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Маруся МИЛушеВА     

На 16 февруари в залата 
в Дома на културата пред 
поповската общественост 
беше представено ед но но-
во гражданско формиро ва-
ние в общината –  фондация 
„Темели“.

Неправителственат а 
ор га ни зация е учредена 
на 2 ноември 2005 годи-
на.  Нейна основна цел е 
„подпомагане възраж да не-
то на традиционните на-
родностни добродетели и 
духовното израстване, про-
греса и напредъка  на ци-
ганската общност и успеш-

ЗА НАПРЕДЪКА НА ЦИгАНСКАТА ОБЩНОСТ
• Фондация „Темели“ беше представена пред поповската общественост

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 
пръв приветства учредителите на гражданската организация.

Официалните лица натискат копчето за запалване на пещта. 
От ляво на дясно: Ерсин Озинце – председател на Борда на директорите на „Шишеджам“, 

Алев Яреман – вицепрезидент на „Шишеджам Холдинг“, Ана Янева – зам.-министър на икономиката 
и енергетиката, на преден план – Доган Арикан, президент на „Шишеджам Холдинг“.

Радосвета ЧОбАНОВА

„Тракия глас България“ 
ЕАД, българското друже-
ство на турската компа-
ния „Шишеджам“, напра-
ви това на официална це-
ремония на 20 февруари. 
След завода за домакин-
ско стъкло, който зарабо-
ти през месец юли 2005 г., 
това е втората производ-
ствена мощност на компа-
нията в рамките на мащаб-
ния инвестиционен проект 
за изграждането на ком-
плекса в Търговище. След 
постепенното загряване на 
пещта заводът ще започне 
производството на първата 
продукция в края на месец 
март 2006 г. 

В завода за производство 
на плоско стъкло са вложе-
ни общо 120 млн. щ. д., ко-
ето представлява най-голя-
мата част от инвестицион-

„ШИШЕДЖАМ“ 
ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ПЛОСКО СТЪКЛО 

На 19 февруари през нощта в местността Керезлика 
меж ду селата Горица и Бракница при бракониерски лов 
Н.И. без надлежното разрешение убива двегодишен 
елен. Бракониерският лов не е с цел набавяне на трофеи, 
а на месо. По-късно при акция на полицията със съ-
действието и на горска полиция бракониерът, подпо ма-
ган от членове на семейството си, е заловен в момент на 
пренасяне на месото от убитото животно. По случая се 
води разследване.          МВ

БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ 
ДО БРАКНИЦА

гАЗИФИЦИРАН 
Е ХРАМ „УСПЕНИЕ 
БОгОРОДИЧНО“

Кирил ЖеЧеВ

През последния ден на миналата седмица,  17 февруари, 
в православния храм „Успение Богородично“ в Попово бе 
отслужен тържествен водосвет по повод газифицирането 
му. Това стана възможно благодарение на направеното 
дарение от „Овергаз Инк.“ АД и „Газоснабдяване–
Попово“ АД на стойност 24 000 лева. Едновременно с 
откриването на тази придобивка бе отбелязано и четири 
години от началото на газификацията на нашия град.

На водосвета, отслужен от поповските свещеници 
отец Недко и отец Валентин, присъстваха кметът на 

ТРИ 
ПЪТИ 
ПО-ВИСО-
КИ ДА-
НЪЧНИ 
ОЦЕНКИ 
НА ИМО-
ТИТЕ. 
ЗАЩО?

на стр. 4
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ния план на „Шишеджам“ 
в Търговище на обща стой-
ност 220 млн. щ. д. Внед-
ряването на най-модерни-
те технологии ще осигу-
рят годишно производство 
на завода от 225 хил. тона 

плоско стъкло с различна 
дебелина и предназначе-
ние. Процесът е напълно 
автоматизиран, а продук-
цията е предназначена за 
редица сектори, като стро-
ителството, автомобило-
строенето, производство-
то на бяла домакинска тех-
ника и мебели, както и за 
селското стопанство. Над 
80% от нея е предвидена 
за износ главно в страни-
те от Югоизточна Европа, 
Русия и останалата част от 
Европа. Очакваният годи-
шен оборот само от втория 
завод в Търговище ще дос-
тигне 65 млн. щ. д. 

С реализирането на вто-
рия етап от проекта си 
„Шишеджам“ ще разкрие 
нови 200 постоянни работ-
ни места в допълнение на 
вече заетите над 600 души 
в стъкларския комплекс. 
Общият брой на заетите 
ще достигне 1065 души. 

За нуждите на годишно-
то производство на стък-
лена продукция в първите 
два завода на „Тракия глас 
България“ ЕАД в Търгови-
ще ще бъдат използвани 
около 200 хил. тона пясък 

и 60 хил. тона натриев кар-
бонат. Всички използвани 
суровини ще бъдат доста-
вяни от български произ-
водители. Според предва-
рителните изчисления пре-
возването на произведена-
та продукция до национал-
ните и международните 

пазари ще ангажира над 13 
хил. курса на различни то-
варни превозни средства, 
което ще даде тласък в раз-
витието на логистичните и 
превозни услуги в страна-
та. Чрез тези свързани дей-
ности се очаква индирект-
но да бъдат създадени още 
1000 работни места. 

В групата „Шишеджам“, 
към която принадлежи 
„Тракия глас България“ 
ЕАД, работят общо 13 700 
души и генерира продаж-
би от над 2 млрд. дола-
ра годишно. „Шишеджам 
Холдинг“ е петият по голе-
мина в Европа произво-
тел на плоско стъкло и за-
ема второ място по произ-
водство на стъкларски из-
делия в Европа и в света. 
Продукцията на компания-
та се изнася в над 130 дър-
жави в света. Основните 
производствени мощно-
сти на стъкларския гигант 
са съсредоточени в Русия 
и Югоизточна Европа. С 
изпълнението на проекта 
България ще стане център 
на стъкларската индустрия 
не само на Балканите, но и 
в Югоизточна Европа.

„ШИШЕДЖАМ“ 
ЗАПОЧВА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПЛОСКО СТЪКЛО 

Ерсин Озинце плиска вода за успешния старт на новата пещ.

УТОЧНЕНИЕ
 
В брой 7 на „Местен 

вестник” в материала 
„Мъртва патица е наме-
рена до Кардам” се каз-
ва, че в община Опака 
са наложени глоби на 
кметове и частни сто-
пани, които са допус-
нали свободно движе-
ние на домашни птици. 
Това не отговаря на ис-
тината. Разпоредбите 
на общинската епизоо-
тична комисия се спаз-
ват и глоби не са нала-
гани.

От Общината

До 20 лева на декар ще 
получи всеки регистриран 
земеделски стопанин през 
първата година след прие-
мането на страната ни в 
Европейския съюз. Това ре-
ши  Съветът по евроинте-
грация на заседанието си, 
проведено на 16 януари.

ЕС отделя 733 мил. ев-

ро за развитието на селс-
ките райони у нас за пър-
вите три години след пъл-
ноправното членство. 146 
мил. евро, или 20% от 
парите, ще се прибавят 
към допълнителните сред-
ства за подпомагане на зе-
меделските производите-
ли. Те ще бъдат уточнени 
с бюджета от 2007 г. Бъл-
гария приема, че след вли-
зането си в ЕС ще подпо-
мага селските стопани по 
схемата за единно плащане 
на площ.

Минималният размер на 
земеделското стопанство, 
което ще може да се под-

ДО 20 ЛВ. НА ДЕКАР 
ПОМОЩ ОТ ЕС

помага с европари, е 1 хек-
тар (10 декара), ако от-
глежда полски култури. За 
лозя, овощни градини, зе-
ленчуци и тютюн е 0,5 хек-
тара (5 декара).

Минималната площ, за 
която един земеделец мо-
же да получи европари, е 
0,1 хектар (1 декар). Ако 

има 900 кв.м, той не мо-
же да кандидатства за фи-
нансова помощ.

Фермерите няма да по-
лучават пари за броя на жи-
вотните. Те ще бъдат под-
помогнати само за паси-
щата, мерите и земята, коя-
то обработват.

Съветът по евроинтегра-
ция прима схемата за един-
но плащане на площ, за-
щото е по-опростена и по-
лесна за прилагане. По 
нея се изискват две задъл-
жителни условия: регист-
рация на стопаните и иден-
тификация на обработвае-
мата земя от въздуха.  МВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

ОБЩИНА–ПОПОВО 
ВИ КАНИ

на 2 март (четвъртък) 

от 18 часа в салона на 
НЧ „Св. св. Кирил и Методий“–
Попово на тематичен спектакъл
„БЪЛГАРИЙО МОЯ“,

посветен на националния празник Трети март
и на 

3 март (петък) от 10 часа 

на Руския паметник, 
където с тържествен ритуал да почетем 

паметта на загиналите за свободата.

Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството 

с финансовата подкрепа на програМа 
Phare 2005 от европейската общност

обявява,
че набира предложения за инфраструктурни дейности, 
които следва да допринесат за възстановяване на 
социално-икономическото развитие и условията на 
околната среда в най-пострадалите райони в резултат 
на наводненията от периода пролет–лято 2005.

Дейностите са фокусирани върху:
• Рехабилитация на малки местни и регионални 

транспортни инфраструктури;
• Възобновяване на околната среда – реконструкция 

на местна и регионална инфраструктура, свързана с 
околната среда;

• Подкрепа на обществени услуги – реконструкция 
на местни и регионални здравни и образователни цен-
трове.

Проектите могат да бъдат подкрепени с минимум  
66 667 евро и максимум 400 000 евро.

Безвъзмездната помощ може да покрива 100% от 
общо допустимите разходи за дейностите.

Краен срок за подаване на проектите – 20 март.  С 
приоритет ще бъдат тези от тях, които показват зна-
чителен социален и икономически ефект в постра-
далите региони.

От област Търговище имат право да кандидатстват 
общините Попово, Антоново, Омуртаг и Търговище. 

Това каза Гинка Чав-
дарова – изпълнителен 
директор на Национално 
сдружение на общините 
в Република България 
(НСОРБ), след като взе 
участие в дискусия на тема 
„Финансовата децентра-
лизация – шанс или запла-
ха за малките общини?“. 
По думите на Чавдарова 
половината от европей-
ските общини са по-мал-
ки от българските. Въп-
реки това Европа ги съхра-
нявала като такива. „Смя-
ната на административ-
ната граница не може 
да създаде богатство. Тя 
може само да скрие бед-
ност“, посочи Чавдаро-
ва. Според нея понятията 
„малка“ и „средна“ община 
не са идентични. 22 % от 
малките общини са със соб-
ствени приходи над сред-
ното за страната. 

СЛИВАНЕТО НА 
МАЛКИТЕ ОБЩИНИ 
НЯМА ДА РАЗРЕШИ 
ПРОБЛЕМИТЕ ИМ

Финансовата децентра-
лизация не може да направи 
общините по-големи, но 
може да ги направи по-
силни, коментира още ди-
ректорът на НСОРБ. Спо-
ред Чавдарова това мо-
же да се случи, ако се из-
ползват правилно предим-
ствата на малката община. 
Като такива тя посочи по-
голямата прозрачност и 
по-добрата връзка с из-
бирателите. Друго предим-
ство е, че с по-малко ре-
сурси, понякога само от 
един проект, се променяла 
цялата община. 

В рамките на настоящата 
Конституция може да се 
развива финансовата де-
централизация на общи-
ните, заяви още Гинка 
Чавдарова пред журна-
листи. Конституцията не 
забранява нови приходи 
да се централизират в об-

щините. Основният за-
кон забранявал само пра-
вото на общините да опре-
делят ставката на мест-
ните данъци сами. „Който 
има желание да промени 
ситуацията, който иска 
да направи нашите общи-
ни по-жизнени и по-устой-
чиви, той ще търси на-
чин и в рамките на тази 
Конституция това да се 
осъществи“, коментира 
Чавдарова. Тя гарантира, 
че тази година ще се ра-
боти за това да бъдат гла-
сувани промените в Кон-
ституцията, които ще да-
дат повече правомощия 
на общините. Според нея 
тези промени ще напра-
вят връзката община–да-
нъкоплатец много по-важ-
на.

Агенция „Фокус“

На 21 февруари в Силист-
ра, по инициатива на пред-
седателя на комисията по 
култура в Народното събра-
ние г-ца Нина Чилова, се 
състоя работна среща с 
представители на общини 
и културни институти от 
областите Разград, Търго-
вище и Силистра. Тема-
та беше „Разяснения и 
мнения по закона за меце-
натството“, който бе приет 
от 40-ото Народно събра-
ние на 16 декември 2005 

година.
От Община–Попово са 

участвали Дарина Параш-
кевова – директор на ди-
рекция „Хуманитарни дей-
ности“, Петя Габровска – 
гл.експерт в отдел „Култу-
ра“, Марина Великова – 
председател на Комисия-
та по култура и вероизпо-
ведания в ОбС–Попово, 
и Росица Христова – сек-
ретар на НЧ „Св.св. Кирил 
и Методий“–Попово.

Г-ца Чилова е дала пояс-

нения по Закона, подчерта-
ла е, че той има и добър ев-
ропейски прочит. С него се 
уреждат обществените от-
ношения, свързани с без-
възмездно предоставяне 
на помощ от физически и 
юридически лица за съз-
даване, съхранение и попу-
ляризиране на произведе-
ния на културата. Целта му 
е  да ги стимулира за под-
помагане развитието на 
българската култура.

МВ

ЗАКОНЪТ ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО
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ната º интеграция в българското общество“. Дейност-
та º се ръководи от 5-членен управителен съвет с пред-
седател Мехмед Хасан. 

„Искахме първо да направим нещо, тогава да говорим“ – 
сподели правният консултант на фондацията адвокат, д-р 
по право Виолета Костова.  За три месеца, благодарение 
на основния спонсор инж. Георги Чобанов, е готов офи-
сът на организацията  на ул. „Цар Освободител“ № 5. 
Но което е по-важно, почти приключва проектирането 
на подмяната на водопроводната мрежа и изграждането 
на канализация в циганската махала на гр. Попово. 
„Когато формирахме целите на фондацията, обсъждахме 
откъде идва разединението между хората и как бихме 
могли да го смекчим или преодолеем. Знаем, че това 
няма да стане за ден-два или за година, но смятаме, 
че вървим в правилната насока. Защото това, което ни 
разделя, е различният бит, различният начин на живот. 
Другото е лошото или липсващо образование.  Целите 
ни се простират и в двете насоки. Започнахме с това 
проектиране, което би помогнало да се подобри начинът 
на живот на тези, които в момента разполагат с по-
малко възможности, за да се впишат в едно гражданско 
общество. Родили сме се в една държава и трябва да 
живеем заедно. Колкото по-близо сме в по-добрия начин 
на живот, толкова по-успешно ще бъде съвместното 
ни съществуване. И целите на фондацията са именно 
тези – по-добри битови условия, по-добро образование, 
изучаване на народностните традиции на всяка една от 

общностите и възможност да живеем заедно“.   
Кметът на общината д-р Людмил Веселинов пръв при-

ветства учредителите на гражданската организация. 
Според него тя идва навреме, за да катализира проце-
са на консолидация на гражданското общество в общи-
ната. Той обеща съдействие при реализирането на всич-
ки бъдещи проекти на фондацията, които реално ще от-
говорят на нуждите на ромската общност. Своята бъ-
деща подкрепа декларираха и председателят на ОбС 
Емел Расимова, зам.-кметът на община Опака Милчо 
Русев, началникът на РПУ–Попово Христо Манев.

Председателят на „Темели“ Мехмед Хасан благодари 
на полк.Трифон Трифонов – първият работодател, наел 
във фирмата си 15 безработни роми. Той увери присъст-
ващите на срещата, че фондацията ще направи всичко 
възможно за подобряване на цялостната инфраструктура 
на циганския квартал в Попово – не само ремонт на во-
допровода и канализация, а  и асфалтиране на улиците 
и нови тротоари. 

Офисът на организацията вече е отворен за всич-
ки, които имат идеи и желание да съдействат за реали-
зирането на нейните общополезни цели.

Катерина РусеВА

На 17 февруари се проведоха срещите от първия етап 
на държавното първенство по волейбол за момичета и 
момчета до 13 години от район Добруджа. Отборите 
на ВК „Черноломец–Попово 98“ с председател Поля 
Ненова имаха за съперници връстниците си от ВК 
„Омуртаг“. Поповските момичета с треньор Надя Ко-
лева постигнаха победа с 2:0 гейма (25:23, 25:8), а мом-
четата загубиха достойно с 1:2 (25:11, 17:25, 11:15). 
Въпреки поражението младите волейболисти демон-
стрираха добра игра, а не бива да се забравя, че отборът 
от Омуртаг през миналата година бе осми в страната. 
Ръководството на клуба и треньорският щаб са доволни 
от представянето им. Резултатите илюстрират, че в мо-
мента расте талантливо поколение волейболисти. Сега в 
отбора тренират 19 деца, които влагат много труд и ста-
рание за спортното си израстване.

Пет дни по-рано в Омуртаг се проведе волейболен 
турнир по повод 25-ата годишнина на местната гимназия 
„Акад. Даки Йорданов“. Поканени бяха общо 9 отбора 
момичета и момчета до 15 г. При момчетата се състезава-
ха съставите на Омуртаг, Попово, Суворово и Примор-
ско, а при момичетата – Омуртаг, Попово, Суворово, 
Шумен и Приморско. И двата отбора, представящи по-
повския волейболен клуб, заеха престижните втори 
места. 

Заслужава да се отбележи, че турнирът премина от 
началото до края при отлична организация. На най-добре 
представилите се състезатели бяха връчени грамоти и 
награди. При момичетата поповчанката Преслава Мла-
денова бе отличена като най-добра нападателка, а при 
момчетата Октай Османов бе определен за най-добър 
комплексен играч.

 На 26 февруари девойките старша възраст играят 
поредната си официална среща от държавното първен-
ство. Поповските момичета, осигурили ли си участието 
в квалификационен турнир, гостуват на отбора на ВК 
„Шумен 05“.

•••
Представителният мъжки отбор на ВК „Попово“ гос-

тува на 19 февруари на първенеца във временното кла-
сиране в Североизточна волейболна група „П. Понда-
лов“–Сливен. Домакините спечелиха трудна победа с 
3:0 гейма (25:24, 25:24 и 25:20).

Следващата среща на мъжете е на 25 февруари, когато 
приемат във волейболна зала „Т. Янев“ отбора на „Елит“ 
(Силистра).

На 26 февруари юношеският отбор старша възраст 
гостува на „Спартак“–Варна.

Ганчо КИРИЛОВ

волейбол

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Димитър сТеФАНОВ

От 10 до 12 февруари във Варна бяха проведени от-
борните финали за юноши старша възраст. Поповски-
те тенисисти Денис Билял, Димитър Димитров и Цве-
тан Димитров, състезатели от „Роса 1“, класираха отбо-
ра на шесто място. Първенец стана съставът на софий-
ския клуб „Младост“.

Отново във Варна от 3 до 5 март ще се проведе  дър-
жавното лично първенство за мъже. На тези дати всич-
ки европейски клубове ще провеждат личните си пър-
венства, което означава, че играещите в чужбина бъл-
гарски тенисисти ще могат да участват във Варна. На-
шият съгражданин, елитният тенисист Станислав Ива-
нов, също ще играе на турнира от името на „Роса 1“, въ-
преки че се състезава за турски клуб от гр. Адана.

тенис на Маса

ОТБОРНИ ФИНАЛИ 

Отборът на момчетата до 15 години

Пламен събеВ

След като от две години 
Община–Попово се опитва 
да продаде изоставената 
сграда на бившето училище 
в с.Бракница, на последния 
проведен търг на 20 фев-
руари се яви купувач, кой-
то срещу двойна от начал-
ната тръжна цена изпре ва-
ри конкурентите. Новият 
собственик на сградата е 

БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ В БРАКНИЦА 
e ПРОДАДЕНО

Виктор Георгиев от Вар-
на. Намеренията му са сг-
радата да бъде превърна-
та в туристическа база. 
Преди да бъде изоставена, 
тя се ползваше като база 
за почивка на бившия МЗ 
„Възход“. Село Бракница, 
което има всички дадености 
за развитие на селски ту-
ризъм и за почивка, явно 
вече привлича погледите 
на ангажирани в бранша.

светослава РусеВА

Макрорамката по при-
ходната и разходната 
част на проект 2006 г. на 
Община–Търговище е в 
размер на 17 736 935 лв. 
Държавните приходи са 
общо 10 795 570 лв., мест-
ните – 6 941 365 лв. 6,34% 
от общо приходите по 
проект 2006 г. се падат на 
данъчните  с общински ха-
рактер. Делът на неданъч-
ните приходи е 19,43 %.  

Основните средства са в 
сферата на образованието. 
Това е  50,47 % по проекто-
бюджета. 

Част от бюджетната рам-
ка са капиталовите разхо-
ди, които са в размер на об-
що 1 520 857 лв., с източни-
ци на финансиране, както 
следва: целева субсидия от 
РБ – 550 600 лв.; собствени 
извънбюджетни средства – 
800 000 лв.; собствени сред-
ства в размер на 98 251 лв.;  
средства на търговски дру-
жества с държавно учас-
тие – 16 666 лв.; безлихвен 
заем от ПУДООС към 
МОСВ – 55 340 лв. 

търговище

ПРОЕКТ ЗА 
БюДЖЕТ 2006 г.

общината д-р Людмил Ве-
селинов, зам. изпълнител-
ният директор на „Овер-
газ Инк.“ АД Илиян Йор-
данов, представители на об-
щинската админист рация, 
общински съветници, по-
литици, бизнесмени, граж-
дани.

Изпълнителният дирек-
тор на „Газоснабдяване–
Попово“ Найден Иванов 
се обърна с приветствено 
слово към присъстващите, 
като подчерта, че този ден 
е празник не само за газо-
разпределителното дру-
жество, но и за целия град. 
Наличието на природен газ 
за битови и промишлени 
нужди е от голямо значение 
за бъдещото разитие на По-
пово.

Д-р Веселинов и зам. из-
пълнителният директор на 
„Овергаз“ г-н Йорданов 
символично откриха гази-
фикацията на храма, за-
палвайки т. нар. газово 
цвете. След това кметът 
на общината честити тази 
хубава придобивка на 

поповските свещеници и 
на всички християни от 
града. Стореното дотук по 
ремонта на черквата още 
не е всичко – подчерта 
той. Предстои реставрация 
на иконописите по стени-
те и тавана на сградата, 
изработване на нов иконос-

тас и други довършителни 
работи. Той благодари за 
направеното дарение на 
„Овергаз Инк.“ АД и „Газо-
снабдяване–Попово“ АД и 
им пожела в бъдеще повече 
инвестиции и стабилност.

– Благодаря за доверие-
то – заяви в поздравител-
ното си слово представите-
лят на „Овергаз“ г-н Илиян 
Йорданов. – Това доверие 
ни импулсира и стимулира 

в работата ни занапред. 
Благодаря и на кмета на 
общината за доброто съ-
трудничество при изграж-
дането на газовата инфра-
структура в Попово.

 С прочувствени слова към 
присъстващите се обърна и 
отец Недко. Той благодари от 
сърце на дарителите, чието 
име ще бъде записано със 
златни букви в летописната 
книга на Попово. „Това е 
богоугодно дело и нека Бог 
благослови „Овергаз“ и не-
говия колектив. Газифика-
цията на нашия храм е ху-
бава придобивка за всич-
ки християни в града, тя 
е добро и свято дело. При-
бавям своите молитви 
към молитвите на нашите 
предшественици за благо-
слов и прослава на града 
ни, на нашата малка страна, 
която вече пристъпва към 
Европа“.

тържеството завърши с 
прекрасните изпълнения 
на църковни песнопения 
от търговищкия хор  
„златна лира“ с диригент 
илияна иванова.

гАЗИФИЦИРАН Е ХРАМ 
„УСПЕНИЕ БОгОРОДИЧНО“

В резултат на газифи
кацията на Попово само 
за изминалата 2005 годи
на газовите емисии в 
атмосферата над града 
са намалели с 2364 тона, 
от които 2176 т са пар
никови газове и 156 т – 
вредни емисии (основно
киселинни оксиди).

от стр. 1

ЗА НАПРЕДЪКА НА ЦИгАНСКАТА 
ОБЩНОСТ

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ
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Българските жени трябва 
да работят 6 месеца повече 
за пенсия. През тази година 
те могат да се пенсионират, 
ако имат 92 точки, които 
са сбор от възрастта и оси-
гурителния стаж (58 г. и 
6 м. + 33 г. и 4 м.). През 
миналата година това ста-
ваше при 91 точки (58 г. 
и 33 г.). Дори някой да се 
е трудил и плащал вноски 
примерно 35 г. и отдавна 
да е събрал точките си, ако 
не е изпълнил условието за 
възраст, не може да се пен-
сионира.

Задължителните години 
и съответно точките ще 
продължат да растат с 6 
месеца до 2009 г. – тогава 
жените ще могат да се пен-
сионират на 60 г. при съб-
рани 94 точки, което ще 
рече, че трябва да са рабо-
тили поне 34 години от жи-
вота си. Мъжете и сега, и 
тогава ще се пенсионират 
на 63 г., ако са събрали 100 
точки.

Според социални експер-
ти т. нар. точкова система 
ограничава възможности-
те за пенсиониране най-
вече на жените. Дори да са 
събрали точките, те тряб-
ва да доработват, за да ос-
тареят достатъчно. През 
това време точките растат 
и краят му не се вижда… 
В още по-неизгодно поло-
жение са останалите без 
работа жени. Бизнесът тър-
си да наеме млади хора 
с висока квалификация, 
а тези над 50 г. минават в 
графата социално слаби. 
Затова вече се подготвят 
проекти за отмяна на задъл-
жителната възраст за пен-
сиониране.

МВ

ЖЕНИТЕ 
РАБОТЯТ 
ОЩЕ ШЕСТ 
МЕСЕЦА 
ЗА ПЕНСИЯ

База за плащане на данък 
върху недвижимите имоти 
и таксата за битови отпадъ-

ТРИ ПЪТИ ПО-ВИСОКИ ДАНЪЧНИ 
ОЦЕНКИ НА ИМОТИТЕ. ЗАЩО?

ци е данъчната оценка 
на недвижимия имот. Тя 
се определя по норми съ-
гласно Приложение 2 на 
Закона за местни данъци и 
такси, в зависимост от вида 
на имота (дворно място, 
къща, апартамент, второ-
степенни сгради), местона-
хождението, площта, кон-
струкцията, овехтяването.     

За 2006 година има про-
мяна на данъчната оценка 
на имотите в посока уве-
личение. За селските имо-
ти увеличението е от по-
рядъка на 20–30%. За По-
пово увеличението е в пъ-

ти. Данъчната оценка на 
сградите  се изчислява по 
формула и е произведение 
от базисната данъчна стой-
ност на 1 кв.м в левове, ко-
рекционни коефициенти 
и площта. Корекционните 
коефициенти биват коефи-
циент за местоположение, 
за инфраструктура, за инди-
видуални характеристики, 
за височина, за овехтяване.

Базисната данъчна стой-
ност се определя на ква-
дратен метър в зависимост 
от конструкцията и вида 
на обекта и е фиксирана в 
ЗМДТ. Всички знаем, че 
конструкциите биват паян-
тови, полумасивни, панел-
ни, масивни с носещи стени 
и изцяло монолитни. Когато 
конструкцията е паянтова, 
базисната данъчна стой-
ност е много по-ниска от 

масивната например. Ба-
зисната данъчна стойност 
се различава и от вида на 
обекта – дали е къща, апар-
тамент или нежилищна 
сграда. Размерът на базис-
ната данъчна стойност 
не е променян от 1998 г. 
и остава без промяна и за 
2006 г.

По-голямото увеличение 
на данъчната оценка за 
Попово в сравнение с дру-
гите населени места в об-
щината се дължи на корек-
ционния коефициент за 
местоположение на сграда-
та. Тук оказва влияние ка-
тегорията на населеното 
място и местонахождение-
то на сградата в това населе-
но място (дали се намира в 
централната част на града, 
в първа зона или във втора 
зона). Досега Попово бе-

ше трети функционален 
тип населено място и при-
мерно коефициентът за 
местоположение беше 5,5 
за първа зона. Вече градът 
ни е първа категория, втора 
група и коефициентът за 
местонахождение на съ-
щата сграда  е 17,5 за пър-
ва зона, т.е. увеличение-
то е 3,18 пъти. Тук искам 
да отбележа, че катего-
рията на населеното мяс-
то се определя с Единния 
класификатор на админист-
ративно-териториалните и 
териториалните единици 
(ЕКАТТЕ), утвърден с Ре-
шение № 565 на Министер-
ския съвет от 1999 година. 

В останалите корекцион-
ни коефициенти за инфра-
структура, за индивидуал-
ни характеристики, за ви-
сочина и овехтяване няма 

промяна за 2006 година и 
те обикновенно имат стой-
ност единица.

Въпреки увеличението 
на данъчната оценка на 
недвижимите имоти за 
Попово около три пъти, 
увеличението на общото 
задължение за 2006 г. – 
за данък недвижими имо-
ти  и такса битови отпа-
дъци, за гражданите от гра-
да е от порядъка на 75%, 
защото Общинският съвет 
определи приемлив про-
мил за такса битови отпа-
дъци 1,3. Например за жи-
лище, което се намира в 
централната част на гра-
да, ако през 2005 г. е пла-
тен общ налог в размер на  
43,00 лв., то през 2006 го-
дина задължението ще бъ-
де в размер на 71 лева.   

През 2006 г. остава въз-
можността плащането на 
данъка и таксата да става 
на  четири равни вноски, с 
тази разлика, че събирането 
започва от 1 март. Срокът 
на първата вноска изтича 
на 30 април.                 МВ

От 1 март започва плащането на имотните данъ
ци и такса „смет“ за 2006 година. Вече всички знаем, 
че ни очаква завишение на налога, и във връзка с това 
търсим повече информация от общинското звено 
„Местни данъци и такси“. Главният специалист 
Антоанета Йорданова разяснява:  

Антоанета Йорданова

19 ФЕВРУАРИ. СЕВЕРНАТА ЧАСТ 
НА ПОПОВО

Пламен събеВ

Слънцето пече като за 
пролет. След продължилия 
студ хората видимо са се 
раздвижили. Усеща се на-
строение. Явно и в жили-
щата нещо се променя, хо-
рата се опитват да отпъдят 
зимата с едно по-сериозно 
почистване. Издават го про-
стрените по огради и тера-
си килими и юргани. По 
улиците мъжете в шумни 
компании се препичат на 
слънце. Други са вдигнали 
капаците на старите си ав-
томобили и бърникат нещо 
по двигателите. Хубавото 
свършва дотук. 

По улиците – кал и лок-
ви от всички размери. 
Районът около Руския па-
метник, където някога 
имаше парк, е грозно на-
бразден от коловози на ав-
томобили и каруци, има 
отсечени борове. Времето 
и липсата на съзнание е 
много вероятно след ня-
коя и друга година да го 
заличи. Съседните дворо-
вете, както и много от тера-
сите в близкия квартал 
Младост, са със същата 
естетика. Грозни картина 
от царевичак, строителни 
материали, непотребни ка-
шони, сандъци и мръсотия 
в различни комбинации са 
като  изложение на аван-
гардистки урбанизъм. Ня-
кои дори стряскат с пос-
тигнатото внушение за 
примитивизъм през ХХІ 
век. Ако наистина среда-
та възпитава, не ми се раз-
съждава за хората, сътво-
рили тези гледки. Потис-
нат преминавам и през меж-
дублоковите пространства 
в квартал Младост – фур-
гони, бараки, бурени, без-
формени могилки, от вече 
затревени, строителни от-
падъци и много, много 
боклуци. 

В непосредствена бли-
зост е старата болница, 
която някога, преди 100 го-
дини, е била гордост за по-
повчани. Днес е в окаян вид, 
а пространството около 
нея – два пъти по-лошо. 
Слизам към централните 
улици – настроението ми 
не се променя. Макар че 
хаосът като цялостно въз-
действие намалява, има 
достатъчно гледки, които 
по нищо не се различават 
от гореописаните. 

Мислите, които ме спо-
хождат, са на нивото на 
видяното. Не ми се иска 
да ги споделям. Остават 
въпросите. Дали пък не 
греша? Може би не е тол-
кова лошо и грозно това, 

което видях? Наистина ли 
мъжете, жените и децата, 
които срещам, облечени 
като манекени, са създали 

горните гледки? 
Не вярвам, че нещо ще 

се промени. Но предлагам 
на читателите снимки, от 
които нещата не изглеждат 
толкова зле, ако това е 
оптимизъм... 
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Маруся МИЛушеВА

На 16 февруари в София 
Държавната агенция за за-
крила на детето и Благо-
творителната фондация за 
деца „Роналд Макдоналд“ 
финализираха проекта си за 
създаване на компютърни 
игри без насилие. Пред-
ставени бяха деветте игри 
от детския конкурс „Играя 
с твоята идея“, обявен през 
септември миналата годи-
на. 

Редовните ни читатели 
са информирани, че от до-
пуснатите до състезанието 
162 деца на трето място 
бе класирана идеята на 8-
годишния поповчанин Све-
тослав Иванов. Той също 
беше в столицата и взе 
участие в официалната 

„КОТКИТЕ НА СВЕТЛЬО“ – ВЕЧЕ В ИНТЕРНЕТ
промоция на игрите, като 
има  ше предимството пръв 
да види как е реализирана 
идеята му от компютърните 
специалисти.

„Котките на Светльо“ – 
така се казва играта на на-
шето дете. Тя, заедно с ос-
таналите осем игри, вече е 
издадена на компактдиск. 
Освен отличените девет 
игри в диска е прибавено 
и още едно, десето предло-
жение за свободното вре-
ме на малчуганите. То е 
изготвено извън конкурс-
ната програма от двама 16-
годишни ученици.

На церемонията Светльо 
получи два диска – един 
за него и другия за учили-
щето, в което учи, а то е 
„Любен Каравелов“–По-
пово. Той, както и други-

те малки автори, отговори 
на въпросите на водещата 
Нана как се е родила идеята 
за играта му и доволен ли е 
от реализацията º.

Всички игри вече са в 
интернет страниците на 
съорганизаторите на кон-
курса Dir.bg и az.deteto.
com и могат да се изтеглят 
оттам безплатно от всяко 
българско дете. 

Всички победители в конкурса 
заедно с водещата Нана и 
представител на „Роналд 

Макдоналд“–България

Водещата на церемонията 
Нана представя Светльо 

за получаване на наградата.

Маруся МИЛушеВА

Тя е във възрастта, когато търсиш своето „аз“ сред хаоса 
на всичко заобикалящо те, наречено „живот“. Скоро има 
рожден ден и ще стане на 19 години. От пети клас пише 
стихове. Сега, когато е в дванадесети клас, се осмели да 
ги представи пред приятели, съученици, учители и всич-
ки други, които обичат поезията. Направи го миналата 
седмица в Артклуба на читалището по нестандартен 
начин. На свещи, с музика и видео. Беше интересно….

Тя е Зорница Чернева, едно момиче от Попово, което: 
„Обича крайностите и е максималист. Лута се 

между ада и рая, витае между тъмнината и Луци
фер. ексцентрик. Понякога жадува самотата, друг 
път е във вихъра на шоу.

До късно като Вечерница сърфира из мрежата и 
дочаква изгрева пред компютъра си.

За нея семейството е нещо лично, неприкосновено.
В училище приоритет са хуманитарните науки.
Харесва психология, езотерична и паранормална 

литература, философия.
Харчи спестяванията си за печатни произведе

ния, като последната º купена книга е „Песен на Ни
белунгите“. А последната прочетена – „Алхимикът“ 
на Паулу Куелю.

Автори, които оставят трайна диря в съзнател
ната Аз – Артуро ПересРеверте, шекспир.

Тя е „сърцето“ на Ричард Лейман, „Дрогата“ на 
уйлям бъроуз и търсещата нежна душа на Яворов. 

Нестандартна и неясна, бясна и необичайна, про
вокираща и страстна.“

Така я представи пред присъстващите на поетич-
ната вечер Маргарита Йорданова от читалищната биб-
лиотека. Ще добавим, че винаги свързва стиховете си с 
музика – класическа и всякаква друга, но без рап, техно 
и чалга. Затова си представя бъдещата стихосбирка като 
мултимедиен продукт – словото на фона на звуци и 
картина. Мечтае бъдещата º професия да е свързана с 
изкуството.

Именно с тази цел в на-
вечерието на 133-годишни-
ната от гибелта на свидния 
син на България народно 
читалище „Св.св. Кирил 
и Методий“ и общински 
комитет „Васил Левски“ 
организираха конкурси за 
есе, стихотворение и за 
рисунка и рецитал на сти-
хове, посветени на героя. 

И в двата конкурса се 
включиха десетки деца 
от училищата в Попово 
и общината, а рециталът 
се състоя на 16 февруари 
в залата на Дома на кул-
турата. Пред многоброй-
ната публика се предста-
виха ученици от различни 
класове на поповските училища, а от колективните из-
пълнения особено добро впечатление направиха децата 
от училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Зараево с 
ръководител Павел Павлов. 

Жури с председател Дарина Парашкевова, директор 
на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината, при-
съди първа награда при колективните изяви на учени-
ците от Зараево и втора за групата от Общински детски 
комплекс с ръководител Надка Стоянова.

При индивидуалните изпълнители от І до ІV клас Диляна 
Дамянова от ОУ „Л.Каравелов“ зае първо място, Радина 
стаменова от същото училище и Христо Руменов от ОУ 
„Н. Вапцаров“ бяха класирани на второ място, а трето зае 
Мариета Радкова, също от ОУ „Л.Каравелов“. 

Във втора възрастова група V–VІІІ клас Димитър 
Иванов от ОУ „Св. Климент Охридски“ грабна първата на-
града за изпълнението си на „Писмо на Левски до Филип 
Тотю от 1.01.1871 г.“. След него бе класирано вдъхновено-
то изпълнение на Васил Цонев от ОУ „Л. Каравелов“. При-
съдени бяха и две трети награди– на Ренгинар Османова от 
ОУ „Н.Вапцаров“ и Иван Иванов от ОУ „Л.Каравелов“.

кои са наградените от другите два конкурса?
Жури с председател Румяна Трифонова, преподавател 

в гимназия „Хр. Ботев“, внимателно прегледа всички 
постъпили есета на тема „Времето е в нас и ний сме във 
времето“ и определи следното класиране:

V–VІІІ клас

І място – Христина Хаджева
ІІ място – Петър Юлиянов
ІІІ място – Лора Илиева
Всички са ученици от ОУ „Л. Каравелов“.

ІХ–ХІІ клас

І място – Дияна Недева от гимназия „Хр. Ботев“

От стихотворенията с автори от І до ІV клас като най-
стойностно бе определено това на Деляна стефанова. 
Мадлен Али Ахмед и Галина Георгиева заемат съответ-
но ІІ и ІІІ място. Всички са отново от ОУ „Л.Каравелов“–
Попово.

При по-големите ученици от V до VІІІ клас е отсъдено 
само едно І място – на Таня Христова от ОУ „Хр. 
Ботев“–с. Ломци. 

Конкурсът за рисунка на тема „Апостолът на свобода-
та“ също привлече много талантливи деца. Жури с пред-
седател художникът Деян Йорданов отличи следните 
участници в него:

І–ІV клас

І място – шермин Хасанова от ОУ–с. Зараево
ІІ място – Яница Димитрова от ОУ „Л.Каравелов“
ІІІ място – Инна Иванова също ОУ „Л.Каравелов“

V–VІІІ клас

І място – симеон Живков ОУ „Л. Каравелов“, стефан 
Николаев от ОУ „Н.Вапцаров“, Николай Ивелинов от 
ОУ–с. Водица, Медиха Мехмедова от ОУ–с. Зараево

ІІ място – Владимир Василев от ОУ „Л. Каравелов“ и 
Мелис Ресмиева от ОУ „Н. Вапцаров“

ІІІ място – Даринка Цонева от ОУ–с. Зараево и  Пла
мен Росенов от Помощно училище.

С най-добрите рисунки във фоайето на читалище „Св.
св. Кирил и Методий“ е уредена изложба, която всеки, 
който желае, може да разгледа.

На отличените бяха връчени награди, а всички участ-
ници в рецитала и конкурсите получиха паметна грамота 
с образа на Левски.                                                      МВ 

ВСЯКО БЪЛгАРСКО 
ДЕТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ 
ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕВСКИ

Диляна Дамянова от  
ОУ „Л.Каравелов“ 

е една от победителките.

ЕДНО МОМИЧЕ ТЪРСИ СЕБЕ СИ

наШият танЦ
Музиката е най-голямото откровение

от всичката мъдрост и философия.
Лудвиг ван бетовен

Мелодията живее в мен
и аз съм този извор първороден, 
който я създава на мига – 
в бъдещето има само спомен.

 Ще летим в пространството,
 ще открием нови светове
 и енергията от телата ни
 в една ще се слее от две. 

Нямам умора, нямам насита,
няма я болката, в мига щом отлитам.
 Няма ще кажеш и ти на комплексите,
 нека естествени бъдат рефлексите!
   Танцуваме в тази нощ красива,
   заедно, знам, сме щастливи!
 Днес ще живея, днеска ще бъда,
 казвам си аз в транс от възбуда.
Ти си в омая, от тебе искри
стремежа към нашите общи мечти.

 Летим двама във вселената,
 две ярки звезди, борещи се,
 в силата на младостта, ще победим,
 мечтите светли ще осъществим!

Два кръга преплетени чертаем,
в небето, далечното, страстно играем
и там на вихъра в една еуфория
написваме нашата обща история!

11 януари 2006 г. 
гр. Попово

МАгАЗИН „СТИЛ“
ЦВЕТЯ • БУКЕТИ • ВЕНЦИ

Попово, бул. „България“ № 68А 
(от северната страна на общинския стол), тел. 0608/23 998

ПО СЛУЧАй 1 МАРТ – ДЕНЯ 
НА ЛюБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО

поздравяваМ 

участниците в художествените състави на селото. 
Сърдечно им благодаря за усилията, времето и 
грижата, които полагат, за да поддържат живи 

капанските традиции и култура.

БЪДЕТЕ ЗДрАВИ!

Кмет на с.Паламарца
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овен. Вашите волеви импулси вече ще бъдат 
подчинени на главната цел, върху която вие ще 
концентрирате всичките си усилия. Въпреки 

това няма да избегнете резкия завой в събитията в края 
на тази и началото на следващата седмица, при който 
ще ви се наложи да лавирате. Внимавайте в края на сед-
мицата, когато сте зад волана или работите с ценна ин-
фор мация.  

телеЦ. До края на февруари ви предстоят 
повече разходи, отколкото приходи. Онези, чия-
то дейност е свързана с контролни органи, в 

края на седмицата ще си имат работа с тях. Може би 
си струва да се подготвят предварително, за да намалят 
възможните неприятности. Впрочем, вие може просто 
да вземете кредит и тогава данъчният инспектор ще ви 
заобиколи. 

  близнаЦи. Имайте предвид, че мнозина от 
вас в близко време ще се окажат в непредвидена 
ситуация, чийто резултат може да стане осво-

бождаване от заеманата длъжност или обратно, внезапно 
издигане в кариерата с прескачане на няколко стъпала. 
Това се отнася до мнозина, но далеч не до всички 
Близнаци.  

 рак. Старайте се през тази седмица да избег-
нете съдебно следствие и далечно пътуване. Поне 
до края на февруари. В събота се постарайте да 

се уедините с приятен човек, да получите заряд бодрост. 
В неделя не харчете прекалено много пари.  

лЪв. Преживяванията в края на седмицата 
съвсем не са случайни; те са предвестник на 
дълбоки, но не чак толкова спешни промени в 
живота ви. Вглеждайте се, вслушвайте се. Ако 

нищо не ви развълнува, значи животът ви се е стабили-
зирал и няма опасност да излезете извън утъпканата 
пътека. 

дева. Младите хора е възможно да срещнат 
интересен човек и „да си загубят“ главата. Така 
Съдбата чрез дълготрайно или по-краткосрочно 

приключение, но въпреки това много силно, ще преобърне 
живота ви и ще остави дълготрайни последствия. Па-
зете се тези дни от сключване на договори и не се до-
верявайте на слабо познати хора: възможни са загуби. 
Не се поддавайте на авантюра.   

везни. Отделете повече внимание на здравето 
си, особено ако през тази седмица почувствате 
признаци на труднообяснимо неразположение: 

това е временно. Ако имате възможност, останете си у 
дома, дори да се наложи да си вземете работа за вкъщи. 
Семейстовото, домът – това сега е мястото, където ще 
ви бъде наистина хубаво.  

скорпион. Трябва да се контролирате до 
края на февруари. Пазете парите си, не си изяс-
нявайте отношенията с децата и с онези, които 

обичате. На тях изобщо не им трябва именно в този ден 
да усещат дълбочината на вашите емоции. Петък е най-
добрият ви ден през тази седмица. Тогава можете да 
си позволите всичко, което искате. Много неща ще се 
получат добре. 

стрелеЦ. Вашето финансово положение в 
следващата седмица напълно ще ви удовлетвори. 
Не е изключено да направите сериозна покупка. 

Не влизайте в конфликт с децата и околните, които през 
тези дни ще ви провокират с неразумна активност. Те 
ще почувстват силата ви, но не по-рано от април.  

 козирог. Вие ще преживеете хубава, спо-
койна седмица в пълно съгласие със себе си и 
околните. Работата ви става малко неспокойна, 

ще трябва да разпределяте силите си, да отстранявате 
не нужната суета. Полезно е обучението; четенето и об-
щуването с най-близките ще ви донесе удоволствие. 
Най-хубави дни през седмицата могат да станат петък 
и събота. 

водолей. Ако нещо действително ново тряб-
ва да се случи, то реално ще стане в началото 
на следващата седмица. Например тези дни мо-

же да получите вест за повишаване на заплатата, за пен-
сио ниране или да намерите допълнителен източник на 
доход. Всичко това са знакови събития за вашето ма-
териално положение в бъдеще.  

риби. Благоприятно ще се уреждат нещата, 
ако свързвате своето благополучие с работа в 
командировки, юридически дела, реклама. През 

тези дни Съдбата задължително ще ви даде някакви 
знаци на одобрение – вглеждайте се в дреболиите. По-
лезно е да демонстрирате творческа и делова фан тазия, 
да реализирате своето желание да се учите и да учи те 
другите, това ще повиши реномето ви в очите на ръко-
водството и обществото. 

Чувствате се отпаднали, 
нямате апетит, лес но се 
дразните и полу чавате кръ-
во изливи от но са. Всич-
ки тези симп томи са при-
чинени от витаминна не-
дос татъчност, известна в 
медицината като „пролет-
на умора“. Едно от ле кар-
ствата против неразпо-
ложението се нарича ли-
мон. Включвайте редовно 
лимоните в храната си глав-
но през зимния и ранния 
про летен сезон. 

Имайте предвид, че 
цит русовият плод е уз-
рял, когато кората му ста-
не лъскава. Лимоните съ-
дър жат вода, глюкоза и 
фруктоза, органични ки се-
лини, витамини С и Р, кал-
циеви, калиеви, желез ни и 
магнезиеви соли и др.

Най-голямо съдържание 
има на лимонена кисе ли-
на. В кората се съдър жат 
етерични масла и вещест-
ва, които унищо жа ват ми-
кробите. При инфек циоз-
ни заболявания, грип и 
про студни заболявания на 
гърлото и сливиците ли-
монът е превъзходно сред-
ство за борба. 

Ако има болни от шарка, 
пийте сок от изцеден ли-
мон. Като лечебно средство 
се взимат при ревматизъм 
и артрити, жлъчно-камен-
на болест и др. През лет-
ния сезон лимоните успо-
кояват сърбежа при ухап-
ване на насекоми. Парче 
ли мон може да спре кръво-
течението. 

Млечно-лимонов 
коктейл с мед 

Изстискайте половин ча-
ша сок от лимон, към не-
го прибавете две супени 
лъ жици мед и долейте в 
чашата охладено мляко. 

Чай от къпинови листа 
с лимон

Изстискайте 25 г лимо-
нов сок и към него прибаве-
те 50 г сок от касис и 100 г 
ябълков сок. Разтворете в 
получения сок две лъжици 
пчелен мед и енергично 
разбъркайте. Накрая доба-
вете 100 г отвара от къпи-
нови листа. 

БОРБА С 
ПРОЛЕТ-
НАТА 
УМОРА  

Внушителният бюст е 
маг нит за мъжките погле-
ди, но създава проблеми 
зад волана. Особено при за-
дължителното поставяне 
на предпазните колани. Те 
пречат и ограничават дви-
женията, твърдят 92% от да-
мите шофьори според дан-
ни на застрахователната 
ком пания Sheila’s Wheels. 
За да решат проблема, от 
дру жеството се обърнали 
към асоциацията за изслед-
вания в областта на авто-
мобилната промиш леност 
МИРА. Специалистите па-
тентовали технологията S-
Clip. Тя дава възможност за 
отпускане на традиционния 
колан малко под гърдите. 

При това положение той 
осигурява надеждна за-
щита при пътен инцидент. 
Съвременните предпазни 
колани са много по-удобни 
от тези преди 30 години. Те 
са пригодени за различни 
фи гури и габарити. Въп-
реки това много жени с 

ИЗМИСЛИХА КОЛАНИ 
ЗА НАДАРЕНИ ЖЕНИ  

голяма гръдна обиколка 
се оплакват, че се чувст-
ват много неудобно в при-
стегнато състояние. Зато ва 
те не използват кола ните 
или ги поставят не пра-
вилно. Този проблем стана 
осо бено наболял, тъй като 
в последно време много же-

ни увеличават гърдите си 
с помощта на пластични 
операции. Засега МИРА 
води преговори за започ ва-
не на серийното производ-
ство на системата S-Clip. 

Вестник 
„стандарт“

секслайф

20 НЕЩА, КОИТО МЪЖЕТЕ 
НАМИРАТ ЗА НЕУСТОИМИ

Всяка жена си задава ло-
гичния въпрос „Какво ха-
рес ват мъжете“, но едва 
ли има жена, която да 
знае точния отговор.

В кратко проучване мъж -
ката част подрежда, не 
по важност, 20-те не ща, 

които намира за неус тои-
ми у жените.

Мъжете харесват жени, 
които:

• знаят как да съблазняват, 
разбират от шеги и могат 
да се шегуват. 

• знаят, че всъщност нито 
мъжете са от Марс, нито 
жените – от Венера. 

• носят тениските и бок-
сер ките на половинките 
си.

• се целуват с въобра же-
ние.

• обичат качествения 
спор.

• нямат нищо про-
тив от време на 

време да 

гледат или да участ  ват в 
спорт ни състеза ния.

• с удоволствие поемат 
водеща роля в леглото.

• питат мъжете за съвет 
не само за чисто „мъжки“ 
неща.

• отнасят се очарователно 

с майките им.
• могат да вържат косата 

си само с помощта на мо-
лив.

• изглеждат секси и умни 
едновременно – например 
решават кръстословица, 
облечени в секси пижама.

• могат да подскажат 
е л е  г а н т н о к а к ъ в 
п о д а р ъ к 
и с  к а т , 
б е з 

да превръщат купу ването 
му в задължение.

• са независими по дух, 
но не карат мъжа да се чув-
ства ненужен.

• знаят разликата между 
флирт и приятелско отно-
шение (някои от колегите 

ни държаха това да е на 
първо място, бел.ред.)

• могат да изядат ог-
ромна порция пържола с 
пър жени картофи и без 
при  теснение после да по-
ръ  чат и десерт.

• подремват до мъжа си.
• изпращат цветя на мъ-

жете (за това подо зира ме, 
че някой се е пошегувал, 
бел.ред.).

• знаят какво иска мъжът 
до тях.

• знаят какво обича да 
прави мъжът до тях.

успеХ, МоМиЧета!

www.tialoto.bg
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Ивелина НеДеЛЧеВА
Исторически музей–Попово

Първият пролетен месец за капанците е март. Първи 
март се празнува главно от децата, момите и момците, 
но те не са единствените празнуващи. Месец март е вре-
мето, когато в природата се пробужда новият живот 
и за земеделския стопанин той е жизненоважен. Ето 
защо първият ден на първия пролетен месец се очаква 
от всички и е изпълнен с много магически действия и 
забрани.

В резултат на дългогодишни наблюдения и натрупания 
от много поколения опит е установено, че през месец 
март времето е непостоянно и променливо. Март в пред-
ставите на капанците приема образа на стара жена, която 
се нарича баба Марта. Показателно е, че единствено 
този месец се свързва с образ от женски пол. Причината 
за подобна персонификация се крие преди всичко в това, 
че периодът, през който се пробужда новият живот в  
природата и започва растежът на посевите, естествено 
е близък с майчинството.

 Сред капанците съществува забраната сутринта на 
първи март бабите да излизат от къщата. Новият месец 
трябва да бъде посрещнат от мома, за да бъде времето 
хубаво, да бъде благоприятно за посевите.

Първи март е един от малкото празнични дни от тра-
ди ционния народен календар, по време на които ка-
панците не работят. Вярва се, че така и природата ще 
бъде благосклонна към земеделския стопанин, чието 
ежедневие е изпълнено с много труд. 

На първи март не липсват и традиционните празнични 
забрани за някои трудови действия. Забранява се шие-
нето и пробиването,  защото дупките, направени от иг-
лата или някой остър предмет, капанците по асоциация 
свързват с дупките, с които червеят разяжда плода. Заб-
ранява се и слагането на черно котле на огнището и 
изобщо готвенето, за да няма „главня” по житото и да 
не почерняват плодовете.

 Сутринта преди изгрева на слънцето или още от 
вечерта стопанката на всяка капанска къща засуква 
червен и бял вълнен (или памучен) конец, а в по-редки 
случаи само два червени. От началото на ХХ век в двата 
края на засуканата нишка се прави по едно червено и 
бяло пискюлче. Капанците наричат този накит „мàрти“. 
Сутринта на първи март стопанката връзва мартеници 
на китката на дясната ръка на всички деца, моми и 
момци, както и на жените, но ако са млади и нямат още 
деца. Мартеници се закичват и на гърдите, но това е 
традиция от по-ново време (началото на ХХ в.). Те се 
сла гат за здраве и да бъдат децата бели и червени като 
тях. Мартеници капанката закача на агнета и овце за доб-
ра плодовитост и много мляко.

Според капанците мартениците трябва да се носят, 
докато цъфнат плодовите дървета, и след това се закачват 
на тях. На закачената на дървото мартеница се приписва 
магическа сила, която да предизвика желаното, т.е. да 
осигури раждането на много плод и да го предпази от 
червясване и окапване.

 Навсякъде у нас мартениците се носят до идването на 
прелетните птици. След това тя се слага под камък и в 
зависимост от събралите се там животни се предсказва 
бъдещото благополучие. 

На някои места мартеницата се кичи за предпазване 
на деца и животни от урочасване,  а на други една марте-
ница се запазва за през годината и се използва при уро-
часване на дете. 

На първи март преди изгрева на слънцето капанката 
изтупва постелки, завивки и рогозки, като нарича: „Мàр-
та у къщи, бъйли навън“. Това почистване има пре дим-
но обреден характер и се прави за отстраняване на зли 
сили и болести.

Още преди изгрева на слънцето стопанката на всяка 
капанска къща изнася и мята на пруста, стряхата или на 
някое плодно дърво червена прежда, дрехи или тъкани. 
Този обичай се извършва за здраве през годината, за да 
се разсмее баба Марта, да бъде добра и да доведе дъл-
гоочакваното пролетно слънце. Значението, което на-
родът приписва на месец март за добрата реколта, ста ва 
по-ясно, като се вземе предвид, че по характера на вре-
мето в първите му дни се гадае за времето през целия 
селскостопански сезон.

ПЪРВОМАРТЕНСКИ 
ОБИЧАИ У КАПАНЦИТЕ

На основание преходни-
те и заключителни разпо-
редби от Закона за изме-
не ние и допълнение на 
ЗМДТ, събирането на мест-
ните данъци и такса „би-
тови отпадъци“ за 2006 
го дина започва от първи 
март.

 Характерно за тази го-
дина е, че срокът за внася не 
на първата вноска е удЪл-
Жен до 30 ап рил, а не 
както в предход ни те го ди-
ни – до края на март.

 За внесените до края на 
април целогодишни разме-
ри от дължимите данъци и 
такса „битови отпадъци“ 
се прави отстъпка от 5 на 
сто.

 Освен на данъчните ка-
си в гр. Попово, собствени-
ците на недвижими имоти, 
намиращи се в съставните 
села на общината, ще мо-
гат да плащат задълже ния-
та си и при касиер-събира-
чите към съответ ните 
кмет ства.

 в информационния 
цен  тър на общината 
граж  даните ще се обслуж-
ват от три данъчни каси 
при ра ботно време: пре-
ди обяд – от 8 до 12 часа 
и след обяд  – от 14 до 
16,30 часа. 

ДАНЪЦИТЕ 
ЗА 2006 
гОДИНА – 
ОТ 1 МАРТ

• купуваМ къща в 
община Попово или Опа-
ка. Тел. 089 8 546 515 и 
088 8 852 658. 3-5

• продаваМ урегу-
лиран парцел 591 кв.м 
в Разград, със застроена 
сгра да с магазин, 150 кв.
м РЗП. Справки на тел. 
088 8 538 165. 5-5

• тЪрся да гледаМ 
възрастни хора. Тел. 089 
7 627 968, Славка. 1-3

• продаваМ „Форд 
екскорт“, 1.8, дизел. Тел. 
089 8 720 171. 3-5

• даваМ под наеМ 
магазин 20 кв.м с изба 
на пл. „Трети март“, до 
зеленчуковия пазар. Тел. 
2-68-29, Попово, Ди мит-
рова. 3-5

• продаваМ: нова 
хоризонтална хладилна 
витрина фризер, нов го-
лям автоклав, петро мак-
сова лампа, чугунена гот-
варска печка, тенекии, 
релси за телфер, проточен 
бойлер, буркани, „Юн-
га“, водопроводни тръ би, 
тръбни рафтове, хладил-
ник, портална врата.
Тел. 2-68-29, Попово, Ди-
митрова.  5-5

СЪюЗ НА ЛОВЦИТЕ 
И РИБОЛОВЦИТЕ–ПОПОВО

ОБЯВЯВА,
че през месец март 2006 година 

организира провеждането на

КУрС  ЗА  НОВИ  ЛОВЦИ – �60 лв.
КУрС  ЗА ПОДБОрЕН  ЛОВ – 105 лв.

За справки и записвания:
до 20 март 2006 година в офиса на Сдружението

От ръководството

светослава РусеВА

В ход е подготовката на 
229 традиционен пролетен 
панаир „Изложение–Тър го -
вище 2006“, който ще бъ-
де проведен от 8 до 14 май 
в залите на ХГ „Нико ла 
Маринов“. За пър ва го ди-
на съвместно с Аген ция-
та по туризма ще бъде ор-
ганизирана и турис ти чес-
ка борса. 200 са досе га из-
пратените покани до редов-
ни участници в Из ложе-
нието. Общо подгот вените 
оферти обаче са над 300 
на брой, тъй като освен 
фир ми производители и 
тър гов ци се очаква при-
съствието на множество 

ПОДгОТОВКА НА ПАНАИРА
тур оператори, хотелиери и 
рес торантьори.

Цените за участие и та-
зи година са 40 лв. на кв.м 
за изградена модулна кон-

струкция на закрито, 30 лв. 
на кв.м за ползване на за-
крита свободна площ и 15 
лв. на кв.м за открита площ, 
като цените са без ДДС.

ОБщИНА–ПОПОВО
ЗАПОВЕД 

На основание чл.�5 от ЗОС, чл.68 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община–Попово, във 

връзка с решение № 19� по протокол № �8/�6.01.�006 г. на ОбС–Попово
ЗАПОВЯДВАМ:

Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 
общинска земеделска земя, съставляваща: 

1.  Имот № 019186, по плана за земеразделяне на с.Зараево, лозе (несъществуващо), в 
местността Ветите лозя. Площ 1,329 дка, шеста категория. Начална тръжна цена 173 лв.

2.  Имот № 019085, по плана за земеразделяне на с.Зараево, лозе (несъществуващо), в 
местността Ветите лозя. Площ 0,191 дка, шеста категория. Начална тръжна цена 40 лв.

3. Имот № 000054 по плана за земеразделяне на с.Ковачевец, местността Чепеза. Площ 
4,900 дка, трайни насаждения, осма категория. Начална тръжна цена 490 лв. 

4. Имот № 056005 по плана за земеразделяне на гр.Попово, м.Зад гробищата. Площ 
2,000 дка, трета категория – 0,779 дка, четвърта категория – 1,221 дка, пасище, мера. 
Начална тръжна цена 1600 лв.

 5. Имот № 014013 по плана за земеразделяне на гр.Паламарца, м.Болица. Площ 
7,999 дка, девета категория, пасище, мера. Начална тръжна цена 880 лв. 

 6. Имот № 014014 по плана за земеразделяне на с.Паламарца, м.Болица. Площ 3,000 
дка, девета категория, пасище, мера. Начална тръжна цена 330 лв.

 7. Имот № 014015 по плана за земеразделяне на с.Паламарца, м.Болица. Площ 6,000 
дка, девета категория, пасище, мера. Начална тръжна цена 660 лв.

8. Имот № 000827 по плана за земеразделяне на с.Паламарца, м. Болица. Площ 12,425 
дка, пета категория, пасище, мера. Начална тръжна цена 1615 лв.

9. Имот № 000108 по плана за земеразделяне на с.Паламарца, м.Болица. Площ 5,738 
дка, девета категория, пасище, мера. Начална тръжна цена 660 лв.

Търгът ще се проведе на 14.03.2006 г. (вторник) в сградата на Община–Попово, 
заседателната зала на II етаж, от 9,30 часа. 

 Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 
(касата) на Общината до 17 часа на 13.03.06 г.

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

 За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината. 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ
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По стъпките на руска  та 
армия, която в теж ки 

и кръвопролитни сраже ния 
воюва през 1877 година за 
свободата българска, днес 
са останали паметниците. 
Те са белязали местата на 
най-тежките сражения. 
Върху камък, гранит и 
мрамор е изсечен камен-
ният ле топис на една вой-
на, обър  нала историята на 
Бъл гария. 

Ако се чувстваме бъл-
гари и ако носим в сърцата 
си признателност пред 
саможертвата, не само е 
редно, задължително е 
на Трети март да сложим 
цве те и сведем глава пред 
някой от тези паметници. 
Тъй като част от тези па-
метници са разположени в 
чудесни местности, освен 
усещането за история, мо-
жем да се полюбуваме и на 
природата.

Няма да съжаляват оне-
зи, които се отправят към 
село Горско Абланово. Се-

лото, където се е водила 
една от най-ожесточената 
битка по време на войната. 
Историята е белязала това 
село. Стоящо встрани от 
шумотевицата на големите 
градове, съхранило следи-
те и от всички епохи, с го-
товност добронамерено ги 
показва на своите гости. 
Малцина знаят, но тук за 
селски туризъм се говори 
доста преди това да сторят 
Попово и Опака. Затова и 
от 2001 Горско Абланово 
е член на Българската асо-
циация за селищен и екоту-
ризъм (БАСЕТ).

Разположено е на 27 ки-
лометра северозападно от 
Попово и на 16 северно от 
Опака. Къщите му са раз-
хвърляни върху няколко 
хълма на левия бряг на 
Чер ни Лом. Плодородна зе-
мя, чисти води и полупла -
нински климат са при влек-
ли тук човека още от древ-
ни времена. Днес вече 
шест английски семейства 

са закупили къщи и се ка-
нят да станат жители на 
селото. 

Североизточно от селото 
на площ от няколкостотин 
декара и до днес се нами-
рат следите на едно от най-
големите селища от рим-
ската епоха в този край. На 
7 километра югоизточно от 
селото е Крепчанският ска-
лен манастир, на 20  км – 
средновековната кре пост 
Чер вен. Писали сме за тях, 
но напомняме, че възмож-

ността да се посетят, като 
се тръгне оттук, е реална.

Името на Горско Абла но-

гОРСКО АБЛАНОВО – 
БЕЛЯЗАНО ОТ ИСТОРИЯТА

во става популярно след 
тежкото сражение по вре-
ме на Руско-турската вой-
на, водено на 5 септемв ри 
1877 г. В него заги ват 268 
руски войници. Турските 
загуби по неуточнени све-
дения са около 1000 чо века. 
В памет на загиналите в 
околностите му днес се 
из дигат пет паметника. За-
падно от селото на Кор-
дюзю – командната висо-
чина по време на сраже-
нието, е издигнат вели-
чествен мраморен памет-
ник – братска могила. Има 
предание, че е докаран на 
хълма от шестнадесет чиф-
та волове и биволи. На-
близо е братската мо гила 
на трима офицери и 10 
вой ници.  В същата мест-
ност е и обелискът, по ста-
вен в памет на поручик 
Никита Любински. Друг 
паметник, близо до реката, 
е увековечил паметта на 

шестима войници. На ви-
сочи ната признателните 
аб ла новци са изградили и 
лесо парк на българо-рус-
ката дружба на площ от 480 
де кара. Там през 1993 г. е 
построена и уютна хи жа. 
Наистина едно пре крас но 
място за отдих  сред кра-
сива природа. От хижата 
се открива чудесен из-
глед към долината на Чер-
ни Лом. Екопътека с дъл-
жина от 6 километра пре-
ми нава през този район 
и дости га до мястото, къ-
дето през войната са би ли 
разположени далеко бой ни-
те оръдия на русна ците. 

В селото има запазени 
ста ринни къщи, които при-
вличат вниманието на все-
ки другоселец със своята 
архитектура. Съхранени 
са народни празници и оби-
чаи. В селото е уреден и 
единственият музей в об-
щина Опака. Разположен 
в къща с характерната 
среднобългарска архитек-
тура, на два етажа е раз-
гърната етнографска екс-
позиция, отразяваща пре-
хода от традиционния 
сел ски към градския бит 
през първата половина 
на ХХ век. Оригиналната 
вътрешна архитектура, 
ха  рактерната жилищна 
уредба, съдове, тъкани па-
зят духа на преселниците 
от полето и Балкана. Спо-
койствието и редът, кои то 
владеят то зи дом, се пре-
насят у по сетителите. 

Много са забележи тел-
ностите на селото, кои то  
могат да привлекат вни-
ма нието на туриста. Бли-
зостта на реката пък пред-
лага добра възможност за 
риболов. Девствени го ри 
и красиви местности нао-
коло примамливо канят за 
разходки и пикници.

Подготви за печат 
Пламен събеВ

снимки 
Мирослав ГеОРГИеВ

Центърът на селото и кметството

Братска могила

Паметникът на Никита Любински

Етнографска сбирка

Туристическата хижа

но напомняме, че възмож-

Антична бронзова матрица за 
изработване на украшения


