
Това заяви на първата си среща през мандата с представители на 
„Местен вестник“ народният представител от коалиция „За Бъл-
гария“ Румен Такоров. Ето какво отговори той на въпросите, които 
успяхме да му зададем в краткото време, с което разполагаше. 
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На 4 февруари в Попово 15-годишен младеж, ули-
чен за обир, е бил отвлечен за отмъщение. Полицей-
ските органи своевременно са освободили крадеца и 
са арестували похитителите, тръгнали да раздават пра-
восъдие.

Случката има предистория. Преди около месец бан-
да тийнейджъри от града извършила кражба на мета-
ли, велосипед, дрелка, печка и други вещи от частен 
дом. Пострадалото семейство се оплакало в полиция-
та, апашите били открити и срещу тях започнало след-
ствие.

Синът на обраните – 26-годишният И.Д., не дочакал 
законните процедури и решил да съди апашите по 
бързата процедура. Заедно със своя приятел Е.Г. 
(32 г.) нахлули към 16,40 часа на споменатата дата в 
компютърен клуб в града и пред очите на присъства-

ОТВЛЕЧЕН КРАДЕЦ
ЕКШЪН

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
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започва нов прием на студенти в гр. Русе за задочно 
обучение по магистърски и бакалавърски програми:

На 2 февруари в пен-
сионерски клуб № 1 се 
състоя публично обсъжда-
не на отчет 2005 и проек-
тобюджета на общината за 
настоящата година.

Заместник-кметът на об-
щина Попово г-жа Миле-
на Божанова запозна на-
кратко многобройните при-
състващи в клуба с отчет 
2005 – какви приходи и от-
къде са постъпили, за как-
во са похарчени. Тя пред-
стави в общи линии и 
проектобюджет 2006 и ос-
новните направления, по 
които ще се усвояват фи-
нансовите средства.

УЧРЕДЕН Е ОБЩИНСКИ 
БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ 

СРЕЩА НА Д-Р 
ВЕСЕЛИНОВ 
С ПЕНСИОНЕРИ

Трайно безработни, кои-
то сами си намерят пре-
питание, ще получават ос-
вен заплатата и бонус от 
държавата в размер на 
30 лева. Направените по-
правки в Закона за заетост-
та предвиждат този бонус 
да се дава една година.

Условието е хората да са 
вземали поне шест месе-

ЗО ЛЕВА КЪМ ЗАПЛАТАТА, 
АКО САМ НАМЕРИШ РАБОТА

ца социални помощи или 
да са били включени в про-
грама за заетост на Ми-
нистерството на труда. 
Идеята е те да бъдат сти-
мулирани, защото сами са 
проявили инициатива и 
са започнали работа на по-
стоянен договор. Същият 
бонус ще се дава и щом ги 

на стр. 2

на стр. 2

ОПАСНОСТТА ОТ 
ПТИЧИ ГРИП НЕ 
СЕ ПОДЦЕНЯВА

на стр. 4

Възможно ли е полага-
нето на подписи на безра-
ботните да става в съот-
ветното село, а не задъл-
жително всички да идват 
в града, за което не винаги 
разполагат с необходимите 
средства? Макар че про-
мяната на реда за полага-
нето на тези подписи не е в 
компетенциите на местни-
те структури, предстои Об-
щина–Попово да постави 
проблема пред социалния 
министър г-жа Масларова 
чрез официално писмо.

*
Финансовият контрольор 

на Общината Мариян Ма-
ринов отчете, че 2005 г. 
е приключила много доб-
ре за кметствата по села-
та. Това се дължи на нало-
жената строга финансо-

В НЯКОЛКО 
РЕДА

на стр. 2
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„БЕДНОСТТА 
Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
ПРОБЛЕМ ПРЕД 
УПРАВЛЯВАЩИТЕ“

на стр. 2
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• Покрай разговора за бюджета на общината те поставиха и своите болки

– Г-н Такоров, не само 
електоратът на БСП, но 
и болшинството от хо-
рата в нашата община са 
разочаровани от полити-
ката, провеждана от на-
стоящата управляваща 
коалиция, в която БСП 
е водеща сила. Все по-ви-
соките данъци, акцизи, 
такси, цени и т.н. внуша-
ват усещането, че това е 
откровено дясно управ-
ление. Ето например съв-
сем скоро гражданите на 
Попово ще трябва да пла-
щат трикратно увеличе-
ни имотни данъци. На 
практика обикновеният 
българин все повече 
обеднява и се пита какво 
стана с предизборните ви 
обещания?

– Това е въпрос, който 
вълнува не само жителите 
на Попово, а всички в 
България. Но аз ще се вър-
на малко назад, защото 
един път завинаги трябва 
да се разбере каква е исти-
ната. Платформата на 
БСП за изборите беше из-
градена на базата на реал-
ното състояние на стра-
ната. Както се знае, още 
на полугодието на 2005 г. 
имаше повече от 1 ми-
лиард лева излишък в Ре-
публиканския бюджет. Ця-
лата наша стратегия и так-
тика за подобряване на 

Кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов очерта 
приоритетите в бюджета, 
като се спря по-подробно 
на тези за град Попово. А 
те са:

- Изграждането на пре-
чиствателната станция, 
която се очаква да бъде за-
вършена до края на полу-
годието;

- „Изваждане“ движение-
то на МПС на околовръст-
ния път, който трябва да бъ-
де готов до края на 2007 г.;

- Подобряване на град-
ската инфраструктура.

СРЕЩА НА Д-Р ВЕСЕЛИНОВ С ПЕНСИОНЕРИ
Г-н Веселинов запозна 

пенсионерите и с някои 
въпроси, които най-много 
ги интересуват – новите да-
нъчни оценки на сградите и 
такса „смет“, състоянието 
на болницата и здравната 
реформа и др. Според про-
веждащата се здравна ре-
форма, общинските болни-
ци в страната няма да се 
финансират от държавата. 
За тази година за попов-
ската болница са необходи-
ми около 250 хил. лева. 
Усилията на общинското 
ръководство ще бъдат на-
сочени предимно към уве-

личаване на клиничните 
пътеки и обзавеждане на 
болничните кабинети с нова 
техника и апаратура, като 
средства за това се очаква 
да постъпят от продажбата 
на поликлиниката.

Част от присъстващите 
поставиха пред кмета на 
общината някои въпроси, 
споделиха болките си и 
нещата, които ги вълнуват. 
Те попитаха каква е съдбата 
на летния театър – един от 
символите на града, защо 
няма транспортна връзка 
между Попово и Антоново 
и не е ли възможно тя 

да се възстанови, защо 
по някои улици, като ул. 
„Въстаническа“, контейне-
рите за смет са много на-
рядко, защо живеещите в 
жилищни блокове плащат 
допълнително за вода по 
т. нар. разпределение, кое-

то не се отнася за домакин-
ствата, обитаващи къщи, и 
други.

Кметът отговори подроб-
но на всички въпроси и 
пое ангажимент да реши, 
според възможностите на 
Общината, поставените от 
хората проблеми.

Катерина РУСЕВА

Започна предсезонната подготовка на 
отборите от ВК „Черноломец–Попово 
98“. За проверка на работата на състеза-
телите през първия тренировъчен месец 
на годината бяха проведени общо пет кон-
тролни срещи.

На 2 февруари отборът на девойките 
младша възраст посрещна връстничките 
си от ВК „Черно море“–Варна. Играха се 
пет гейма, от които гостенките спечелиха 
три, а домакините – два.

Два дни по-късно за Исперих заминаха 
четири поповски отбора в две възрастови 
групи – момичета до 13 г., момчета до 13 
г., момичета до 15 г. и момчета до 15 г. 

ЧЕСТИТО!
ДЯДО РАДИ ЧОЛАКОВ 

ОТ СЕЛО ПАЛАМАРЦА НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ.

Ние, неговите съселяни, го поздравяваме, пожелаваме 
му здраве и да пази духа, който носи.

        Добринка Христова, 
кмет на село Паламарца

наемат с изпитателен срок, 
но поне за три месеца. Ако 
безработните са инвалиди, 
допълнителната сума към 
заплатата ще е 40 лева.

Други поправки в същия 
закон предвиждат фирмите, 
посредници за намиране 
на работа, да не взимат так-
са за услугата си от клиен-
тите, а от техните бъдещи 
работодатели. Сега такава 
такса се удържа от първата 
заплата на наетия.        МВ

ЗО ЛЕВА КЪМ 
ЗАПЛАТАТА, 
АКО САМ 
НАМЕРИШ 
РАБОТА
от стр. 1

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА 
НА ВОЛЕЙБОЛНИТЕ ОТБОРИ

Момичетата до 15 г. на „Черноломец–
Попово 98“ победиха с резултат 3:0 гей-
ма, а в останалите три срещи предим-
ство имаха домакините. В тези контрол-
ни срещи резултатът не беше най-важ-
ното – целта бе да се тренират някои еле-
менти на волейболната игра в игрова си-
туация, да се провери докъде са стигна-
ли състезателите в подготовката си за 
предстоящия втори полусезон на първен-
ството и да се отстранят някои грешки.

*
На 12 февруари започва вторият полу-

сезон за девойки старша възраст. В ран-
ния следобед на този неделен ден попов-
ските момичета приемат състава на  ВК 
„Спартак“–Варна.

социалното положение на 
населението беше изгра-
дена именно на базата на 
този излишък. Без никой да 
ни предупреди, че Милен 
Велчев през април месец 
е подписал споразумение 
с Международния валутен 
фонд 69% от този излишък 
да отиде в държавния ре-
зерв и да не се пипа. Освен 
това през лятото България 
бе сполетяна от огромни 
бедствия. Аз бях един от 
членовете на Временната 
комисия за преодоляване 
щетите от пороите и ние 
предложихме да бъдат 
деблокирани около 1,5 ми-
лиарда лв. от този изли-
шък, за да може веднага 
ефикасно да се помогне 
на хората в бедстващите 
райони. Но от Междуна-
родния валутен фонд кате-
горично отказаха и както 
виждате, нито един лев от 
резерва не беше изхарчен. 
Аз съм убеден, че ако това 
споразумение не беше под-
писано, всичко това, което 
обещавахме, щеше да се 
изпълни. 

– Тези обяснения вече 
сме ги чували. Въпросът 
ни беше за непопулярните 
мерки, приемани от пра-
вителството, които все 
повече притискат обик-
новения данъкоплатец. 
Болшинството работещи 
хора живеят на кредит, 

заговори се за „фалирали 
семейства“.  

– Това е реалността! За 
5–6 месеца управление 
обещанията не можеха да 
се изпълнят, но мисля, че 
в рамките на двегодишен 
период от управлението 
това, което е заложено в 
предизборната ни програ-
ма, 100% ще стане. Защо се 
забравя, че няма бюджет, 
приеман досега, от който 
58% да са насочени за со-
циални дейности. Наисти-
на, тези пари са недос-
татъчни, но не можем за 
няколко месеца да про-
меним всичко в тази стра-
на. А непопулярните мер-
ки, които сега се налага 
да се предприемат, са би-
ли договорени да се слу-
чат преди влизането ни в 
Европейския съюз – и за 
данъчните оценки на имо-
тите, и за ред други неща. 
Ние не можем да избягаме 
от отговорностите, поема-
ни от предишните българ-
ски правителства. Лошото 
е, че тежестта пада върху 
нас, върху сегашното пра-
вителство. Ние сме заста-
вени от обстоятелствата да 
предприемаме действия, 
с оглед приемането ни в 
ЕС, които не се приемат 
не само от електората на 
БСП, но дори са и про-
тив вижданията на ръко-
водството на партията и на 

парламентарната º група. 
Но в момента не работим 
за тяснопартийните си ин-
тереси, а за България. И то-
ва ще се разбере по-късно.

– Да, предприемат се 
реални стъпки за вли-
зането ни в ЕС, но какво 
ни чака там с тези ниски 
доходи?

– Именно това е голе-
мият проблем, който стои 
за решаване пред българ-
ските държавни институ-
ции. Да, влизаме в ЕС, 
но по какъв начин ще из-
равним нашия стандарт 
на живот с техния?… Въ-
преки всичко друга алтер-
натива за България, освен 
присъединяването ни към 
ЕС, няма. Все пак да си 
помислим какво са 6,3 ми-
лиарда от фондовете на 
Европа за страната ни. Ис-
каме или не искаме тези 
пари и какво са те за малка 
България? 

– И как ще се решава 
въпросът с ниските до-
ходи?

– Единственото решение 
е една по-работеща иконо-
мика. Не можем да харчим 
повече, отколкото сме зара-
ботили. В момента това са 
реалните възможности на 
българската икономика, за 
съжаление.

– Казахте, че за първи 
път от бюджета на стра-
ната се заделят толкова 

ва дисциплина – практика, която ще про-
дължи и занапред. Той призова за опти-
мизация на всички приходи и разходи в 
кметствата, особено на харчовете за елек-
троенергия. Приоритет за годината ще 
бъдат инвестициите във важни за насе-
лението инфраструктурни обекти и всеки 
спестен лев ще се насочва към това. 

*
35 000 лева от бюджета на Община–

Попово за 2006 г. са определени за заку-
пуване на допълнителен брой освети-

телни тела за уличното осветление. В 
населените места, където монтираните 
енергоспестяващи лампи са крайно недо-
статъчни, ще се добавят нови. Групата за 
поддръжка на осветлението ще има гри-
жата своевременно да подменя излезлите 
от строя тела.

*
След като съобщихме за поява на вълци 

в землището на село Иванча, научаваме 
че пет вълка са забелязани и между селата 
Еленово и Дриново. Засега нападнати жи-
вотни в този район няма.

ОБЩИНАТА В НЯКОЛКО РЕДА
от стр. 1

„БЕДНОСТТА
Е  НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ...
от стр. 1

Депутатът РУМЕН ТАКОРОВ възстановява 
ежемесечните си приемни в Попово. 

Предварителни заявки гражданите могат да 
правят на тел. 2 36 47 и 2 27 11. 

СЛЕДВАЩАТА ПРИЕМНА ЩЕ Е ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ.

много средства за социал-
ни дейности. Но у об-
ществото вече има ясно 
изразено недоволство, 
че държавата се грижи 
повече за т.нар. социално 
слаби в трудоспособна 
възраст, които просто не 
желаят да работят, дори 
и да има какво. 

– Тук мислим в една по-
сока. Аз също съм убеден, 
че с лека ръка не трябва 
да се дават помощи на со-
циално слабите. Не е нуж-
но държавата до поема ня-
кой още от родилния дом 
до края на дните му. След 
определен период той, ако 
е трудоспособен, трябва 
да бъде оставен сам да 
търси препитание, сам да 
заработва нужните му за 
живот средства. 

– Да попитаме нещо 
по-конкретно. Имате ли 
възможност да съдейст-
вате на Попово да си вър-
не изнесените бройки на 
бившия НОИ, сега На-
ционална агенция по при-
ходите, които улесняваха 
обслужването на бизнеса 
и на всички останали ра-
ботодатели?

– В момента предстои 
цялостна реформа на 
държавната администра-

ция. Ще се определи ед-
на глобална бройка на ад-
министрацията, която по-
вече няма да се променя. 
Досегашната практика бе-
ше, че вместо да се съкра-
щават служителите, при-
мерно с 10%, те постоян-
но се увеличаваха. С ре-
формата се цели оптими-
зирането на администра-
тивния персонал. В опре-
делената рамка от брой 
служители те да се насоч-
ват там, където има нуж-
да от дадена услуга, от оп-
ределена административ-
на дейност. Реформата те-
първа предстои, но очаква-
нията са, че по-малките об-
щини ще бъдат ощетени.

– Каква е най-важната 
задача лично за Вас, извън 
законодателната, като на-
роден представител от 
нашата област?

– Най-важното за мен 
е осигуряване на повече 
инвестиции за Търговищка 
област. И ви гарантирам, 
че Попово няма да бъде 
изолиран остров от този 
мой приоритет. Мисля, че 
съм го доказал през пре-
дишните ми четири години 
като депутат. 

Въпросите зададе 
Маруся Милушева 
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от стр. 1

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
три години на следните обекти – частна общинска собственост:

№  Обект  Адрес               Площ Начална
                   (кв. м) тръжна цена

1. павилион  „Пром. Пазар“ № 9   12  30 лв.
2. общински терен ул. „Македонска“, кв. 116  12  15 лв.

Цените са без включен ДДС. 
Търгът да се проведе на 28.02.2006 г. от 10 часа в заседателна зала на Община–

Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

 1. Депозит в размер на началната тръжна цена се внася в касата на Община–
Попово (стая 215) до 16 часа на 27.02.2006 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за административно 
обслужване на граждани при Община–Попово срещу сумата 15 лв. 

3. До участие в търга не се допускат участници, които:
- имат задължения по минали и действащи договорни отношения с Община–

Попово;
- не са представили всички необходими документи;
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили договор с Община–Попово.

Участникът, спечелил търга, се задължава в седемдневен срок от връчването 
на заповедта по чл. 91 ал. 1 от НРПУРОИ да извърши плащането.

Информация за търга може да се получи всеки работен ден в стая 217 в сградата 
на Община–Попово.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО  Д-Р Л. ВЕСЕЛИНОВ

Кирил ЖЕЧЕВ 

Звеното ни се състои от 
седем човека. Дейността ни 
е свързана предимно с опаз-
ване на обществения ред и 
чистотата на населените 
места в общината. През 
2005 г. за извършени нару-

Пламен Павлов – ръководител на общинското Звено за контрол и охрана

ПАЗИМ ОБЩЕСТВЕНИЯ 
РЕД, ГРИЖИМ СЕ ЗА 

БЕЗДОМНИТЕ
Пламен Павлов

шения са съставени об-
що 143 известия за глоба 
с фиш, направени са 28 
акта за неспазване На-
редба №1 и Закона за сел-
скостопанското имущест-
во. Най-често регистрира-
ните нарушения са свърза-
ни с паркиране на товарни 

автомобили в града и цен-
тралната градска част, за-
мърсяването на площи в 
населените места, незакон-
на сеч в общинските гори 
на територията на общи-
ната. Наскоро направихме 
предложение за разглеж-
дане на сесия на ОбС из-
менения на чл. 6, раздел 
II на Наредба №1 за пар-
киране на уличните плат-
на, тротоарите и зелените 
площи на снетите от ре-
гистрация и спрените от 
движение МПС.

През миналата година 

често явление бе писането 
и рисуването по стените на 
различни сгради в града с 
цветен спрей, имаше слу-
чаи на чупене на скамей-
ки, дръвчета и др. Успях-
ме да установим, че извър-
шителите са ученици от 
града. Съвместно с пред-
ставители на Детска педа-
гогическа стая се срещнах-
ме и разговаряхме с тях 
и родителите им и от то-
ва резултатите са положи-
телни – от известно време 
надписите престанаха да 
се появяват, надявам се, че 
и занапред ще продължи та-
ка. Тези, които счупиха пей-
ката на централния град-

ски площад, ще я възста-
новят, когато времето поз-
воли.

От началото на настоя-
щата година организирах-
ме охрана в състав от два-
ма души на обектите в цен-
търа на града, изградени 
по програма „Красиво По-
пово“.

В изпълнение на задача, 
поставена от кмета на об-
щината, съвместно с пред-
ставители на дирекция 
„Социално подпомагане“ 
и социалния патронаж се 
заехме да издирим бездом-
ни хора в града, за които 
никой не се грижи. Уста-
новени бяха две такива 
лица. Мъжът, който до-
скоро можеше да се види 
по поповските улици в не-
приличен вид със смъкна-
ти дрехи, вече е настанен в 
специализирано заведение 

в Царев брод. Успяхме да 
помогнем на млада, 24-го-
дишна жена, обитаваща 
района около „Родина“ АД. 
Тя бе останала без всякакви 
средства за препитание, 
без подслон и спеше по 
улиците. Сега на тази жена 
е предоставено временно 
жилище в кв.„Надежда“, 
където º е осигурено легло, 
печка и твърдо гориво за 
отопление, както и храна. 
На 23 януари бе осигурен 
покрив на още двама мла-
ди хора, изпаднали в без-
изходица, които в мразови-
тото време се бяха прию-
тили в порутена сграда в 
близост до старата жп га-

ра. И те са вече на топло и 
им се доставя храна от со-
циалния патронаж.

Имаме идея в близко вре-
ме да проведем съвместна 
среща с районния проку-
рор и ръководството на ди-
рекция „Социално подпо-
магане“. На нея ще обсъ-
дим възможностите за 
евентуално построяване на 
дом за временно настаня-
ване на бездомни хора с 
финансови средства от ев-
ропейските програми. 

Нашето звено осигурява 
работа на лицата, осъдени 
да положат за определен 
срок безвъзмезден труд в 
полза на обществото. Зана-
пред ще водим статистика 
на такива лица в Поповска 
община. 

През изминалата година 
сме постигнали известни 
успехи, като успяхме да 

„изчистим“ около 60% от 
товарните автомобили и 
други неизправни МПС 
от територията на града. 
Истина е обаче, че въпре-
ки взетите мерки по ул. 
„Мара Тасева“ продължа-
ват да паркират неправил-
но автомобили, дори и по 
тротоарите и зелените пло-
щи. Това пречи и на дви-
жението, и на снегопочист-
ването през есенно-зимния 
сезон. В тази връзка ни е 
необходима помощта и съ-
действието на гражданите.

И през настоящата го-
дина усилията на нашето 
Звено за охрана и контрол 

ще бъдат насочени към 
изпълнението на основ-
ните задачи, отнасящи 
се до осигуряването на до-
бър обществен ред и опаз-
ване чистотата на на-
селените места в общи-
ната. Ще продължим да 
работим и за ограничава-
не кражбите във вилна-
та зона. Това няма да е ни-
как лесно, защото нейна-
та площ е доста голяма, 
а ние не разполагаме с дос-
татъчно хора. Ще сле-
дим също за случаи на 
незаконна сеч в общински-
те гори в района. Плани-
раме провеждането на 
съвместни акции със слу-
жители на РПУ–Попово 
за установяване на краж-
би, бракониерска сеч и дру-
ги противозаконни проя-
ви.

Доскоро бездомните Силвия, Нели и Александър  
сега се чувстват добре край печката в новото си жилище.

Основните задачи на общинската полиция през 
изминалата година бяха свързани с опазване на 
обществения ред и чистотата в населените места 
на територията на общината, предотвратяване 
замърсяването на улиците и зелените площи, 
недопускане незаконна сеч в общинските гори.

От началото на 2006 г. общинската полиция е 
преобразувана в Звено за охрана и контрол. Какво 
по-конкретно е свършено през изминалата година и 
какво престои да се прави през следващите месеци – 
за това споделя на страниците на вестника г-н 
Пламен Павлов, ръководител на Звеното за контрол 
и охрана.

ОТВЛЕЧЕН КРАДЕЦ
да издаде съучастниците 
си. После тръгнали да тър-
сят другите крадци, като 
оставили свой приятел да 
пази в колата задържания 
тийнейджър.

След подадения сигнал 
за отвличане служители 

на РПУ–Попово открили 
колата с пленника и пре-
дотвратили саморазправа-
та. Срещу И.Д. и съучаст-
ника му се извършва про-
верка. Оказало се, че Е.Г. 
има досие и сам е бил 
осъждан за кражби.   МВ

щите там деца извлекли 
отвътре „своя “ човек. С 
няколко шамара го при-
нудили да се качи в техния 
автомобил „Тойота“ и го 
откарали в кв. „Русаля“. 
Там с още бой го накарали 

ПРОДАВАМ: нова хо-
ризонтална хладилна вит-
рина фризер, нов голям 
автоклав, петромаксова 
лампа, чугунена готвар-
ска печка на твърдо 
гориво с тухли, нови и 
ползвани тенекии, релси 
за телфер. Тел. 2-68-29, 
Попово, Димитрова. 4-5

ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ 
възрастни хора. Тел. 089 
7 627 968, Славка. 2-3

ПРОДАВАМ „Форд 
екскорт“, 1.8, дизел. Тел. 
089 8 720 171. 4-5

ПРОДАВАМ   ВАЗ 
2105, червен, 4 нови 
зимни гуми, стереоуред-
ба, нова тапицерия. Тел. 
088 8 293 738. 2-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 20 кв.м с изба 
на пл. „Трети март“, до 
зеленчуковия пазар. Тел. 
2-68-29, Попово, Димит-
рова. 4-5
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Кирил СВЕТОСЛАВОВ

На 4 февруари в Дома 
на културата в Попово се 
проведе учредителното съ-
брание на Общински бран-
шови пчеларски съюз. При-
състваха общо 80 пчелари 
от региона, от които 60 уч-
редители (с право на глас). 
Гост на събранието беше 
председателят на областния 
браншови пчеларски съюз 
в Търговище Иван Стан-
чев. Преди откриването на 
деловата част на събрание-
то бе прочетен поздрави-
телен адрес от Ганчо Га-
нев – председател на На-
ционалния браншови пче-
ларски съюз в София.

В дневния ред бяха вклю-
чени няколко основни точ-
ки: приемане на устав на 
Общинския браншови пче-
ларски съюз, избор на Уп-

УЧРЕДЕН Е ОБЩИНСКИ 
БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ 

равителен съвет, избор на 
Контролен съвет.

След направените пред-
ложения и последвалите 
обсъждания единодушно 
бе приет уставът на съюза, 
една от основните цели на 
който е подпомагане раз-
витието на пчеларството 
със средствата и при ус-
ловията, произтичащи от 
Закона за пчеларството 
и другите нормативни ак-
тове. Сдружението ще съ-
действа на своите члено-
ве за повишаване на тяхно-
то образование и квалифи-
кация, за развитие на науч-
ната дейност, внедряване 
на нови технологии и по-
стиженията на научно-тех-
ническия прогрес.  

С явно гласуване бе из-
бран Управителен съвет на 
Общинския браншови пче-
ларски съюз в състав от пе-

В ОБЩИНА ПОПОВО
то от своя страна са пре-
дупредили всяко домакин-
ство поотделно за запо-
ведта на кмета на общи-
ната и мерките предвид 
опасността от птичи грип. 
Извършват се проверки 
за спазването º. Засега ос-
тава неуредена норматив-
ната база по заплащане раз-
ходите на сформираната 
група, за транспорт, провер-
ки по селата и пр. Всички 
те, засега, се поемат от об-
щинския бюджет.  

МВ

И тук вече е сформи-
рана осемчленна група от 
доброволци за залавяне 
и умъртвяване на птици 
при евентуална поява на 
огнище на птичи грип – 
сподели за вестника  д-р 
Мустафа Османов, член но 
общинската епизоотична 
комисия. Членовете º са 
преминали съответното обу-
чение. Общинската епизоо-
тична комисия е обиколи-
ла всички села в общината 
и е дала специални ука-
зания на кметовете, кои-д-р Мустафа Османов

ПРОМОЦИЯ
„ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРИРОДЕН ГАЗ В ГРАД ПОПОВО“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА  
ОТ 15 ФЕВРУАРИ ДО 10 МАРТ 2006 ГОДИНА

Какво печелите при сключване на договори през промоционалния период

• 50 % отстъпка от проекта за газификация;

• за живеещите в жилищни блокове – изграждане на сградна газова 
инсталация срещу такса от 48 лева (таксата СГИ е 120 лева);

• 15 % отстъпка от стойността на вътрешната газова инсталация;

• 40 кубика природен газ  безплатно на всеки член от домакинството;
и още:

• участие в томбола за готварска печка „Mora 1425“, осигурена от „Газтоп“ ООД!

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация относно 
партньорската програма, приятели, моля да се обърнете към отдел 
„Маркетинг и продажби“, „Газоснабдяване–Попово“ АД, тел.:2 38 74.

ОСТАВАМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

– Във връзка с опас-
ността, която евен-
туално би ни сполетя-
ла, Общинската епизо-
отична комисия е из-
лязла със свое решение 
и кметът на община 
Опака е издал заповеди, 
с които са предприети 
мерки, като забрана 
за свободно движение 
на птици във и извън 
дворовете в населените 

Заместник-кметът на община Опака МИЛЧО РУСЕВ  
и председател на общинската епизоотична комисия:

места. В селата срещу 
подпис е уведомено всяко 
домакинство, в което 
се отглеждат  птици, 
в момента и в гр. Опа-
ка върви такъв списък. 
Освен това има и забра-
на за съхранение на фура-
жите. В указанията, 
които сме дали и по мест-
ния радиовъзел и други-
те средства за масово 
осведомяване, фуражите 
също трябва да се съ-
храняват в закрити по-
мещения или да бъдат 
добре покрити, ако са 
на открито. Другото е, 
че със заповед на област-
ния управител бяха сфор-
мирани и тези екипи, кои-
то бяха обучени днес. Те 
са готови да реагират от 
днес. За тях са получени 
облеклата, очакват се  
и ваксините. С друга за-
повед пак на областния 

управител беше сфор-
мирана временна коми-
сия, която да осъщест-

вява периодичен кон-
трол по изпълнението 
на всички взети мерки в 
общината.

Съставът º е петчле-
нен, в него влизат пред-
ставители на община-
та, държавното лесни-
чейство, полицията, ве-
теринарномедицинска-
та служба, ловните дру-
жинки. 

Към момента коми-
сията е направила ня-
колко обстойни провер-
ки и е констатирала ед-
но нарушение, за което е 
съставен акт по Наредба 
№ 1 на ОбС–Опака за 
пуснати на улицата сво-
бодно движещи се пти-
ци. Предстоят и още 
проверки – както внезап-
ни, така и по график.    

ОПАСНОСТТА ОТ ПТИЧИ 
ГРИП НЕ СЕ ПОДЦЕНЯВА

Мехтибат МУСТАФОВ

На 6 февруари в Опака  
се проведе обучение на гру-
пата за залавяне и умърт-
вяване на птици при евен-
туална поява на огнище на 
птичи грип. Обучението 
бе проведено от д-р Росен 
Радославов – началник сек-
тор РВЛ–Опака. На 10-
членния състав на групата, 
включваща участници от 
всички населени места на 
общината, бяха дадени точ-
ни указания за работа и на-
чин на действие  при си-
туация на поява на смърто-
носния щам. Беше показа-
н и личният предпазен кос-
тюм, с който всеки от екипа 
ще разполага. Д-р Радосла-
вов сподели, че обучението 
на екипа включва, първо, 
запознаване със защитното 
облекло, реда на обличане  
и начина му на използване. 
Конкретните задачи, които 
ще изпълняват, ще се указ-
ват на място от по-вис-
ши представители на кри-
зисни щабове, които са оп-

ределени по контингент 
план при евентуална поява 
на огнище на зараза, а ос-
новната им задача ще бъде 
по най-безопасен начина да 
се съберат заразените жи-
вотни и по най-безболезне-
ния начин да се умъртвят. 
Зададохме му и няколко 
въпроса. Ето отговорите:

При евентуално 
възникване на огнище  
на птичи грип в 
границите на общината 
какъв ще бъде принципът 
на действие, откъде ще 
получават сигнал?

– За целта са разработени 
планове и са сформирани 
регионални кризисни ща-
бове. Действа се по тях.

Какво е най-важното, 
което трябва да знае 
населението, когато 
намери или види 
мъртва птица, като 
искам да подчертая, че 
много се спекулира с 
успокоението „ние сме 
далече, при нас няма 

да дойде болестта…“ 
и доколко е реална 
опасността за поява на 
смъртоносния щам в 
региона?

– Към момента в общи-
ната и региона няма ре-
гистрирано заболяване или 
признаци на птичи грип 
при птиците, но опасността 
изобщо в цялата страна не 
е преминала. В повечето 
случаи вирусът се пренася 
от мигриращите диви пти-
ци, които прелитат над 
България, т.е. рискът е по-
стоянен. Важното за насе-
лението е да знае, че  има 
пуснати заповеди да не се 
пускат птиците навън, а  
да се държат в затворени 
помещения, понеже има 
вероятност не толкова 
да падне заразена пре-
летна птица, а да паднат 
изпражнения от нея, от кои-
то може бързо да се пре-
несе заразата. Също така,  
когато видят мъртва птица, 
да не я пипат, а да потърсят 
органите на РВМС.

тима души:  председател 
Любен Любенов и членове 
Димитър Янков, Пламен 
Дачков, Светломир Ива-
нов и Назим Хасан.

Избран беше и Контро-
лен съвет от трима души 
с председател Димитър 
Христов.

В изказването си собстве-
никът на фирма „Герада“ 
Герасим Дочев запозна при-
състващите с условията за 
реализация на пчелен мед 
в Европейския съюз и с 
изискванията към качест-
вото и хигиенните условия 
по пчелините.

Председателят на Упра-
вителния съвет на новоуч-
редения Общински пчелар-
ски браншови съюз бе 
упълномощен от присъст-
ващите да извърши съдеб-
ната му регистрация.
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Петя КАРАГЯУРОВА – 
уредник в Исторически музей–Попово

Днес малцина ще си спомнят за този 
изключително деен, енергичен и напред-
ничав човек. Роден е в село Врачеш, 
Ботевградско, през 1896 г., но още като 
дете се преселва с родителите си в Попо-
во. Баща му е известният в миналото поп 
Марин, който служи в По-
пово до 1945 г.

Алекси завършва Семи-
нарията, след това Дър-
жавния университет, спе-
циалност „география“. Бил 
е известно време директор 
на гимназиите в Попово, 
Омуртаг и Горна Оряхо-
вица. Покрай учителството 
се занимава активно с об-
ществена дейност. Заедно с 
колегата си Николай Кънев 
събира материали и издават 
книгата „Попово – градът 
и околията му“. Тази книга 
и до днес е не само безце-
ненно описание на райо-
на, а и уникален опит и за 
страната ни, предвид го-
дината на издаване – 1929. 
След тази на бял свят идва 
„България – повърхнина, 
народ и култура“, издадена 
с материалната подкрепа 
на Министерството на кул-
турата през 1931 г. Част от 
приходите при продажбата 
на книгата отиват в помощ 
на бедните ученици от 
поповската гимназия. По 
това време той участва 
и в издаваната поредица 
„Географско четиво“ като 
автор на две книжки – 
„Ескимоси“ и „Дахомеи“. 
Екземпляри от тях, както и 
гореспоменатите, пази Ис-
торическият музей на Попово. 

Името на Алекси Попмаринов е тясно 
свързвано и с кооперативното движение. 
С директора на Земеделската банка в 
Попово – Груди Томчев, в периода 1925–
1930 г. обикаля селата в околията и уч-
редява кооперации. Сред инициаторите 
е, заедно с Ганю Хаджиев (директор на 
Популярната банка в Попово по онова 
време), за изграждането на електрическа 
юзина за електрификацията на града. По-
знанията му за благоприятните клима-
тични и почвени условия за различните 
видове култури са причина той да е един 
от първите подкрепили идеята за от-
глеждането на слънчоглед в Поповско. 

 През 1934 г. е назначен за преподавател 
по история и география в Търговската 
гимназия (сега Икономически техникум) 
в град Варна. И там географско-изследо-
вателският му интерес не го напуска, 
напротив. През 1935 г. в гр. Варна издава 

книгата „Морето и нашето крайбрежие“. 
По-късно с колектив от няколко души 
събира материал за книга, посветена на 
Варна, която остава недовършена и неиз-
дадена. Подобна съдба има и друга не-
гова книга – „Ролята на манастирите в 
националноосвободителната война“. Те-
зи два ръкописа днес се съхраняват в 
Държавен архив–Търговище. Друга не-

гова страст е изработването на релеф-
ни карти. Той е един от първите в тази 
област. Негови карти има на България, на 
континентите, на Поповска околия и др. 
Част от неговите релефни карти са били 
окачени в коридорите на поповската гим-
назия. Релефна карта на България е имало 
и в хола на ВИНС–Варна (сега тази зала 
е съборена). Подобна карта е имало и в 
Търговската гимназия в град Велико Тър-
ново. Историческият музей–Попово е съ-
хранил картата на Поповска околия.

 Навсякъде където е преподавал и жи-
вял, Алекси Попмаринов се е ползвал с 
почит и уважение. Както заради дейността 
и трудовете си, така и заради чисто чо-
вешките си качества. Винаги добър, же-
лан събеседник и отличен оратор, непре-
станно търсещ нещо ново... 

 Напуска този свят през 1955 г. на 59-
годишна възраст в град Варна. 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

АЛЕКСИ
ПОПМАРИНОВ

Теодора Теодорова, както се опреде-
ля – капанска поетеса, е носител на на-
града за творчески успехи от Видинския 
митрополит Дометиан. Родена е в с.Гър-
чиново. Завършила е Поповската гим-
назия и Великотърновския университет, 
специалност „история и география“. Ра-
ботила е като журналист, рекламен агент, 
водещ със собствена програма. Въз-
можността да посети Македония, Тур-
ция, Гърция, Украйна, Молдова, Румъ-
ния, Сърбия, Австрия, Русия, Унгария е 
разширила погледа º върху културата и 
традициите на тези държави, което се усе-
ща в част от стиховете º. Нейни творби 
са отпечатани във вестниците „Слово“, 
„Труд“, „Ние“. Казва, че за нея поезията 
е прозорец към света, а словото е път на 
свободата... Предстои º да издаде първия 
си поетично-рекламен календар, както го 
определя. Пожелаваме и успех!

НОВО ИМЕ

Теодора Теодорова

МОЛЕЩА СТИХИЯ
Моят ден е молеща стихия,
времето е вярваща магия!
Виждам плаващи мълчания
в днешната епоха на страдания.
Моят ден е залез зареден,
а хармонията грее в мен.
Във кристалните очи общувам,
златни правила купувам.
Моят ден докосва тишината,
зарът покорява ли играта?
Тичащо сърце дарява миг
на пътуващия ангелски войник.
Моят ден е търсеща сирена,
дарявам златния кристал на Мелпомена.
Талия на сцената се смее,
Калиопа миг ще надживее...
Моят ден е виждащо начало,
зимата покри ме с огледало.
Вятърът косите покорява,
сила за промяната създава.
Моят ден в морето ще живее,
цветето за приказка копнее.
Виждаш ли запалените от любов звезди,
погледът ти сее влюбени следи...
Моят ден обича да мъдрува,
за надежда корабът ми чува.
Танцът в тъмната гора живее,
чистото мълчание на жриците ще пее...

е нова книга, в която ще 
намерят място личности 
и събития, свързани с По-
повско. Автор е имени-
тият ни онколог проф. 
Иван Христов. След като 
от години той пише свои 
спомени, част от които са 
публикували и на страни-

ПОД ПЕЧАТ
ците на „Поповски вест-
ник“, не без размисъл, как-
то споделя, ги е събрал в 
книга „Лекарят с всеотдай-
ност за живота“. Книгата е 
дадена за печат в книгоиз-
дателството на Анго Боя-
нов в София.

МВ

С наближаването на празника Св. Валентин процъфтява и търговията със 
символи на любовта – от плюшени сърчица до любовни послания, които могат 
да се намерят в различни варианти. Мнозина нашенци смятат да съчетаят в 
един голям купон двата празника – Трифон Зарезан и Свети Валентин.

КУПОН

Светослава РУСЕВА
Традиционният базар за 

продажба на мартеници в 
Търговище ще бъде орга-
низиран от 13 февруари до 
5 март 2006 г., се посочва 

в заповед на кмета на об-
щина Търговище. В нея 
са определени местата за 
търговия на открито през 
посочения период – пло-
щад „Независимост“ и бул. 

„Сюрен“ в Търговище. 
Таксата за ползване на те-
рените е 0,50 лв./кв.м на 
ден. Не се допуска нае-
мането на повече от два 
терена от един наемател.

БАЗАР ЗА МАРТЕНИЦИ

Алекси Попов (вляво) и художникът Йордан Пиндиков 
при една от обиколките за събиране на материал за книгата

„Попово – градът и околията му“, издадена през 1929 г.

ИМЕННИЦИТЕ

РОЖДЕНИЦИТЕ

10 февруари
Валентин/а, Харалампи

16 февруари
Гинка Огнянова  – 
кмет на село Ломци

ДА ПОЧЕРПЯТ 

проф. Иван Христов
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ХОРОСКОП
10–12 февруари

ОВЕН. Към края на седмицата от тайна ин-
трига, дребна суета и словесни препирни ще из-
расне сериозен конфликт, който ще продължи и 

през следващата седмица. Всеки ще избере форма на 
борба според възпитанието си, но по своята същност та-
зи борба ще бъде доста остра, дори ако мнозина пред-
почетат да я прикрият с воала на алтруизма и благород-
ството. 

ТЕЛЕЦ. Повишените претенции ще бъдат оря-
зани, възможно е дори вежливо да бъдат осми-
вани. Ако получите похвала, поощрение и знаци 

на доверие, това означава, че от миналото лято досега 
вие сте изминали съществен път в своята дейност. Бъ-
дете уверени в себе си и не затискайте своя творчески и 
делови потенциал. 

БЛИЗНАЦИ. Съприкосновението със силата 
и влиянието ще ви накара да чувствате и самия 
себе си като част от тази сила. Вие проницателно 

и с елемент на интрига използвате придобитата инфор-
мация, а след това скромно се оттегляте в сянка. Именно 
това впоследствие косвено ще послужи за подобряването 
на вашето длъжностно положение.   

РАК. В петък ще прекарате деня си велико-
лепно, отпускайки се нашироко. Ще си позво-
лите излишества, а в събота малко ще съжаля-

вате и ще ви е тъжно на тема „пари“. Най-важният ден 
е неделя – точно тогава непременно ще изплуват на бял 
свят всички тайни, независимо дали искате или не. Но 
вие задължително ще излезете сухи от водата.   

ЛЪВ. Задайте си въпроса: във всичко ли съм 
порядъчен и безгрешен, каква позиция заемам? 
Няма да ви навреди. И в неделя задължително 

ще научите отговора. Уви, или вие, или те – вас, но лъ-
жата и интригата присъстват в живота ви. При тези от 
вас, които вече почти са я изчерпали, и онези, които още 
не са доживели до нея, седмицата ще премине почти 
както обикновено. Ситуацията изисква от вас активна 
позиция, но и по-голяма сдържаност.  

 ДЕВА. Вашата ценност като човек, работник и 
специалист определят без вашето знание и учас-
тие. Ако през тези дни не сте напуснали, поред-

ният голям бунт ще си позволите чак през следващата 
седмица. Не за дълго. Сложната ситуация на работното 
ви място продължава до края на февруари.   

 ВЕЗНИ. В близките дни вашето, покрито с 
ореола на тайнствеността увлечение ще стане 
обществено достояние. Може би вие просто сте 

измислили как да организирате своя бизнес? Между дру-
гото, най-голям доход може да ви донесе всичко, свър-
зано с имот: продажбата, препродажбата, размяната и 
т.н., с всичките му възможни варианти. 

СКОРПИОН. На родените около 7–12 ноем-
ври им предстои в неделя, за кой ли вече път 
„да изяснят“ ситуацията. Възможно е някой или 

нещо да ви отвори очите. Може вие самите да разсеете 
някакъв семеен мит, включително касаещ „наследството 
на баба“. Тайното ще стане явно и ще се налага да се 
вземе решение какво да се прави с него. Ако интригата 
тръгва от вас, подгответе благоприятна почва още във 
вторник, четвъртък и петък. 

СТРЕЛЕЦ. През втората половина на седми-
цата в дома ви се появява ново лице. Или не но-
во, но в ново качество. Или някой ще намине на 

гости, или ще остане да пренощува. Само че тази ви-
зита ще има последствия и скоро вие ще осъзнаете необ-
ходимостта от дребни домашни реформи. Само нека 
отначало да доживеем до следващата седмица! 

КОЗИРОГ. В неделя ще стане ясно доколко 
стабилно е вашето финансово състояние, кои са 
необходимите „стратегически“ плащания и в ка-

къв размер трябва да бъдат заплатени в близките месеци, 
какъв доход разчитате да имате. Като че ли разликата ще 
бъде положителна. Дори може да не се отказвате от кре-
дит.   

ВОДОЛЕЙ. Това, с което се занимавате у дома 
от миналото лято (май че става дума за ремонт?), 
влиза в най-динамичния си етап, който ще при-

ключи към края на следващата седмица. Така че ви пред-
стои последно усилие, за да свършите всичко. Или ще го 
прехвърлите върху територията на децата си. Надявам 
се да мине без сътресения.   

РИБИ. Периодът е прекрасен за студентите и 
за всички, които повишават своето образование: 
видим е позитивният, реален резултат. В социа-

лен план вие растете, това е главната тенденция през 
текущата година. А през тази седмица ще дойде и пър-
вият положителен резултат в края на един етап, за все-
киго той ще е различен, но важното е да го усетите.

Дали той иска само да се позабавлява, 
или се стреми към трайна връзка? 
Можете да разберете това по начина, 
по който ви целува. Психологът Конрад 
Шпрай разграничава следните видове 
техники на целуване... 

• Влажни целувки – той е наистина 
много страстен, ала не питае дълбоки чув-
ства. Внимавайте! Верността не е глав-
ното му качество. Той обича да целува 
всяка, която му падне. 

• Сухи целувки – те са характерни за 
трезвия и сериозния. Но него не го бива 
за истинска емоционална връзка. 

• Проникващи целувки – ако той на-
стоятелно прониква в устата ви с език, 
значи сте попаднала на мъж, който обича 
да властва. Склонен е към егоизъм, а и 
в любовта обича да определя какво да се 
прави. 

• Бесни игри с език – ако се развихри 
с езика си из устата ви, трябва да знаете, 
че си имате работа с много страстна 
личност. Той определено умее да прави 
това, което желае, включително и да се 
люби страстно. За него истината е само в 
здравото обвързване. 

• Целувки по челото – те издават за-
крилника. Той се стреми да ви дари си-
гурност. А в същото време се старае да 
ви покаже, че той е водещият в двойката. 

• Целувки по шията – те подсказват, 
че партньорът ви е човек, който потиска 
страстите си. Той желае нещо повече от 
вас, ала проявява сдържаност, защото 
най-вероятно е срамежлив. И знайте, че в 

Отличен златистозе-
леникав цвят. Аро-

мат с развитие с нюанси 
на роза, дим и минерали. 
Вкус, завладяващ и богат, 
доминиран от роза, карам-
фил, тропически плод и 
цитрусови акценти.

Аромат с нюанси на мед 
и ядки, комбиниран с под-
чертани пикантни състав-
ки, свеж вкус, с дълго въз-
действие и изискан завър-
шек.

Цветът е красив, със зе-
леникави оттенъци. Впе-
чатляващ нос, с нюанси на 
сено, праскова и тропичес-
ки плод. Хармоничен вкус, 
с много добро тяло и прият-
на мека свежест. Отличен, 
много добър финал, доми-
ниран от пикантни арома-
ти.

Цветът е меко златист. 
Интензивен аромат, леко 
доминиран от теменужка. 
Плътен, обемен вкус с пи-
кантна горчивина на фина-
ла....

КОЛКО 
ПОЕЗИЯ В 
ОБЯСНЕНИЯТА 
ЗА ЕДНО ВИНО!?

ЦЕЛУВКАТА ИЗДАВА
него е притаен един истински вулкан. 

• Целувки по бузата – внимавайте, той 
не иска нищо друго, само да проникне 
директно в мозъка ви. Той е романтик, 
опитващ се да въздейства не толкова на 
физическата ви чувствителност, колкото 
на емоционалната. Тези целувки разкри-
ват стремеж към духовна близост и хар-
мония. 

• Гризане на ухото – той е голям лю-
бител на разточителните ласки. За не-
го еротиката и сексът са от огромно зна-
чение. 

• Целувки по вътрешната част на 
дланта – ако ви се е случвало партньорът 
ви да ви целува уж ненадейно по 
вътрешната част на дланта, навярно си 
имате работа с несериозен човек. Не 
вярвайте напълно на обещанията, кои-
то ви дава, и бъдете нащрек към обкръ-
жението му. Знайте, че той не е любител 
на сериозните връзки, чувства и любов... 

ЗАЩО КРАСИВИТЕ 
ХОРА ПРОСПЕРИРАТ 
Изследване, публикувано 

наскоро в научното изда-
ние „Emotion“ прави три 
основни открития: 

1. Привлекателността 
на лицето се оценява за 
част от секундата. 

2. Хубавите лица се 
свързват с позитивни ду-
ми като смях и щастие 
повече, отколкото с нега-
тивни. 

3. Красивите лица из-
глежда имат уникално 
въздействие. Хубавите 
къщи например не пре-
дизвикват същите реак-
ции, показва изследва-
нето. 

Авторите му са с доктор-
ска степен: Ингрид Олсон 
от университета на Пенсил-
вания и Кристи Маршуец 
от Иейл. „Изследването 
показа за пореден път, че 
има огромна социална и 
икономическа изгода от то-
ва да си привлекателен“, 
казва в прессъобщение 

Олсон. 
„Атрактивните 

хора са по-добре 
платени, смята-
ни са за по-ин-
телигентни и 
получават по-
вече внимание в 
живота си. Това 
благоразпо-
ложение, 
колкото 
и да е 
нераз-
бирае-
м о ,  
и з -
глеж-
да е 
вро-
дено 
и 

присъщо за всички култу-
ри. Изследванията сочат, 
че дори и децата предпочи-
тат красиви лица.“ Олсон 
и Маршуец са проверили 
по научен път влиянието 
на красотата. 

Първо, на участни-
ците в изследването 

са раздадени го-
дишни фотоалбу-
ми на студенти 
с красиви и не 
толкова атрак-
тивни лица. 
Никое от лица-
та не е било 
и з в е с т н о . 
След това са 
помолили 
участни-
ците да 
о ц е н я т 
атрактив-
ността на 
всяко ли-
це. Цел-
та е била 
да се по-
стигне 
някак-
в о 

съгласие относно това, 
кое лице е красиво и кое – 
не. Въпреки че времето 
за оценката е било изклю-
чително кратко, участни-
ците са били доста точни 
при определяне на краси-
вото. Оттук произтича и 

първият извод, че е необ-
ходим съвсем кратък пог-
лед, за да се оцени красо-
тата. 

Вторият извод е, че 
въпреки липсата на ясни 
критерии, по които едно 
лице се определя като кра-
сиво, хората избират на 
принципа на крайностите – 
много грозно или много 
красиво. Видяни за кратко, 
оценителите са направили 
подсъзнателна, а не точна 
оценка на физическата 
красота. 

Третият извод – краси-
вите лица предизвикват по-
вече позитивни мисли. То-
ва е удостоверено от екс-
перимент, в който всяко 
видяно лице е трябвало да 
бъде асоциирано с дума. 
Към неатрактивните лица 
участниците са били ин-
деферентни, докато краси-
вите са ги накарали по-
бързо да изберат положи-
телна дума. 

Накратко – красивите 
лица влияят, независимо 
дали хората си дават 
сметка за това. Олсон и 
Маршуец възнамеряват 
да задълбочат проучва-
нията си, като изследват 
какво определя привлека-
телността и дали сек-
суалната ориентация 
има някакво значение. 

www.zdrave.bg
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ХАРАЛАМПИЙ 
10 февруари

Хараланбей, Араланбей, Хараламповден, Чуминден –  
според народните представи светията е господар на 
болестите, главно на чумата. Празникът се почита глав-
но в Източна и по-рядко в Западна България. За пред-
пазване от болести строго се спазва забраната да не се 
извършва никаква домашна работа. Единствената гри-
жа на жените е да станат рано, да омесят и да опекат 
пити и хляб. Украсата им е кръст в средата, няколко 
пъпки (на чумата) около него, а по края голям венец за 
здраве. Докато се прави хлябът, някой от дома занася 
мед в църквата за освещаване. С него се маже хлябът и 
питките, които се прекадяват и раздават за здраве. От 
същия мед запазват вкъщи за лекарство през годината (с 
него лекуват обриви и рани). На някои места обредният 
хляб, приготвен от чисти жени, се оставя извън селото, 
за да не влезе болестта в него. Тези приношения имат 
за цел да омилостивят различните болести, чийто за-
поведник се смята св. Харалампи. Навсякъде те са на-
ричани с умалителни имена: „сладки и медени“, „благи 
и медени“, „леля“. Някъде особено внимателно премитат 
цялата къща, за да „изметат болестите навън“. Според 
народната етимология Араланбей „араландисва“ (прека-
дява) земята, тя се затопля и може вече да се обработва.

На 10 февруари православната църква чества св. Хара-
лампий, загинал мъченически през 198 г. за своята вяра 
в гр. Магнезия (Тесалия), където е епископ. Твърд пред 
мъчението, той го изживява и осмисля като радост от 
победата над злото и плътта. Иконографски често се из-
образява като повелител на болестта, която той държи 
окована в девет вериги или затворена в шише.

ВЛАСОВДЕН
11 февруари

Власовден, Свети Влас, Муковден – празник за здра-
вето на воловете. Св. Влас се смята за един от избави-
телите и покровителите на домашните животни, наред 
със свети Георги, свети Модест и свети Силвестър. 

Обичайно-празничният комплекс включва редица об-
редни действия, практики и забрани, чийто общ смисъл е 
предпазващ. На Власовден жените стават рано сутринта 
и приготвят обредните хлябове. В същото време мъжете 
почистват обора, изчесват воловете и ги изкарват на во-
допой. Преди да тръгнат, всяка домакиня излиза с опе-
чените хлябове и ги набожда на рогата им. Докато во-
ловете утоляват жаждата си, стопанинът им натопява 
краваите във водата, след това ги начупва и раздава на 
добитъка и на всеки срещнат по пътя обратно към дома. 
Всичко това се прави за здравето на воловете, да не ги 
лови болестта влас (особена болест в червата и стомаха 
им). В Северозападна България се приготвят два обредни 
хляба т.нар. св. Петка и св. Влас. Те се прекадяват в обора 
при воловете. След това първият се раздава по съседи, а 
вторият се слага в кърмата при воловете. При раздаване 
на хляба често срещана практика е хората да се ритат, 
бодат с глави, мукат, откъдето идва и другото название 
на празника Мỳковден. В Югозападна България „секат 
влас“ на говедата, при което символичното действие със 
секирата е придружено от мучене. От воловете и козите 
се взима малко вълна за лек. 

На Власовден се спазват някои забрани. Жените не 
предат, за да не става „влас“ в очите им (или на децата). 
Хляб не се меси, за да не „власясва“ брашното, т. е. да 
не става на конци. Мъжете не впрягат волове, защото се 
вярва, че дори „опасан в девет колана“, волът този ден 
се разпасва. Празникът се спазва и от овчарите, за да не 
се раждат „власàти“, с груба вълна агнета.

 В Централна България Власовден се празнува и за ни-
вите – да не ловят „влас“, т. е. да няма празни класове.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
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

Кой е задължен да 
подава годишна данъчна 

декларация?

Задължени да подават да-
нъчна декларация са всички 
физически лица, които през 
2005 г. са получили доходи 
от: 

• дейност като едноличен 
търговец, свободна профе-
сия, занаятчия; 

• извънтрудови правоот-
ношения (граждански дого-
вори, управление и контрол, 
участие в управителни и 
контролни органи на пред-
приятия и на юридически 
лица с нестопанска цел); 

• отдаване под наем на 
движимо и недвижимо иму-
щество;

• селско, горско и водно 
стопанство, включително 
доходи от непреработена ра-
стителна и животинска про-
дукция, получени от лица, 
регистрирани като тютюно-
производители и земедел-
ски производители;

• продажба и замяна на не-
движимо и движимо иму-
щество, на акции, дялове и 
други участия; 

• извършване на патентна 
дейност; 

• трудови и приравнени 
към тях правоотношения, 
изплатени от работодател, 
който не е задължен да удър-
жа и внася данък по реда на 
ЗОДФЛ. 

Във всяко от приложения-
та към декларацията са да-
дени указания как да се оп-
редели данъчната основа за 
всеки източник на доход. 

Годишната данъчна осно-
ва се формира като сбор от 
данъчните основи за доходи-
те от отделните източници. 

Подава ли се декларация 
за доходи под размера на 
необлагаемия минимум?

Декларацията се подава 
независимо от размера на 
облагаемия доход, включи-
телно и когато данъчната 
основа е под необлагаемия 
минимум за 2005 година – 
1560 лева. 

Кои доходи от продажба 
или замяна на недвижимо 
и движимо имущество са 

необлагаеми? 

• Доходите от продажба 
(замяна) на апартамент, къ-
ща или вила, включително 
прилежащата земя, при ус-
ловие, че са били основно 
жилище на продавача не 
по-малко от три години пре-
ди продажбата или замяна-
та. Основно жилище е то-
ва, което е служило за задо-
воляване на жилищните 
нужди на данъчно задълже-
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ното лице и на членовете 
на неговото семейство по-
стоянно или преимущест-
вено поне три години от 
последните пет. 

• Доходите от продажба 
(замяна) на до два недви-
жими имота, които не са 
основно жилище на прода-
вача, както и селскостопан-
ски и горски имоти неза-
висимо от броя им, ако вре-
мето между придобиването 
и продажбата (замяната) е 
повече от пет години. 

• Доходите от: 
– продажба (замяна) на 

движимо имущество, с из-
ключение на акции, дялове 
и други участия в търговски 
дружества, в неперсонифи-
цирани дружества и други 
форми на съвместна дей-
ност и прехвърляне на пред-
приятие на едноличен тър-
говец; 

– продажба (замяна) на 
пътни, въздухоплавателни 
и водни превозни средства, 
които са били собственост 
на продавача повече от една 
година преди продажбата.

 Къде и как се подава 
декларацията и в какви 

срокове? 

Декларацията може да се 
подаде лично от декларатора 
или чрез упълномощено от 
него лице в териториалната 
дирекция на Националната 
агенция за приходите по 
постоянен адрес. Не се из-
исква нотариално заверено 
пълномощно. Подаващият 
удостоверява самоличност-
та или представителната си 
власт пред длъжностното 
лице чрез лична карта (пас-
порт).

Декларацията може да 
се подаде директно от ин-
тернет страницата на при-
ходната администрация 
www.nap.bg, подписана с 
електронен подпис. 

Декларацията може да 
бъде подадена по пощата с 
обратна разписка. Някои по-
щенски клонове директно 
приемат декларации, като 
издават входящи номера.

Законоустановеният срок 
за подаване на декларацията 
е 15 април 2006 година. Ако 
декларацията е изпратена 
по пощата, за дата на 
подаване се счита датата на 
пощенското клеймо. 

Как и в какви срокове се 
плаща данъкът? 

Определеният по декла-
рацията данък се плаща в 
30-дневен срок, считано от 
датата на подаването. 

Когато декларацията се 
подаде в срок до 31 януари 
и в същия срок се заплати 

дължимият данък, се ползва 
отстъпка от 5 на сто върху 
сумата за довнасяне. 

Данъкът се заплаща: 
- с дебитна карта по ин-

тернет – необходими са ре-
гистрация в системата E-pay 
и в интернет страницата на 
приходната администрация 
www.nap.bg

- с пощенски запис за да-
нъчно плащане по сметка на 
Териториалната дирекция 
на Националната агенция 
за приходите, където е пода-
дена декларацията; 

- по банков път по сметка 
на Териториалната дирекция 
на Националната агенция 
за приходите, където е пода-
дена декларацията. 

След изтичането на уста-
новения срок данъкът се съ-
бира заедно със законната 
лихва за изтеклия период 
на закъснение. 

Има ли нови данъчни 
облекчения  

и какви са те? 

І. Местните физически 
лица, включително извърш-
ващите дейност като едно-
личен търговец, отговарящи 
на условията, предвидени в 
ЗОДФЛ, могат да ползват 
данъчно облекчение за де-
ца, като приспадат от го-
дишната си данъчна основа 
сума в общ размер, както 
следва:

1. При едно ненавършило 
пълнолетие дете – 360 лв.;

2. При две ненавършили 
пълнолетие деца – 780 лв.;

3. При три и повече не-
навършили пълнолетие де-
ца – 1140 лв.

ІІ. Данъчната основа на 
лицата, получили доходи 
по трудови и извънтрудови 
правоотношения, както и 
на едноличните търговци 
се намалява с внесените 
през годината за сметка на 
лицата осигурителни внос-
ки за закупуване на осигу-
рителен стаж по § 9 от Ко-
декса за социално осигуря-
ване. 

И двете данъчни облекче-
ния се ползват само с пода-
ване на данъчна декларация 
по чл. 41 от ЗОДФЛ, вклю-
чително когато лицето има 
доходи единствено от тру-
дови правоотношения.

Какви документи се 
представят заедно с 

декларацията? 

Заедно с декларацията 
се представят служебни бе-
лежки от основния работо-
дател за удържания и вне-
сен данък през годината, 
както и документи, удосто-
веряващи авансово внесе-

ните през годината данъци. 
Едноличните търговци при-
лагат и документите, по-
сочени в чл. 41, ал. 1 от 
ЗОДФЛ. 

За ползване на данъчното 
облекчение за деца към го-
дишната данъчна деклара-
ция се прилага и деклара-
ция по чл. 29а от ЗОДФЛ 
за ползване на данъчно об-
лекчение за деца, както и 
декларация от другия роди-
тел, освен в предвидените 
от закона случаи.

Възможно ли е да се 
поправи вече подадена 

декларация? 

Грешките могат да бъдат 
отстранени в срока за пода-
ване на декларацията. По-
правките се извършват с 
нова данъчна декларация. 

Какви са санкциите?

Глоба до 500 лв. – за по-
даване на годишната да-
нъчна декларация след зако-
ноустановения срок;

Глоба до 1000 лв. – за 
непосочване или невярно 
посочване на данни или 
обстоятелства, водещи до 
определяне на данъка в по-
малък размер или до осво-
бождаване от данък;

Имуществена санкция 
до 500 лв. за едноличните 
търговци – за неизпълнение 
на задължението по чл. 41, 
ал. 1 от ЗОДФЛ за пред-
ставяне на годишен финан-
сов отчет, включително при-
ложенията към него или 
непредставяне в срок.

Имуществена санкция 
до 2000 лв. за едноличните 
търговци – за неизпълнение 
на задължението по чл. 41, 
ал. 1 от ЗОДФЛ за подаване 
на копие от доклада по За-
кона за независимия фи-
нансов одит или неподаване 
в срок.

При повторно нарушение 
глобите се определят в по-
висок размер.

1073 са лицата, подали 
до 31 януари в ТД на НАП–
Търговище годишните си 
данъчни декларации по За-
кона за облагане доходите 
на физическите лица. Пла-
тилите до тази дата по-
лучават 5% отстъпка от 
дължимия данък. Спрямо 
същия период на миналата 
година деклариралите до-
ходи са почти три пъти 
повече. Служителите на 
ТД на НАП го обясняват 
с въведеното семейно по-
доходно облагане, което да-
ва данъчно облекчение на ро-
дителите с непълнолетни 
деца.

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА 
ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

(ЗОДФЛ) ЗА ДОХОДИ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2005 Г.
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Край село Каран Вър-
бовка e манастирът „Св. 
Марина“ – един от най-
старите български манас-
тири, които са от периода 
на Второто българско цар-
ство (1187–1396).

След падането на бъл-
гарското царство под тур-
ско владичество от стра-
на на турците започнали 
страшни гонения, издева-
телства и нетърпими наси-
лия над монасите. Манас-
тирът бил опожарен и из-
равнен със земята, както 
и други свидни български 
светини, и постепенно из-
чезнал от съзнанието на на-
родната памет, но името на 
св. Марина останало трай-
но в съзнанието на народа. 

Девойката Марина била 
дъщеря на езически жрец 
в Антиохия Писидийска 
(ІІІ в.), но приела християн-
ството от старец христия-
нин. Древната християн-
ска църква била подложена 
на най-тежко и жестоко из-
питание по време на цару-
ването на император Дио-
клетиан (284–305). Жертва 
на тези гонения станала и 
девойката Марина, едва 
15-годишна.

От народните предания 
се знае, че южно – близо до 
този първи манастир, е има-
ло град от Римско време, 
наречен „Пановград“, а 
местността и до днес се на-
рича Пановца. Вторият ма-
настир бива възстановен 

по-късно (1828–1859), раз-
казаха от русенската митро-
полия.

 През първата половина 
на ХІХ век, недалеч от раз-
рушения манастир, била по-
строена църква. Мястото 
не било избрано случайно, 
тъй като там извирала во-
дата с лечебни свойства. 
Тази църква, построена в 
чест и прослава на св. ве-
ликомъченица Марина, би-
ла подновена и съществу-
ва и до днес, научаваме 
от книжката на архиман-
дрит Вениамен „Кратка ис-
тория на манастира „Св. 
Марина“, в която той пи-
ше, че като постъпил в ма-
настира, над входната за-
падна врата на църквата 

била написана годината 
1890-а.

Преданието гласи, че в 
един горещ и безоблачен юл-
ски ден, по време на жътва, 
собственикът на нивата – 
турчин, оставил сляпото 
си дванадесетгодишно 
момченце да спи в единия 
край на нивата, а той 
отишъл да работи, детето 
се пробудило и тръгнало да 
търси баща си. Тичайки, то 
стъпило във водата, пило 
от нея и след като измило 

лицето си, прогледнало. 
Радостно, изненадано и 
уплашено, то тичало към 
баща си, а той, като се 
уверил, че чедото му наис-
тина вижда, много се за-
радвал. Без да се бави, го 
грабнал и изтичал до близ-
кото селище да сподели 
радостта си и да попита 
жителите му какъв хрис-
тиянски празник чест-
ват и кой е светецът, кой-
то прави чудеса с тази во-
да. Отговорил му стар све-
щеник, който разказал, че 
е слушал от старите све-
щеници и старци, че на въ-

Чудодейна вода извира в средата на манастира 
„Св. Марина“ край русенското село Каран Върбовка. 
Местните жители вярват, че всеки, който отпие 
от нея, ще се изцери от тежките си болести. Според 
преданието стотици хора са оздравели от водата в 
манастира, а лечебната º сила е прочута на много 
места в страната. Говори се, че помага срещу ка-
мъни в бъбреците, жлъчка, екземи, стомашни забо-
лявания. Старите хора говорят, че на това място 
слепи проглеждат, а неми проговарят. 

АКО ТРЪГНЕТЕ 
КЪМ РУСЕ, 
СПРЕТЕ В МАНАСТИРА 
„СВЕТА МАРИНА“

Света Марина

Чешмата с лековитата вода, изградена през 1984 г.

Кладенецът с лековитата вода или Аязмото, както го наричат хората днес, се намира в средата 
на сегашната манастирска църква. Не се знае кога е оформено като кладенец, кръгло, 

с каменни стъпала и оградено с железен парапет във формата на осмоъгълник с три вратички – 
северна, западна и южна. Дълбочината на водата е 1,80 м 

и е изведена с тръби извън храма през 1984 г., като е оформена чешма. 

Манастирската църква

Трите монахини от манастира „Св.Марина“

Стенопис от манастирската църква

Тези, които посетят 
манастира, трябва да 
знаят, че на 12 км по 
пътя към общинския 
център Две могили, в до-
лината на Русенски Лом 
се намира пещерата Ор-
лова чука – втората по 
дължина в България. 
В Две могили може да 
се посети гробът и къ-
щата музей на легендар-
ния българин Филип То-
тьо, в която той пре-
карва последните годи-
ни от живота си.

Старият войвода се 
преселва да живее в тук 
около 1895 г., вече на 
преклонна възраст. По-
строява хубава за вре-
мето къща, подредена по 
балканджийски, в която 
живее до смъртта си 
през 1907 г. Погребан е 
в двора на църквата – 
израз на най-голяма по-
чит и признателност. 
Присъстват много хора 
от Две могили, Русе и 
негови съратници от 
цялата страна. Друга-
та хайдушка легенда 
Панайот Хитов произ-
нася надгробна реч, в 
която се казва: „Умря 
страшилището на тур-
ската империя“. Над 
гробът му е издигнат 
паметник. През 1973 г. 
признателните потом-
ци издигат величествен 
паметник в центъра на 
града. Голямата брон-
зова фигура на „хвърко-
ватия“ войвода, устре-
мена напред, напомня за 
неговия бурен и достоен 
за подражание живот.

През 1980 г. къщата, 
която е обитавана от 
този неукротим българ-
ски дух и в която прес-
тава да тупти едно го-
лямо сърце, е превърна-
та в музей.

Подготви за печат Пламен Събев

просното място се е сла-
вило името на св. велико-
мъченица Марина и че там 
е нейната АГИАЗМА (из-
вор със светена лековита 
вода). Денят е 17 юли, в 
който ден православните 

християни тачат нейната 
светла памет. 

За благодарност към св. 
Марина друговерецът по-
дарил нивата с АГИАЗ-
МАТА и поръчал, като ид-
ват там болни, да има мяс-
то за настаняване. Чудото 
се разнесло не само в Бъл-
гария, но и в Молдовла-
хия, Сърбия и други. От 
тогава и до днес паметта 
на св. Марина се тачи и 
не се забравя. Не пресеква 
притокът от вярващи, 
които през всички времена 
на възход и падения, на 
робство и свобода, с гореща 

вяра търсят и получават 
изцеление от различни 
болести и недъзи – по ней-
ното застъпничество пред 
Господа Иисуса Христа.

И ОЩЕ...


