРИВЕЦКИЯТ МАНАСТИР  
„ПРЕПОДОБНА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“

Според предания манастирът датира от Второто бъл-
гарско царство. Вярва се, че е бил най-големият мана-
стир в околностите на средновековния град Червен, ка-
то в светата обител са живели над сто монахини и по-
слушници. След навлизането на османските турци в 
крепостта Червен през 1388 г. ордите на Mедмед паша 
изпепелили средновековния град, манастирите в окол-
ните села и избили монашеското население. Според пре-
данията за онова време пет монахини (Параскева, Вар-
вара, Екатерина, Марина и Неделя), които са останали 
в манастира по време на нашествието, са загинали в 
пламъците. 

Манастирът е съграден отново чак през 1987–1989 г. 
тайно от комунистическите власти. Инициативата за 
това принадлежи на местна жена, Йордана Чолакова, на 
която Господ се явил в съня й и й повелил да построи 
наново манастира в рамките на три години. Така и се 
случило. Манастирът е осветен на 14 октомври 1989 г., 
само няколко седмици преди падането на комунизма в 
България. От тогава до ден днешен игуменката майка 
Варвара заедно с останалите монахини посрещат радуш-
но посетителите на манастира. (Mанастир „Света Петка“ 
тел: 2762)

След посещение на манастира човек би могъл да се 
освежи в местния ресторант „При Снежа и Даскалов“, 
където сервират традиционна българска кухня в приятна 
атмосфера. Недалеч град Велико Търново предлага мо-
же би най-голямото разнообразие от места за спане – от 
луксозни хотели до евтини квартири. (тел. 08125 2308, 
GSM: 088 8 595 589; 088 8 759 7740)

Подготви за печат Пламен Събев

Църквата „Св. Архангел Михаил“


