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ЧЕТИРИ 
ГОДИНИ 
ПРИРОДЕН 
ГАЗ В 
ПОПОВО

АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ – С ОФИС В 

ПОПОВО

БРЮКСЕЛ–ПОПОВО

Заместник-кметът на община Попово Милена Божанова (втора от дясно на ляво)
по време на конференцията

Пламен СЪБЕВ

На 6–8 февруари в 
Брюксел се проведе Пета-
та конференция за енер-
гийна ефективност. Сред 
поканените имаше и пред-
ставители на новосъздаде-
ните агенции за енергийна 
ефективност. Община–По-

пово, която защити пред Eв-
ропейската комисия проект 
„Интелигентната енергия“ 
за откриването на офис 
на Агенция за енергийна 
ефективност, беше пред-
ставена от заместник-кмета 
Милена Божанова. След за-
връщането си тя сподели, 
че са обсъждани проблеми 

на възобновяемите източ-
ници на енергия, енергий-
носпестяващите проекти, 
споделен е опитът на раз-
лични страни в тази област. 
Имало е представители от 
Италия, Германия, Испа-

Трима възпитаници на 
поповския Дом за отглеж-
дане на деца, лишени от 
родителски грижи, огра-
били магазин от веригата 
„Всичко за 1 лев“.  На 10 
февруари момчетата на 
възраст 11 и 12 години 

ДЕЦА 
ОБИРАТ 
МАГАЗИН

 С решение на Общинския съвет от 14 
февруари 2006 г. влиза в сила изменение 
на Наредбата за условията и реда за наста-
няване под наем в общински жилищата и 
продажбата им. 

В чл. 28 на тази наредба се предвиж-
даше продажбата на жилища, общинска 
собственост, да се извършва по цени, оп-
ределени на базата на данъчната оценка, 
коригирани с коефициент 2,2. Върху це-

РАЗРЕШИХА ПРОДАЖБАТА 
НА 41 ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

ната се начислява и ДДС от 20%, 2% 
местен данък и 3% режийни разноски.

С приемането на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за местните да-
нъци и такси на 30.11.2005 г. данъчната 
оценка на жилищните имоти в Попово се 
увеличи повече от 3 пъти. Според прие-
тата методика за формиране на цените 
на общинските жилища те на практика 

МЪРТВА ПАТИЦА Е
НАМЕРЕНА ДО КАРДАМ

Няма опасност за зараза 
на населението с вируса на 
птичи грип чрез питейната 
вода от язовир „Тича“, съ-
общиха от Областната епи-

БЪЛГАРИНЪТ 
СЕ БОРИ 

САМ И 
ГРЕШИ!

СТОМАТОЛОГЪТ 
БУДИТЕЛ на стр. 5

на стр. 2

ИЗГОТВЕНА 
Е  СТРАТЕГИЯ 
ЗА РАЗВИ-
ТИЕТО НА 
ТУРИЗМА 

на стр. 5

На 17 февруари 2006 г. 
тържествено и с водосвет 
бе открита газификация-
та на православния цър-
ковен храм „Успение Бого-
родично“ в нашия град. 
Газифицирането на храма 
стана възможно благодаре-
ние на направеното даре-
ние от „Овергаз Инк.“ АД 
и „Газоснабдяване–Попо-

Найден Иванов

на стр. 2
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от стр. 1
зоотична комисия в Търго-
вище в понеделник, 13 
февруари. В три общини – 
Опака, Антоново и Омур-
таг, са наложени глоби на 
кметовете и частни сто-
пани, които са допусна-
ли свободно движение на 
домашни птици. На по-
редното заседание на Об-
ластната епизоотична ко-
мисия д-р Николай Найде-
нов, ръководител на Район-
ната ветеринарномедицин-
ска служба, съобщи, че 
до момента няма констати-
рани случаи на масова 
смъртност сред домашните 
птици. 

МЪРТВА ПАТИЦА НАМЕРЕНА ДО КАРДАМ
ТЪРГОВИЩЕ

• 14 февруари.  Няма 
заболеваемост от птичи 
грип по домашните птици 
и хората в региона – съоб-
щиха ветеринарните спе-
циалисти на редовното 
заседание на общинската 
епизоотична комисия в 
Търговище. 

Засилва се контролът и 
санкциите в изпълнение 
Заповедта на кмета на об-
щината за отглеждане на 
домашни птици само в 
затворени помещения във 
връзка с евентуалната опас-
ност от зараза. Огранича-
ва се достъпът на населе-
нието до водоемите в райо-
на. Отговорност за изпъл-
нението на тези решение 

ЗАСЕДАВАТ ЕПИЗООТИЧНИТЕ КОМИСИИ

Маруся МИЛУШЕВА

След публичното обсъж-
дане на проекта за бюджет 
на Община–Попово за 
2006 г. на 14 февруари той 
беше внесен за разглежда-
не и в Общинския съвет. 

Преди да представи но-
вия годишен план пред 
съветниците, заместник-
кметът Милена Божанова 
направи отчет за касово-
то изпълнение на бюд-
жет 2005 г. В края на годи-
ната приходната му част 
възлиза на 10 384 798 лв., 
което е 96% от планува-
ното. Толкова са и раз-
ходите, като 52% от тях 
са за възнаграждения и 
осигурителни плащания 
на заетите в бюджетната 
сфера. По дейности най-
много средства са отишли 
за образование – 40 на 
сто от всички разходи. Бе-
ше подчертано, че през 
годината повече от 1,5 млн. 
лева са инвестирани в 
общинската инфраструк-
тура, в това число и соб-
ствени средства. Тази тен-
денция и цялостната фи-
нансова стабилизация на 
общината трябва да про-
дължи.

Бюджетът за 2006 г. 
се планира в размер на 
9 082 898 лв. Той се фор-
мира от приходи с държавен 
характер 5 466 689 лв. и 
общински приходи – 3 616 
209 лв. Инж. Божанова 
посочи как са разпреде-
лени разходите за делеги-
раните от държавата и за 
общинските дейности. Спе-
циално внимание бе обър-
нато на инвестиционната 
програма през 2006 г. 
Предвидените в бюджета 
капиталови разходи са 769 
хил. лв., в т.ч. и целевата 
субсидия от централния 
бюджет от 379 700 лв., но 
се очакват значителни сред-
ства по различни програми. 

Всички постоянни коми-
сии към ОбС дадоха стано-
вище, че подкрепят отчета 
и проекта за бюджет за 2006 
година, като се направиха 
и някои препоръки – по-
добра събираемост на нае-
мите от жилищни и други 
общински обекти, включ-
ването на определени 
улици, тротоари и други 
обекти за ремонт и т.н.

„Ако си зададем въпроса 
успя ли бюджет 2005 г. да 
реши всички проблеми на 
територията на общината, 
отговорът със сигурност ще 
бъде „не“ – каза по време 
на обсъждането кметът на 
общината д-р Людмил Ве-
селинов. – Но в разходната 
си част бюджет 2005 успя 
да даде до известна степен 
спокойствие и сигурност 
на всички хора, които имат 
взаимоотношения с този 
бюджет. Работещите в бю-
джетната сфера редовно си 
получаваха преди всичко 
трудовите възнаграждения. 
Успяхме ли ние със соб-
ствени приходи да решим 

ИНВЕСТИЦИИТЕ – 
ПРИОРИТЕТ ЗА 2006 Г.

стават непродаваеми, тъй 
като цените им надвишават 
неколкократно пазарните 
цени в града и региона. Във 
връзка с това ОбС подкрепи 
предложението за промяна 
в наредбата, като заличи в 
чл. 28 думите „коригирани 
с коефициент 2,2“.

До момента в общинската 
администрация са постъ-
пили 41 молби от гражда-
ни, желаещи да закупят об-
щинските жилища, в които 
живеят повече от три годи-
ни. Във връзка с това ОбС 
утвърди структурата на об-
щинския жилищен фонд за 
2006 г., както следва:
Жилища за отдаване 
под наем               249 броя
Резервни жилища   
     133 броя
Оборотни жилища  
       28 броя
Ведомствени жилища                    
         2 броя
Жилища за продажба                   
       41 броя    

Общият брой на общин-
ските жилища е 412.  МВ

РАЗРЕШИХА 
ПРОДАЖБАТА НА 
41 ОБЩИНСКИ 
ЖИЛИЩА
от стр. 1

I. Ветеринаромедицинските органи да 
организират:

1. Осъществяване на постоянен ветери-
нарномедицински контрол върху птице-
въдните обекти.

2. Засилен ветеринарномедицински 
контрол върху пазарите за живи животни 
и недопускане на търговия с живи птици.

 3. Незабавно сигнализиране при всеки 
случай на повишена смъртност при пти-
ците.

ІІ. СЛРБ и НУГ да организират:
 1. Засилено претърсване за откриване на 

трупове на прелетни диви и водоплаващи 
птици.

При откриване на такива незабавно да 
сигнализират директорите на РВМС и 
ГУ на НВМС.

2. Контрол върху наложената забрана 
за ловуване на диви прелетни птици.

ІІІ. Собствениците и управителите на 
птицевъдни обекти:

1. Да засилят охраната и осигурят усло-
вия за дезинфекция на влизащите и из-
лизащите от обекта транспортни сред-
ства и хора.

2. Да предприемат мерки за недопуска-
не на отглеждането на птици и съхранение-
то на фуражи на открито.

ІV. Кметовете и кметските наместници:
1. Да уведомяват срещу подпис всички 

собственици, отглеждането на птиците и 
съхранението на фуражи да става само в 
закрити помещения.

2. При допускане на нарушения от стра-
на на собствениците да бъдат съставени 
актове за нарушение.

Контролът по изпълнение на настояща-
та заповед възлагам на заместник-кмета 
на община Попово инж.Тодор Ненов.

Настоящата заповед да се доведе до зна-
нието на заинтересованите лица за све-
дение и изпълнение.

Кмет на община Попово  

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД  № 25/2006

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Заповед № РД 09-20/12.01.2006 г. 
на министъра на земеделието 

НАРЕЖДАМ:

НОВА 
АВТОБУСНА 

ЛИНИЯ
Във връзка с решение на 

Общинската транспортна 
комисия Общинският съ-
вет даде съгласие да се 
открие процедура за от-
криване на нова автобус-
на линия Попово–Вар-
на и обратно. Решението 
е в отговор на необходи-
мостта от по-добри кому-
никации с големия край-
морски център. Маршру-
тът е през гр. Лозница. 

разбили стъкло и проник-
нали в помещението към 
19,30 часа. Те задигнали 
различни играчки – кукли, 
карти, сабя и др. Прибрали 
също козметика. 

Задигнатата плячка от-
несли в приюта и я скрили 
в стаите с намерение да я 
пласират по-късно. Краж-
бата била открита на след-
ващия ден, при отварянето 
на магазина. За кратко вре-
ме невръстните крадци би-
ли разкрити.

Според директора на До-

ма за отглеждане на де-
ца, лишени от родителски 
грижи, Хасан Хасан и три-
те деца са сред кротките. 
„Въобще не съм очаквал, 
че могат да извършат по-
добно нещо – казва той. – 
Не съм сигурен дали краж-
бата е тяхна инициатива, 
или са били накарани да 
я извършат от по-големи 
момчета. Те си имат свои 
играчки, но явно са се по-
лакомили“.

Децата били от бедни се-
мейства с по един родител. 

МВ

ДЕЦА ОБИРАТ МАГАЗИН
от стр. 1

ния, Финландия, Пол-
ша, България и много от 
Белгия – домакин на сре-
щата.

На 9 и 10 февруари са 
проведени срещи с Патрик 
Ламбер – директор на 
Агенцията за енергийна 
ефективност към Европей-
ската комисия. Изразено 
е задоволство от предста-
вянето на България по про-
грамите за енергийна ефек-
тивност. Община–Попово, 
която спечели проекта, без 
да има специално лоби в 
Комисията, е получила спе-
циално поздравление от 
Патрик Ламбер. Освен с 
него г-жа Божанова е имала 
срещи с други четирима от 
еврокомисарите.

По проекта Общината 
ще получи 168 хил. евро, 
които са за поддръжка на 
офиса в продължение на 

три години. След този срок 
Агенцията ще продължи да 
се издържа самостоятелно. 
В офиса ще се разкрият 
четири работни места. То-

ва реално ще стане към 
края на юни. Предстои 
регистрация на Агенцията 
и одобряване на статута º 
в Брюксел.

АГЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ – С 
ОФИС  В  ПОПОВО

БРЮКСЕЛ–ПОПОВО

от стр. 1
Брюксел

ЗА ОТКРИТИ МЪРТВИ ПТИЦИ МОЖЕТЕ 
ДА СЪОБЩАВАТЕ НА ТЕЛЕФОНИ:

РВМС–ТЪРГОВИЩЕ

0601/2 65 55 – д-р Цеков 
0601/6 26 52 – д-р Великова

РВЛ–ПОПОВО

0608/2 39 31 

носят Държавното лесни-
чейство и Ловно-рибар-
ският съюз. 

Светослава РУСЕВА

ПОПОВО

• 13 февруари. Общин-
ската епизоотична комисия 
реши да засили контрола 

наши специфични про-
блеми така, както ни се 
иска? И тук отговорът е 
„не“. Не успяхме да се мо-
билизираме и да съберем 
всички приходи, които 
би трябвало да насочим в 
общественополезни дей-
ности. Не успяхме по раз-
лични причини, една от 
които е бедността на част 
от населението. Не успях-
ме и да привлечем страте-
гически, основен инвести-
тор на територията на об-
щината, който да даде га-
ранция и сигурност за 
хората на Попово. Зато-
ва търсенето на инвести-
ции остава като основен 
приоритет и за тази го-
дина“. Кметът апелира 
съветниците, администра-
цията и цялата обществе-
ност да подкрепят бизне-
са, да се поощрява всеки 
предприемчив и инициа-
тивен човек, който иска 
да инвестира на наша 
територия, а не да му се 
пречи. Разделението на об-
ществото е факт, каза той, 
но именно тези хора ще 
помогнат на другите, които 
днес изпитват особени 
затруднения, да променят 
положението си. 

Два са основните инвес-
тиционни обекта за годи-
ната, които кметът от-
крои – изграждането на 
Пречиствателната станция 
за 12 300 000 евро, което 
се очаква да започне през 
лятото и на околовръстния 
път, за който ще получим 
още през тази година около 
1 млн. лева. Приоритет 
са и всички останали ин-
фраструктурни обекти, 
реализиращи се по различ-
ни проекти в града и селата, 
за да може населението на 
общината да живее в една 
по-приятна, по-екологична 
обстановка. 

С 27 гласа „за“ и нито един 
„против“ присъстващите 
на заседанието общински 
съветници приеха отчета 
за 2005 г. и бюджета на 
общината за 2006 година. 
Подобна подкрепа е успех 
за финансовия екип на об-
щинската администрация. 
Но както обясни г-жа Бо-
жанова, това е само стъпка 
от бюджетния процес... 

През почивните дни в 
Търговищка област са на-
мерени две мъртви прелет-
ни птици. Едната е сива 
чапла, открита в язовир 
„Бистра“. На 10 февруари 
на километър от село Кар-
дам е намерена мъртва бе-
лочела дива гъска. Този вид 
патица е устойчива на бо-
лестта и затова се смята за 
един от най-големите º раз-
пространители. Мъртвите 
птици са изпратени за екс-
пертни изследвания в На-
ционалната референтна ла-
боратория в столицата. До 
няколко дена ще стане из-
вестно дали те са носители 
на вируса на птичия грип.    

МВ

върху изпълнението на пре-
вантивните мерки, приети 
от нея за предпазване от 
появата на птичи грип на 
територията на общината. 
Осигурено е ежедневно на-
блюдение по поречието на 
река Черни Лом и на водое-
мите в община Попово.

Пламен СЪБЕВ
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ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРИРОДЕН ГАЗ В ПОПОВО

ГАЗИФИКАЦИЯТА 
СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА 
ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

Колективът на „Газоснабдяване–Попово“ АД

Децата често гостуват в демонстрационния център на Дружеството.

Момент от историята на дружеството. Откриването на демонстрационния център. 

Преди четири години започнаха да потребяват 
природен газ първите 15 промишлени предприятия 
и обществени сгради в нашия град. Днес клиен-
ти на „Газоснабдяване–Попово“ АД са стотици 
домакинства, десетки обществено-администра-
тивни сгради и  промишлени предприятия. На тери-
торията на града е изградена газопроводна мрежа, 
в която са инвестирани милиони левове.

Какво е сегашното състояние на газоснабдител-
ното дружество, какви са перспективите за бъ-
дещото му развитие – за това разказва неговият 
изпълнителен директор г-н Найден Иванов.

во“ АД на стойност над 
24 х.лв. С този тържествен 
ритуал екипът на „Газо-
снабдяване–Попово“ АД 
отбелязва и четиригодиш-
нината от реалната газифи-
кация на Попово. 

Преди четири години на 
този ден първите  промиш-
лени и обществени сгради 
в града ни започнаха да по-
требяват екологично чис-
тото гориво.

За този четирилетен пе-
риод обществените абона-
ти станаха повече от триде-
сет, десет фирми в сферата 
на промишлеността вече 
ползват природен газ. Над 
360 домакинства внесоха 
уют и топлина в домове-
те си със синьото гориво. 
Изградени са 25 км разре-
делителен газопровод и 
газопроводни отклонения. 

Към настоящия момент 
в най-големия инфраструк-
турен  проект в родния ни 
град са инвестирани над 
три милиона лева. Природ-
ният газ достига до всички 
промишлени и обществени 
сгради и до жилищата на 
над 2500 домакинства.

До 2010 г. предвиждаме 
газоразпределителната 
мрежа да достигне до до-
мовете на 6000 семейства, 
с което проектът за газифи-
кация на град Попово ще 
бъде завършен 90%.

Наистина, зад всичко 

именно лизингова форма 
на изплащане на уредите 
и възможност за ползване 
на заем за енергийна ефек-
тивност с 20% опрощаване 
на средствата от кредита.

От 15 февруари старти-
ра и промоцията на газо-
снабдителното дружество, 
която ще бъде  единствена 
за тази година и ще продъл-
жи до 10 март 2006 г.

Ако имате намерение да  
газифицирате дома си, въз-
ползвайте се сега от пред-
лаганите ви възможности! 

Пълна информация за га-
зификацията на град По-
пово може да намерите и 
на сайта на дружеството 
www.popovogas.com 

или в демонстрационния 
център на „Газоснаб-
дяване–Попово“ АД, 

ул. „С. Румянцев“ № 1, 
тел. 2-38-74 и 2-27-22.

казано дотук се крие един 
четиригодишен упорит 
труд за налагането в Попо-
во на нов енергоизточник, 
който направи града ни по-
привлекателен и в еколо-
гично, и в икономическо 
отношение.

Тук искам да подчертая 
и нещо друго –безспорната 
полза от природния газ за 
домакинствата в града ни 
и неговите очевидни пре-
димства пред другите видо-
ве горива. На първо място 
безалтернативното гориво 
по отношение на цена и 
лесна, безопасна експлоа-
тация няма конкуренция. 
Чрез природния газ реално 
всяко едно домакинство мо-
же да управлява процеса и 
в зависимост от финансо-
вите си възможности да 
формира и разходите за 
отопление, готвене и топла 
вода. 

И през настоящата годи-
на приоритет на „Газоснаб-
дяване–Попово“ АД ще бъ-
де битовата газификация. 
На местно и централно ни-
во се разработват различ-
ни инструменти с цел улес-
няване газифицирането на 
жилищата и скъсяване на 
сроковете както за достав-
ка на уреди, така и за из-
граждане на газовите ин-
сталации.

Първоначалната инвес-
тиция е облекчена от усло-
вията, които предлагаме, а 

от стр. 1
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СТОМАТОЛОГЪТ 
БУДИТЕЛ

• Д-Р АНАТОЛИЙ КЪНЕВ ПОСВЕЩАВА 
10 ЧАСА НА ПАЦИЕНТИТЕ, ПРЕЗ 
ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ  КОЛЕКЦИОНИРА 
КАРТИНИ И СКУЛПТУРИ

Кармелита ДЕНЕВА 

Мечтаел да следва лите-
ратура и история, дори 
публикувал в сп. „Родна 
реч“ – водещото издание 
за литературните таланти 
преди 1989-а. Но допускал 
толкова правописни греш-
ки, че с пълно право му 
пишели двойки. И така 
след три години неуспешно 
кандидатстване съвсем 
случайно тръгва към света 
на стоматологията. В нача-
лото смятал, че едва ли 
ще му хареса тази част на 
медицината, при това се 
издържал почти сам – рабо-
тел ту като зъботехник, 
ту като санитар. 1988 г. го 
разпределят в Ихтиман – 
през едната част от деня 
лекувал пациенти в мест-
ната болница, през втора-
та – работници в Чугуно-
леярния комбинат. Минават 
почти три години, които 
днес Анатолий определя 
като важни в кариерата 
му – научил се не само как-
во означава реалната прак-
тика на зъболекаря, но 
разбрал как да работи про-
фесионално. През 1991 г. 
се прибира в София и е 
толкова въодушевен, че 
може сам да направи каби-
нет, че наистина това се 
случва. „Оказа се, че хо-
рата от моето поколение 
имахме страхотен късмет – 
бяхме добре подготвени, 
добре обучени, с много хъс 
и точно тогава дойде сво-
бодният пазар, трябваше 
само да се действа. Тога-
ва ругаех онази власт, раз-
пределението, но точно 

образованието, което полу-
чих, се оказа златна мина 
в ръцете ми“. Анатолий 
изтегля два кредита и с 
8000 лв. и апартаментче 
под наем на улиците „Бо-
рис“ и „Аспарух“ отваря 
кабинет с един стол. Цени-
те на медикаментите и ме-
дицинската техника все 
още са по силите на мно-
зина ентусиасти. Днес, 14 
години по-късно, при не-
го работят четирима сто-
матолози, трима зъботех-
ници, четири медицински 
сестри – професионално 
подготвен екип и апаратура 
от високо равнище. „Гледам 
стажантите, които идват 
при мен от Стоматологич-
ния факултет, и си мисля, 
че за тях ще бъде много по-
трудно да започнат сами“. 
С 8000 лв. през 1991 г. 
той успява дори да купи 
и нов, при това български 
зъболекарски стол по ли-
ценз на „Сименс“, а сега, 
за да се отвори кабинет 
от нисък клас, са нужни 
поне 50 000 лв. За по-до-
бър кабинет с чакалня и 
съответното оборудване 
сумата стига до 200 000. 
Към това се прибавят и раз-
ходите за квалификации – 
поне 6000–10 000 лв. го-
дишно. По-опитните сто-
матолози се нуждаят и от 
допълнителни сертифика-
ти, които получават след 
обучение при западни ко-
леги. По тази причина за 90 
процента от младите е не-
възможно да покрият тези 
критерии, за да стартират 
сами свои кабинети. Затова 
и Анатолий се смята за 

истински късметлия. Как-
во предстои обаче оттук 
нататък? „Медицината е 
консервативна към хора-
та, но в технологично от-
ношение тя се развива с 
огромна скорост. И сега, до-
като направя една пломба в 
САЩ или Швеция, някой 
вече е измислил нещо но-
во. Стоматологията е тех-
нологично-инженерна ра-
бота и в това има огромно 
предизвикателство. А аз са-
мият през последните 4–
5 години се самопровоки-
рах от имплантологията. 
Това ме занимава изцяло. 
В България има все повече 
хора, които търсят тази ус-
луга, а такива като мен 
са готови да отговорят по-
добаващо“. Когато човек 
влезе в Стоматологична 
практика „Д-р Кънев“, не 
открива никакви белези, 
че това е царство на зъбо-
лекарите. Първото, което 
вижда, е глава от метал 
на писателката Яна Язова. 
По пода, до камината, по 
стените са картини и скулп-
тури на български творци. 
Това е минигалерията на 
д-р Кънев. Но в близко бъ-
деще възнамерява заедно 
със свой колега да открие 
стоматологична клиника 
с галерия. За тази цел ве-
роятно ще построят нова 
сграда и ако има нещо аб-
солютно сигурно отсега, 
то е, че на партера º ще 
бъде галерията. Надява се 
там да събере почти цялата 
си колекция от картини и 
скулптури, която надхвър-
лят 2000 творби. 

Откъде се появи 
интересът ви към 

картините?

Първата галерия в Бълга-
рия, която се е намирала на 
ъгъла на „6 септември“ и 
„Аксаков“, е направена от 
медици. Първият поход по 
стъпките на Ботев също е 
организиран от медици, 
а през 1934 година те го 
подаряват на Негово ве-
личество – да му бъде па-
трон. Не е необичайно за 
медици да се занимават с 
култура и история както в 
България, така и по света. 
Културата е поведение, а 
не възпитание или обра-
зование. А за мен тя е хо-

би. Освен това по-голяма 
част от моите приятели са 
художници, архитекти. 

Извън десетчасовия ми 
работен ден аз самият тър-
ся контакт с приятели ху-
дожници.

Когато избирате картина, 
от какво се ръководите – 

конкретна идея или 
естетиката е водеща?

Естетиката ме води. Дру-
га част от картините ми са 
подарени от пациенти сре-
щу безплатни зъби.

Какво е най-ценно в 
колекцията?

Разбира се, творби на 

ВИЗИТКА
Име:  Анатолий Кънев

Възраст:  45
Образование: Медицински институт–София,  Стоматологичен факултет

   Кариера: 
   • 1988–1990 година – 

стоматолог в Ихтиман
  • 1991 година – открива първия си 

стоматологичен кабинет
 •Днес притежава стоматологична 

практика „Д-р Кънев“.
 • Анатолий Кънев е секретар на 

Културно-просветното дружество „Родно 
Лудогорие“, един от организаторите 

на походите по пътя на четата на 
Таньо Войвода и на Шейх Бедреддин, 

мистичен мюсюлмански философ. 
Притежава около 2000 творби на наши 

художници и скулптори.

БЛИЦ   

БЪЛГАРИНЪТ СЕ 
БОРИ САМ И ГРЕШИ!

Кметът на община Попово връчва почетния ключ на Попово 
на току-що обявения за почетен гражданин на Попово д-р Анатоли Кънев

Попово, 10 юни 2005 г. В разговор с министър-председателя на България Симеон Сакскобургготски

класиците, но емоцията 
ми, това, което е на душата 
ми, са произведенията на 
моите приятели – на живи-
те художници, не искам да 
изброявам имена, всички 
са ми скъпи.

Наистина ли давате 
стипендия на студенти 

от Художествената 
академия?

Да, всяка година на 7 ап-
рил аз и един колега орга-
низираме конкурс за едно-
годишни стипендии за 
катедра „Рисуване“. Ми-
налата година се явиха 
60 души, специална ко-
мисия от Десислава Мин-
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чева, Светлин Русев, Вла-
димир Игнатов и наша 
милост определят побе-
дителите. Искаме да толе-
рираме талантливите, за-
щото голяма част от хора-
та на изкуството са демо-
тивирани и не виждат в 
очите на обществото поло-
жителното. За мене бе 
много радостно например 
да помогна на Любен Ди-
манов от Кнежа – моя роден 
град, да направи изложба в 
Градската галерия на Со-
фия. Оказа се, че той е сред 
най-уважаваните имена в 
професионалните среди и 
същевременно непознато 
извън тях. А е илюстрирал 

Шекспир във Франция и 
Англия.

Освен колекционер вие 
сте като народен будител, 

какво всъщност ви тласка 
към това?

Тоталната липса на орга-
низираност в гражданско-
то общество. Когато някой 
стигне до властта, обик-
новено се забравя, защото 
няма коректив, който сме 
ние – хората. Бедата е, че 
сме крайно неорганизира-
ни и често не знаем накъде 
да насочим протеста си. 
Например пациентите ма-
сово негодуват срещу ле-
каря, негодуват срещу це-

ните на ток, парно и т. н., 
а проблемът е в системата, 
в правителството. Всеки 
у нас се бори сам, бълга-
ринът не обича държава-
та, затова са нужни граж-
дански дружества, които 
да организират общество-
то и неговото поведение. 
Културата е възпитано по-
ведение! Казал го е Пла-
тон – зар ади това е прода-
ден два пъти като роб и е 
бил наказван. Трябва да 
се осъзнаем, че живеем 
в линейно време и граж-
данските организации са 
спасението. Обществото 
ни няма идоли – не мо-
же идолите да бъдат само 

Христо Стоичков и Бой-
ко Борисов – това е несе-
риозно. Забравят се Ботев, 
Левски, забравяме българ-
ските си ценности, а и в Ев-
ропа хората са първо гер-
манци, французи, а след 
това са част от ЕС. 

Къде е най-големият 
проблем на българско 
общество според вас?

Образованието, култура-
та и квалификацията са 
в основата на всички ус-
пехи, това трябва да бъде 
приоритет – точно това са 
нерешените ни проблеми.

Имате ли съмишленици?

Да, има много хора, кои-
то мислят така. Трябва не 
повече от един-двама буди-
тели във всяко селище, 
но да са хора, които да от-
стояват възгледите си. При 
нас нещата винаги са мо-
ментни. Може би и ние 
като нация позволяваме на 
политиците си да бъдат та-
кива, каквито са.

Каква е вашата рецепта 
тогава?

Мой приятел обича да 
повтаря една китайска 
мъдрост – не можем да 
забраним на птичката да 
се изцвъка на главата ни, 
но можем да º забраним 

да си свие гнездо там. Ко-
гато повече хора почнат 
да мислят така, ще си про-
меним и държавата.

Винаги ли сте били 
толкова родолюбиво 

настроен?

Да, такъв бях и преди.

Как ви промени работата?

Може би станах по-са-
мотен, създадох си един 
микрокръг, който ми е дос-
татъчен. 

Със съкращения от в. 
„Стандарт“

Използвани са снимки 
от архива на 

„Местен вестник“

Катерина РУСЕВА

Започна пролетният по-
лусезон от държавното 
първенство за девойки до 
19 години. Успешно бе не-
говото начало за състеза-
телките от ВК „Черноло-
мец–Попово 98“, които на 
12 февруари взеха катего-
рична домакинска победа 
над връстничките си от от-
бора на „Спартак“–Варна.

И трите гейма на срещата 
преминаха при подчертано 
надмощие на поповските 
момичета. През първите 
две части те направо прега-
зиха съперничките си с ре-
зултат 25:11 и 25:19. Този 

точков актив обаче като че 
ли ги успокои и в третия 
гейм варненки дълго време 
водеха в резултата. Но все 
пак класата на поповския 
тим си каза думата и гей-
мът бе спечелен с 25:22, а 
с него и срещата с 3:0. 

С тази напълно заслуже-
на победа отборът на „Чер-
ноломец–Попово 98“ се кла-
сира за квалификационния 
турнир за финали. Другият 
мач от същата група бе меж-
ду отборите на „Шумен 05“ 
и „Дунав“–Русе и завърши 
с домакинска победа за шу-
менки.

Преди официалните сре-
щи на отборите, на 9 фев-

ВОЛЕЙБОЛ

ДЕВОЙКИТЕ ОТКРИХА 
ПЪРВЕНСТВОТО С ПОБЕДА

Отборът победител. Прави: Невена, Светла, Стела, Кристияна, 
Нина. Пред тях – Стиляна, Катя, Цветомира.

•••
На 11 февруари мъжкият отбор по волейбол на ВК 

„Попово“ гостува на състава на Добрич в официална 
среща от първенството. Домакините спечелиха мача с 
резултат 3:0 гейма (18, 22, 24).

•••
На 13 февруари се игра контролна среща между 

юношите старша възраст на ВК „Попово“ и мъжкия 
волейболен отбор на Разград. В този мач бе даден шанс 
за изява и на по-млади волейболисти, ученици от IХ 
и Х клас. Срещата завърши с победа на разградските 
състезатели с резултат 3:2 гейма.

Христина Хаджева, уче-
ничка от VІІІ-в клас на 
ОУ „Любен Каравелов“–
Попово, се класира на І 
място в конкурса „Млад 
географ“, организиран 
от „Синя планета“ и 
Международната школа 
„ЕДЮКО“–България, 
с подкрепата на British 
Council.

„Участието ми в кон-
курса „Млад географ“ беше 
провокирано от интереса 
ми към повече знания за 
космоса, планетите, извън-
земните условия и форми 
на живот – казва Христи-
на. – Идеята на организа-
торите е участниците да 
съберат информация от 
разнообразни източници 
по някоя от предложените 
теми. Темата, по която 
аз работих, е „Когато 
Марс е била зелена! Какви 
са сведенията за живот 
на Червената планета?“ 
Удовлетворена съм както 
от наградата, която за 
мен е голям успех, така и 
от това, че в хода на ра-
ботата си по проблема се 
докоснах до нова и изклю-
чително интересна за мен 
информация.“ 

МВ

ПРЕСТИЖНА 
НАГРАДАИЗГОТВЕНА Е СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 
В тази посока общинското ръководство в Попово усилено 

работи през последните две години. Заместник-кметът Вла-
димир Иванов – с когото разговаряме – е уверен, че има добри 
възможности за развитието му. Зад убедеността му стоят 
спечелените екопроекти Долец–Иванча и другия за създаване 

на капански етнографски комплекс в с.Садина. Като сериозен под-
ход, съответстващ на европейския, вече можем да причислим и из-
готвената „Маркетингова стратегията за развитие на туризма в 
община Попово до 2012 г.“. Над нея е работено в продължение на 
шест месеца от специалисти на фирмата „Харис консулт“. 

Пламен СЪБЕВ

КАК ЩЕ ПРОМЕНИ 
СТРАТЕГИЯТА 
РАЗВИТИЕТО 

НА ТУРИЗМА В 
ОБЩИНАТА?

Вече разполагаме с един 
сериозен документ, който 
дава перспектива. Оттук 

нататък на туризма в об-
щината няма да се гледа 
на парче. На всеки от нас 
може много да му се ис-
кат различни неща, но с 
това свърши. Стратегията 
отчита предимствата на 
община Попово, както и 
минусите. Фиксирано е 
най-доброто, което ще пре-
дизвика интереса на турис-
тите. Оттук нататък пред 
обществеността и пред Об-
щината стои въпросът как 
да създава и да подобрява 
съществуващите условия 
за развитие на туризма. 

Стратегията инвентари-
зира всички обекти, които 
можем да предложим в об-
ластта на туризма. Пред-
ложени са различни схеми 
за еднодневен, двудневен, 
тридневен, седемдневен 
престой с конкретни раз-
чети. Направен е анализ 
на националността на ту-
ристите, които идват насам 

и имат интереси към този 
тип туризъм. Ще спомена 
Русия – 23%, Испания, Сър-
бия, Турция – 15%, Герма-
ния, Франция – 11%, Пор-
тугалия – 10%. 

В близките години от ту-
ризъм ние се надяваме да 
осигурим и немалки при-
ходи за Общината, както и 
да създадем нови работни 
места. Ако Стратегията 
заработи, за първите две го-
дини се очакват около 180 
хил. евро. В рамките на пет 
години – около 900 хил.–
1млн. евро. Затова, мисля, 
че си струва да се пора-
боти в тази посока. 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

След като имаме страте-
гия, трябва да разработим 
и конкретна програма за 
развитието на туризма в об-
щината. Ще ангажираме, 
обществеността, бизнеса. 
Нужно е да обединим 

всички, които искат да се 
включат в развитието му. 
И особено в селския тури-
зъм, който е по силите на 
хората от нашия край. 

ОБЩИНАТА ИМА 
ЛИ ДАДЕНОСТИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА СПОРЕД 
АВТОРИТЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА?

Да. И сме много напред 
благодарение на двата го-
леми проекта, които спе-
челихме. Туризмът е сред 
приоритетните области, в 
които се дават пари от ЕС 
за България. Огромни па-
ри под формата на проек-
ти за развитие на туризма 
в общините и то не за Вар-
на, Банско и Витоша. Ан-
гличаните са полудели да 
купуват имоти в България. 
Французи и белгийци съ-
що проявяват интерес. За-
това се правят усилия за 

създаването на нормални 
условия във вътрешността 
на страната, там където 
в момента няма такива. 
Парите ще се дават в та-
кива общини. Ние има-
ме идеални условия: бли-
зостта до големи истори-
чески обекти като Търново 
и Шумен, например, които 
са на един час път оттук; 
морето е близко; магистра-
лата ще мине оттук – тези 
неща се отчитат. Не е слу-
чайно и насочването на 
български фирми към изку-
пуването на селски имоти. 

Ние имаме всички даде-
ности за развитието на кул-
турния туризъм, на сел-
ския, на ловния и екоту-
ризма, както и на остана-
лите му алтернативни фор-
ми. Надявам се в най-скоро 
време община Попово да 
успее да пробие на турис-
тическия пазар и да стане 
предпочитана дестинация.

Христина Хаджева

руари се проведе контро-
лен мач между съставите на 
„Черноломец–Попово 98“ 
и ВК „Шумен 05“, играна 
в салона на ОУ „Н.Й.Вап-
царов“. Тя бе спечелена от 
домакините с резултат 3:2 
гейма.

Владимир Иванов
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ОВЕН. Все още защитавате своите финансови 
интереси, изисквайки достойно заплащане на 
своя труд, и после енергично харчите получените 

средства. Това е най-главното, за което вие изразходвате 
душевни сили. Налице са всички основания да се смята, 
че „финансовата“ история ще свърши във ваш интерес. 

ТЕЛЕЦ. През тази седмица започва упорита 
борба за личния статус, репутация и длъжност. 
Вие отстоявате своето право да бъдете самостоя-

телен ръководител на това, с което сте се заели. Ще при-
добиете статуса, който искате и заслужавате. 

 БЛИЗНАЦИ. Още в самото начало на сед-
мицата събитията вземат неочакван обрат. Най-
активните участници и провокатори (инициа-

тори) на събитията ще станат родените от 28 май до 3 
юни. На тях ще им дойде в главата идея, която няма да 
бъде възприета от ръководството и близкото им обкръ-
жение. 

РАК. В последно време плановете ви честичко 
се провалят, така че живейте спонтанно, вслуш-
вайки се в сърцето си. Възможни са неприят-

ности с колата във връзка с пътуване или важни доку-
менти. Дреболия, но доста неприятна, може да има до-
ри и нещастен случай. 

 ЛЪВ. Темата на седмицата е една: отношения-
та с хората около вас, които вие обичате, но над 
които искате да властвате и от които в същото 

време зависите. Зависимостта почти винаги е взаимна, 
стройте отношенията си и постъпвайте така, като че ли 
хвърляте бумеранг, знаейки със сигурност, че той ще се 
върне.  

 ДЕВА. Дискусии, обсъждания, преговори – то-
ва са тези ситуации, при които очаквайте нещо 
неочаквано, което ще ви застави рязко да проме-

ните своята линия на поведение. Не е изключено това 
да бъде разрив с някого от вашия служебен или много 
близък кръг. При това вероятно ще става дума не само за 
снобско поведение, а за дълбок душевен разрив. 

 ВЕЗНИ. Онези, за които се грижите по необ-
ходимост или в изпълнение на своя дълг, в нача-
лото на седмицата може да ви поднесат не съвсем 

приятна изненада. Всичко ще се уреди през почивните 
дни или през следващата седмица, защото до 5 март вие 
сте способни да намерите общ език и да направите ком-
промис с когото и да е.  

 СКОРПИОН. В края на тази седмица вие 
постигате всичко, което сте искали, и пренасяте 
своята активност в друга област на живота, по-

ставяте пред себе си за цел да се възползвате от парите 
на съпруг/а или ресурси под наем. А главната ви цел е 
една: стабилизиране на благосъстоянието ви и свързано-
то с това спокойствие. Материалният, практически инте-
рес до май преобладава над всички останали интереси. 

СТРЕЛЕЦ.  В последно време вие повече от 
обикновено придавате значение на материалното, 
стараете се да постигнете нещо ценно за себе 

си. Това могат да бъдат и съвсем материални неща, но 
задължително „за душата“. Трябва да кажа, че на по-
вечето от вас би трябвало да им е доста спокойно и бла-
гополучно от 20 януари почти до края на февруари. 

 КОЗИРОГ. Вие доста много харчите за децата 
или за свое увлечение. И това създава известен 
дискомфорт в душата ви. От друга страна, това 

е начин да означавате нещо за своите близки. Някакво 
пътуване или неочаквано пристигане на роднина в нача-
лото на седмицата ще разклати установения житейски 
ритъм. Въпреки това вие се чувствате комфортно през 
цялата седмица. 

 ВОДОЛЕЙ.  Вашият социален статус, репу-
тация, са станали източник на „пълно и дълбоко 
удовлетворение“. Ако досега още не сте го по-

чувствали, ще го усетите в края на седмицата. Стойте 
по-близо до формалното ръководство и до този, който не-
формално може да повлияе на вашия позитивен имидж 
и за повишаването на благосъстоянието ви. 

РИБИ. През тази седмица на всички Риби 
ще им бъде трудно да запазят хладнокръвие и 
спокойствие. Може би не е и нужно. Само имай-

те предвид, че всяка дреболия през тези дни ще има дъл-
боки причини и сериозни последствия. На онези, чиято 
дейност е свързана с пътувания, преподаване, реклама 
и юридическа практика, ще им върви – през целия фев-
руари те ще получават щедри бонуси.  

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!

WWW.POPOVOGAS.COM

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

Стотици лозари, обединени в по-малки и по-големи групи, 
приключиха зарязването с общи софри и здрави почерпки. 

На снимката: лозари от село Берковски, 
начело с кмета Мариян Стоянов почитат Св.Трифон, 

който бди над тях от картината на стената.

ОПТИМИСТИТЕ 
ПОСТИГАТ 
ПО-ДОБРИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ПЕСИМИСТИТЕ

Психолози провериха 
на практика старата 
максима „Очаквай 
лошото, за да дой-
де доброто“. Тя не 
отговаря на действи-
телността, твърдят 
те, позовавайки се 
на експерименти 
с колежани и 
студенти. 

Повечето 
хора смя-
тат, че 
ако се 
н а -

с т р оя т 
на лош резултат 
от някакво начина-
ние, тази психи-
ческа подготовка 
ще неутрализира 
разочарованието 
и мъката от евентуалния 
неуспех и ще подсили ра-
достта от евентуалния ус-
пех. Ако предварително 
се самонавиете за лошо-
то, няма да се почувствате 
по-добре, когато се ока-
же, че то е факт, обясняват 
психолози от Центъра за 
душевно здраве в Ман-
честър и техни колеги от 
университетите в Сиатъл и 
Вашингтон, които доказаха 
това на практика.

Отначало изследовате-
лите помолили 180 сту-
денти от тези учебни заве-
дения да попълнят анке-
ти, проучващи цялостно-
то си отношение към жи-
вота. Учените се интере-
сували най-вече от факта 
как участниците в експе-
римента се отнасят към 
действителността – опти-
мистично или песимис-
тично. После студентите 
трябвало да отговарят на 
редица въпроси, засягащи 
словесни асоциации. 

Питанията към първата 
половина опитни зайче-
та били с повишена труд-
ност, а на втората – с ми-
нимална трудност. Накрая 
участниците споделили 
чувствата, които изпитали, 
след като научили резул-
татите от своеобразния 
тест.

Оказало се, че студен-
тите, заредени предвари-
телно с очаквания за ло-
ши резултати, се справи-
ли доста по-лошо от опти-
мистите, които били сигур-

КВАРТАЛ „СЕЯЧИ “
И тази година жителите на поповския квартал Сеячи 

отбелязаха по подобаващ начин празника на лозарите и 
винарите. Много хора се събраха в центъра на селището, 
където бе запален голям огън и бе изнесено буре с чер-
вено вино. Кметският наместник на квартала Господин 
Илиев заряза по стар български обичай лозова пръчка, 
а арендаторът на земеделските земи в селището Стефан 
Стефанов, управител на фирма „Елена груп“ ООД, по-
здрави присъстващите и им пожела много здраве и 
берекет през настоящата година.

Около огъня се извиха кръшни хора и ръченици, 
хората се почерпиха с по чаша червено вино. Про-
веден бе конкурс за най-добро домашно вино в квартал 
„Сеячи“. След като дегустираха предложените напитки, 
членовете на компетентното жури определиха за най-
добри майстори на домашното вино Станка Цвяткова, 
Георги Йорданов и Дончо Димитров.

•
По повод Деня на влюбените награда получи сеяче-

нинът Николай Петров, който след дълги години семеен 
живот все още е лудо влюбен в съпругата си. МВ

СЕЛО ПАЛАМАРЦА
С голям общоселски празник жителите на селото 

отбелязаха Трифон Зарезан. Веселието започна с голям 
огън на площада, вино, песни и хора в изпълнение на 
самодейците от селото. В двора на Радка и Георги Ко-
леви пръв заряза лозите 90-годишният Ради Чолаков. 
Водосвет отслужи отец Стефан.

Празникът продължи в читалището, където се събраха 
почти сто души от селото. Поздрави ги кметът Добринка 
Христова. В празничния ритуал взе участие и г-жа Ве-
нета Колева от застрахователна компания „Витоша“, 
основен застраховател на имуществото в Паламарца. 
Тя пожела на лозарите и всички стопани плодородие и 
хубаво време без природни бедствия.   

Елена КОЕВА

ни в успеха си. „Колкото 
по-песимистично сте на-
строени към предстояща за-
дача, толкова по-лошо ще 
я изпълните“, категоричен 
е проф. Томас Гилович, 
ръководител на научния 
екип. Той съветва да под-
хождаме с оптимизъм към 
всяко начинание, за да се 
радваме на успешния му 
финал. 

в.Новинар
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НАРОДНИЯТ КАЛЕНДАР
Съвременните названия на месеците (януари, февруа-

ри и т. н.) имат римски произход и са въведени официал-
но у нас още през ранното средновековие. Успоредно с 
тях обаче са съществували и народни имена, наследени 
от старобългарско и по-старо славянско време или създа-
дени по-късно. Те се употребявали в разговорния език. 
Много от народните названия са близки с тези на други-
те славянски народи.

През последните векове месеците са определяни в за-
висимост от християнските празници, които са в тях: 
Гергьовски месец – април, Костадиновски месец, Ир-
мийски месец – май, Петровски месец – юни, Илий-
ски месец – юли, Богородичен месец – август, Симео-
новски месец – септември, Димитровски месец – ок-
томври, Архангеловски месец – ноември, Никулденски 
месец – декември. Декември е наричан още Божичев 
месец. Наред с тези названия се срещат и други, които 
отразяват дейности през месеца – май – черешар, копа-
не кукуруз, юни – косач, юли – сърпен, октомври – бра-
не кукуруз. 

Други имена отразяват определени природни състоя-
ния: например октомври – листопад, април – лъжи-
трав, юли – горещляк. Януари е известен като големин, 
голям месец, Голям Сèчко. В традицията Сèчко се 
схваща като собствено име на месеца и се осмисля 
като „студен“, „режещ“, „сечащ със студ“. В основата 
му лежи старобългарското название сèчен, вероятно 
поради големия студ през месеца. С Голям Сèчко е 
свързана поговорката „Сèчко сече, Марта бере, април 
кожи дере“. Определението „голям“ се дължи на по-
голямата продължителност на януари в сравнение с 
февруари. За януари има и название коложег. Малък 
Сèчко, Малкина, Малкушан е названието на февруари 
в народния календар. Определението „малък“ се дължи 
на по-малката продължителност на месеца в сравнение 
с януари. 

Годината е разделяна традиционно на две части по 6 
месеца: от Гергьовден (6 май) до Димитровден (8 ноем-
ври) и от Димитровден до Гергьовден. По-ново е де-
ленето на годината на сезони – зима, пролет, лято, есен. 
В Тракия и Родопите вместо названието есен се упо-
требява терминът подзима. 

Българският народ и особено населението на Родо-
пите (Широка Лъка, Гела, Смолянско) доскоро масово 
са използвали т. нар. календарни тоеги, или календарни 

рабоши, овчарски четули. Тези тояги са изработвани от 
дряново, буково или орехово дърво и с тях си служели 
векове наред, тоест има-
ли своего рода вечен ка-
лендар, по който много 
бързо се ориентирали. На 
дървените календари са 
изрязвани различни „чер-
ти и резки“, кръстчета, 
кръгчета, зигзаги и други 
знаци, за да отбележат 
празниците и делниците в 
годината.

РОЖДЕНИЦИТЕ

18 февруари
Галя Кулева  – 
секретар на Община–
Опака

ДА ПОЧЕРПЯТ 

Глобите на КАТ ще се 
плащат през банка или по 
интернет, а не както досега 
в данъчното – това обявиха 
от Националната агенция 
по приходите, която от на-
чалото на настоящата го-
дина обедини събирането 
на данъци и осигуровки 
и замени данъчната адми-
нистрация.

По закон актът се плаща 
доброволно в седемдневен 
срок. След това КАТ има 
право да даде длъжника 
на Агенцията за държавни 
вземания.

Само след броени дни 
актовете ще могат да се 
плащат и през интернет – 
чрез системата „И-пей.бг“. 
За целта клиентът трябва 
да има дебитна карта и ре-
гистрация в сайта 

www.e-pay.bg
През тази година данъч-

ните ще връщат пари само 
на хората, които не дължат 
данъци и осигуровки. На 
останалите първо ще се 
удържат борчовете към хаз-
ната, а после ще им се пла-
ща остатъкът.        МВ

ГЛОБИТЕ 
НА КАТ – 
И ПО 
ИНТЕРНЕТ

КАКВО Е СЕМЕЙНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ?

Семейното подоходно облагане е възможност за бъл-
гарските родители да намалят данъка върху доходите, 
който дължат за 2005 г. 

Условия за ползване на намалението?

Дължимият данък се намалява, ако през 2005 година 
родителят/ите отглеждат едно или повече непълнолетни 
деца. За да се ползва данъчното облекчение, към 31 де-
кември 2005 г. детето/децата не трябва да е настанено/
ни за отглеждане на пълна държавна издръжка в специа-
лизирана институция за деца. 

Имат право на данъчното облекчение за деца още:
• родителите, които упражняват родителски права 

и детето/децата не са настанени извън семейството и 
не е учредено попечителство или настойничество

• настойниците или попечителите
• роднини или близки на детето, което е настанено 

при тях за срок не по-кратък от 6 месеца като мярка 
за закрила

• приемните родители.
 - Данъчното облекчение за отглеждане на деца може 

да се ползва само от единия родител. Семействата имат 
свободата да изберат кой от двамата родители ще ползва 
намалението. 

 -  Когато родителите не са сключили брак, данъчното 
облекчение може да се ползва само от майката, а когато 
бащата е припознал детето, данъчното облекчение ще 
се ползва по избор от единия от двамата родители.

Колко данъци се спестяват?

Това зависи от размера на доходите ви. При ползване 
на данъчното облекчение данъчната основа1 (сборът от 
всички доходи, подлежащи на облагане с данъци) се 
намалява с определена фиксирана сума: 

- за едно дете, ненавършило 18 години, се изваждат 

СЕМЕЙНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ИЛИ КАК ЗАКОННО ДА НАМАЛИМ ДАНЪКА СИ

360 лв. от годишната данъчна основа
- за две деца сумата е 780 лв.
- за три и повече непълнолетни деца – 1140 лв.
При годишна данъчна основа от 7000 лв. данъчното 

облекчение възлиза на около 80 лв.. Например ако еди-
ният родител работи само на трудов договор и не е 
получавал други доходи освен заплатата си, той тряб-
ва да подаде комплект документи, достъпни в интер-
нет или в териториалните дирекции на НАП в цяла-
та страна. Комплектът съдържа три декларации (стан-
дартната декларация за облагане на доходите, декла-
рация, удостоверяваща, че детето и родителят отговарят 
на условията, и декларация от другия родител, че той 
няма да ползва намалението). Комплектът документи се 
изпраща по пощата или се занася лично в териториалната 
дирекция на НАП по постоянен адрес не по-късно от 17 
април 2006 г. В конкретния пример ще има надвнесен 
данък, който трябва да се възстанови. Това става, като 
се подаде искане за възстановяване на надвнесен данък 
(част от декларацията) и се посочи банкова сметка (мо-
же и на дебитна карта), по която Националната агенция 
за приходите да преведе парите. Не се изисква предста-
вянето на никакви допълнителни документи (като акт 
за раждане например, необходими са само трите декла-
рации).

Допълнителна информация за семейното подоходно 
облагане има на www.taxadmin.minfin.bg или в салона 

за обслужване на Териториалната дирекция на 
Националната агенция за приходите в Търговище – 

бул. „Митрополит Андрей“ №1 
(бившия магазин „Валентина“)

СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И 
РИБОЛОВЦИТЕ–ПОПОВО

ОБЯВЯВА,
че през месец март 2006 година 

организира провеждането на

КУРС  ЗА  НОВИ  ЛОВЦИ – 360 лв.

КУРС  ЗА ПОДБОРЕН  ЛОВ – 105 лв.

За справки и записвания:
до 20 март 2006 година 

в офиса на Сдружението

От ръководството

ПРОДАВАМ: нова хоризонтална хла-
дилна витрина фризер, нов голям ав-
токлав, петромаксова лампа, чугуне-
на готварска печка на твърдо гориво с 
тухли, нови и ползвани тенекии, рел-
си за телфер. Тел. 2-68-29, Попово, Ди-
митрова.                                               5-5

ТЪРСЯ ДА ГЛЕДАМ възрастни хо-
ра. Тел. 089 7 627 968, Славка.          3-3

ПРОДАВАМ „Форд екскорт“, 1.8, ди-
зел. Тел. 089 8 720 171.                       5-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ магазин 20 кв.
м с изба на пл. „Трети март“, до зеленчу-
ковия пазар. Тел. 2-68-29, Попово, Ди-
митрова.                                     5-5

ДОМ НА КУЛТУРАТА
ОБЩИНА–ПОПОВО

Набира кандидати за

ДЕТСКО ВОКАЛНО СТУДИО
Каним желаещите на 22 февруари 

(сряда) от 14 часа на прослушване в за-
лата на Дома на културата.

Предоставяме една прекрасна въз-
можност да изявите и развиете вашия 
талант и да вземете участия в концерти, 
конкурси и фестивали.

За информация и записвания:   
тел. 40 260; 40 261 или на място  

в Дома на културата

Рабош от експозицията на Исторически музей–Попово. 
Той по всяка вероятност е служил на собственика си 
не за календар, а за отбелязване на сметки, вересии 

или отчет на данъците. 

КУПУВАМ къща в община Попово и 
Опака. 

Тел. 089 8 546 515 и 088 8 852 658.

  Данъчната основа е сборът от всички видове доходи, 
получени през 2005 г., с изключение на тези, които се об-
лагат с окончателен данък (дивиденти, награди от съ-
стезания и др.), и на тези, които не се облагат с данък 
(пенсии, стипендии и други подобни). 

ОБЯВА
за допускане процедура за изменение 
на Подробния устройствен план за 
регулация и застрояване на кв.103, 
УПИ-І по плана на гр. Попово с цел 
преотреждане на част от терен, 

отреден „ЗА ПАРК“, в урегулиран 
поземлен  имот „ЗА ТОАЛЕТНИ“

Общинската администрация при 
Община–Попово организира общест-
вено обсъждане по реда на чл.121, ал.1 
от ЗУТ след взето положително решение 
от Общинския съвет на основание чл.21, 
ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 и 3 от ЗУТ.

Разработката е предоставена на 
вниманието на заинтересованите все-
ки присъствен ден в стая №305 на Об-
щина–Попово в едномесечен срок от 
датата на обявлението.

Възражения срещу разработката се 
адресират да кмета на община Попово.  

Гл.архитект на община Попово
 М. Михайлов
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Бойко МИХАЙЛОВ 
Дима ЗАРКОВА   

Попово и общината се 
намират на стратегически 
удобно място спрямо ат-
рактивните туристически 
дестинации и в четирите 
основни географски посо-
ки – Русенската, Велико-
търновската, Котленската 
и Шуменската, които са от-
далечени почти на еднак-
во разстояние от нас. Пре-
биваващият турист в По-
повско има възможността 
да посети различни турис-
тически атрактивни обекти 
в различни посоки, като 
използва за изходна база 
нашия регион. Шансът на 
общината ни е да играе 
ролята на туристически 
своебразен маршрутен 
център, откъдето туристите 
могат за ден-два да посетят 
различните дестинации и 
пак да се завърнат, като на 
другия ден пък могат да се 
отправят в друга посока. 

За целта на територията 
на общината има някои ту-
ристически атракции, кои-
то се опитахме на стра-
ниците на вестника да раз-
крием, покриващи инте-
реса на туристите за ден, 
два и след това да се пред-
приемат екскурзии по мар-

ДОКОСВАНЕ ДО ВЕЛИЧИЕТО 
НА ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ

шрутите. За да бъде оба-
че такъв маршрутен турис-
тически център, нашият 
регион трябва да разпо-
лага с подходяща база за 
настаняване, с подходящо-
то обслужване, информа-
ция, подготвени кадри, ко-
муникация (примерно в 
с.Иванча мобилните теле-
фони нямат обхват, по-
добно е положението и в 
с.Априлово и т.н.). В ре-
гиона има частни хотели, 
някои интересни къщи 
за гости в селата, една хи-
жа и още една, която тряб-
ва да стане готова за по-
срещане на туристи на ни-
во тази година, но липсва 
модерен хотел в града... 
В очакване сме тази годи-
на да отвори врати и об-
щински туристически ин-
формационен център в По-
пово. Ние от своя страни 
ви „разхождаме“ на стра-
ниците на вестника (от сеп-
тември миналата година) 
из нашата и съседните об-

щини, на север до Дунава 
и на юг до Жеравна. Малко 
познат остава и Великотър-
новският регион. Но сега 
ще се отправим на изток 
към Шуменската дестина-
ция.

На изток, само на час и 
половина път с автомобил, 

Омуртаг и скалните манас-
тири до с.Осмар. В това се-
ло има и изградени инте-
ресни туристически обек-
ти. Източната дестинация 
е интересна и за пазарен 
туризъм. Туристите могат 
да се завърнат оттам с бал-
канджийско сирене и каш-
кавал от Котел, съчетани 
с пиво от Шумен (в пиво-
варната се предлага и де-
густация на пиво и наблю-
дение на производствения 
процес на бирата) или дру-
гата комбинация, като смя-
довска луканка и прочу-
тият осмарски пелин от 
с.Осмар или котленски ки-
лим и дърворезба от Попо-
во примерно. 

Време е да посетим и 
старопрестолния град Ве-
лики Преслав, който се 
намира в полите на Пре-
славската планина и е из-

граден така през 893 г., че 
да не се вижда отникъде 
чак докато се стигне до не-
говите крепостни стени. 
Сега останките от старата 
столица са национален ар-
хеологически резерват, а 
разкопките са започнали 
през 1897 г. Разкрити са 
останките от царски двор-
ци, църкви, като и извест-
ната кръгла църква от 908 г., 
а експонатите са изложени 
в археологическия музей 
над крепостта. Там може-
те да видите златното съ-
кровище (по предварител-
на заявка – тел.0538/26 30), 
шедьовъра на среднове-
ковното изкуство, българ-
ската Джоконда – иконата 
на св. Теодор, изработена 
от 20 плочки рисувана 
керамика, сребърната чаша 
с надпис от великия жупан 
Сабин, каменния надпис 
на чъргобиля Мострич, от 
времето на хан Омуртаг 
и много други. В самата 
крепост са запазени и има 
някои възстановки на кре-
постните стени, на кръг-
лата (златната) църква и 
други.

Над града, известен с ху-
бавите си лозя още от вре-
мето на княз Борис I, е 
местността Патлейна с ед-
ноименния ботанически 
резерват, където е единст-
веното в страната находи-
ще  на див рошков. Тук е 
и хижа „Патлейна“, раз-
положена на 365 м н.в. Дву-
етажната хижа с хубави те-
раси е ремонтирана и об-
новена, и разполага с над 
40 места, със столова и ту-
ристическа кухня. Близо 
е пещерата „Мечата дуп-
ка“, а на 30 минути пеша 
е Патлейнския манастир, 
където са творили предста-
вители на Преславската 
школа, като Йоан Екзарх, 
Черноризец Храбър и дру-
ги. От града през Пре-
славската планина до хи-
жа „Младост“ над Търго-
вище се изгражда нова 
екопътека. 

Българската Джоконда – иконата на свети Тодор Стратилат

Изглед на съвременния град на фона на Преславската планина

Южната порта на Велики Преслав

Кръглата (Златната) църква с кладенеца

Изглед към планината от бойната кула на крепостта

се намира интересна ту-
ристическа дестинация, 
заключена в триъгълника 
между Търговище, Шумен 
и Велики Преслав. С това, 
което предоставя Търгови-
ще в туризма, ви запознах-
ме, известно е и за град 
Шумен и Мадара, но тази 
дестинация всъщност е 
по-обширна и вече рибо-
ловците от Поповско са 
я открили – за час и поло-
вина се достига на юг от 
Преславската планина до 
яз.„Тича“, а на юг от язовира 
е известният етнографски 
район Герлово и гр.Върби-
ца. В града има оформена 
чаршия с двукатни въз-
рожденски къщи и запазе-
ни стари дюкяни, а по ви-
соките тераси на р.Върби-
ца се виждат развалини от 
сарай двореца на Меадали 
Герай, строен през 1830–
1835 г. от уста Кольо Ди-
мов. На 4 км от града е зона-
та за отдих „Герилаград“ с 
вили около минералния из-

вор във Върбишкия про-
ход, още по на юг е яз.„Кам-
чия“ с Момчиловата кре-
пост, така ще можете да бъ-
дете на реките Тича и Луда 
Камчия, а оттук до Котел е 
близо.

Между Велики Преслав 
и Шумен е аулът на хан 


