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Маруся Милушева

На 27 януари министъ-
рът на труда и социалната 
политика Емилия Масла-

рова беше на делово посе-
щение в Попово и община-
та. С нея  бяха още замест-
ник-министър Димитър 
Димитров, изпълнител-

ните директори на Аген-
цията за социално подпо-
магане Гергана Дренска и 
на Агенцията по заетостта 
Сотир Ушев и други чле-

нове на екипа й.  Придру-
жаваха ги депутатът Румен 

Такоров, областният уп-
равител Свилен Василев, 

кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов. 

Министър ЕМилия Масларова:

„ПРАВИМ ДОБРИ НЕЩА ЗА ДОБРИТЕ 
ХОРА НА БЪЛГАРИЯ“

СПРЯХА ТЕЧ НА СОЛНА 
КИСЕЛИНА НА ГАРА 
СЛАВЯНОВО

Данъци

Елица огнянова:  НЯМА ПО-ТОПЛА 
СТРЯХА ОТ БАЩИНАТА... на стр. 4

ХуДожествена изложба на наш съгражДанин

МЛАД ТВОРЕЦ 
РАЗКРИВА  

ВЪТРЕШНИЯ СИ СВЯТна стр. 5

НИСКИ  ИЗКУПНИ  ЦЕНИ 
НА  ЖИТОТО на стр. 2

на стр. 2

на стр. 7

НАД 17 МЛН. ЛВ. БОРЧОВЕ КЪМ 
НАП – ТЪРГОВИЩЕ на стр. 2

ВНИМАНИЕ! СРОКЪТ 
ИЗТИЧА!



НОВ ЖИВОТ ЗА 
ЧИТАЛИЩЕТО В МАРЧИНО

 сеДмица     

Да почерпят 

1 февруари

Лозан, Трифон

3 февруари

Мона, Мончо, 
Симеон

4 февруари

Жеко, Желязко, 
Жечка, Жечко, Жечо

5 февруари

Добрин, Добринка

именниците

от стр. 1

След коледните, нового-
дишните и другите праз-
ници в началото на годи-
ната идва време и за пла-
щане на данъци. 

Доста търговци, произ-
водители и занаятчии оба-
че това изглежда много не 
ги вълнува, защото към 
31.11.2008 г. с неуреде-
ни публични задължения 
над 5 000 лв., върху чие-
то недвижимо и/или дви-
жимо имущество е нало-
жено обезпечение, които 
нямат парични средства и 
парични вземания от тре-
ти лица, нямат издадено 
разрешение за отсрочва-
не или разсрочване и ня-
мат издадено разрешение 
по чл.229 от ДОПК, само 
за ТДУ–Търговище са 80 
човека.

Доста внушителна е и 
общата дължима сума към 
държавата – 11 664 239 
лв. Рекордът се държи от 
фирма с дълг от 1 642 180 
лв. По брой длъжници, 
разпределени по общи-

ни, както се предполага, 
води община Търговище 
с 43 длъжници, следвана 
от Попово – 15, Омуртаг 
– 14, Антоново – 4 и фир-
ми с адреси извън област 
Търговище, но регистри-
рани в ТДУ–Търговище 
– 4. 

Единствено от общи-
на Опака няма длъжни-
ци. Макар и по-малко на 
брой, но с доста внуши-
телна дължима сума към 
държавата са длъжници-
те по чл.182, ал.3, т.2 от 
ДОПК с неуредени пуб-
лични задължения над 5 
000 лв., които нямат иму-
щество, върху което може 
да се наложи обезпечение, 
не е представено обезпе-
чение и нямат вземания 
от банки и трети лица. 
Тук абсолютния рекорд 
държи фирма с 4 802 869 
лв. дълг, а 15 фирми дъл-
жат общо 5 785 173 лв. 

Използвани са данни от 
www.nap.bg

Михаела Петрова 

Районът е много труден, 
хората са малко – като та-
кова често определят село 
Марчино. Тукашните жи-
тели се славят като актив-
ни участници в цялост-
ния живот на селото. При-
мер за това са периодично 
провежданите събрания по 
въпроси, засягащи сигур-
ността и условията за бла-
гоприятна жизнена среда. 
Една такава среща с д-р 
Людмил Веселинов, зам.-
кмета Емел Расимова и се-
кретаря на общината се 
състоя на 22 февруари. Раз-
говорите протекоха в две 
насоки – резултати от по-
ети ангажименти от страна 
на Община–Попово и из-
бор на нов кметски намест-

ник. Временно управляващ 
кметските дела в период от 
една година, съвместявай-
ки ги с тези и в с. Долна Ка-
бда, бе Мустафа Мимишев.

Припомняме, че до това 
положение се стигна след 
анкета на живеещите в се-
лото в началото на мина-
лата година, чиито резул-
тати посочиха недовол-
ство и негодувание спря-
мо работата на тогавашния 
наместник. Сондираното 
мнение на 83 души оба-
че не доведе до предпола-
гаеми имена, които да зае-
мат кметското място. Годи-
на по-късно хората от Мар-
чино най-накрая изразиха 
своето мнение. 

И както гласи народната 
поговорка – „Чужда ръка 
гръб не чеше“, на събра-

нието бе посочена пред-
почитаната кандидатура за 
кметски наместник на Пе-
тър Ганев.

По другата точка от 
дневния ред на събрание-
то стана ясно, че все още 
основният проблем с во-
доснабдяването на селото 
през летните месеци оста-
ва нерешен. Тук хората не-
годуват, че няма и специал-
на стая за провеждане на 
медицински прегледи. 

По думите на кмета д-р 
Людмил Веселинов сгра-
дата на читалището ще 
бъде ремонтирана до края 
на годината. В срок от две 
години ще отвори врати 
за вярващите и местният 
църковен храм. Очаква се 
асфалтиране на уличната 
мрежа вътре в селото.

27-годишна жена е 
починала в Попово, съ-
общиха от полицията. 
Те уточниха, че тялото 
е открито в 7:40 часа на 
27 януари в близост до 
жилищен блок в града. 
По трупа не са открити 
видими следи от наси-
лие. На тялото е напра-
вена аутопсия.

Маруся Милушева

В докладна записка до 
сесията на Общинския 
съвет на 30 януари пред-
седателят Трифон Трифо-
нов прави отчет за дей-
ността на местния парла-
мент през второто полу-
годие на 2008 година. 

Заседанията на ОбС, 
проведени от 1 юли до 31 
декември 2008 г. са 5 – по 
едно всеки месец без ва-
канционния август. Общо 

приетите решения са 84. 
Прави впечатление, че 
за разлика от народните 
представители, които ре-
довно отсъстват от засе-
данията на парламента, 
нашите общински избра-
ници са много по-дисцип-
линирани. От всичките 29 
съветници само 8 са от-
съствали от по едно засе-
дание, като почти за все-
ки от случаите предвари-
телно са уведомявали ръ-
ководството на съвета. 

Общинският съвет по-
добрява дейността си, ра-
боти добре за развитието 
на общината – това е ос-
новният извод, който пра-
ви г-н Трифонов в отче-
та си. Проявите на попу-
лизъм значително са на-
малели. Повишило се е 
нивото на предварител-
ната подготовка на съ-
ветниците по внесени-
те за разглеждане въпро-
си. Според председателя 
партийният подход при 

решаване на задачите, 
стоящи пред ОбС, е не-
допустим. Неговата пре-
поръка е всички общин-
ски съветници да осъзна-
ят, че трябва да защита-
ват интересите на общи-
ната и на  хората, живее-
щи в нея. 

Оценката за работата 
на деветте постоянни ко-
мисии към ОбС също е с 
положителен знак. За съ-
жаление не е прекратена 
практиката отделни об-

щински съветници при 
изготвяне на становище 
на комисията да гласуват 
по един начин, а на се-
сия мнението им по съ-
щия въпрос да е проти-
воположно. Препоръките 
на председателя тук са да 
продължи практиката на 
привличане на експерти  
на заседанията на посто-
янните комисии. Важно е 
също да се проучва и об-
щественото мнение по ва-
жните проблеми.

На 24 януари на гара 
Славяново, община По-
пово, е констатиран теч 
на солна киселина от жп 
цистерна. Веднага след 
предаване на сигнала от 
телефон 112 екип спа-
сители и експерти по 
химическа и биологич-
на защита от Търгови-
ще и Попово с химиче-
ски автомобил „Ивеко“ 
са заминали за мястото 
на инцидента.

Както съобщи дирек-
торът на Териториална-
та дирекция на Минис-
терството на извънред-
ните ситуации инж.Ана-
толий Георгиев, дваде-
сеттонната цистерна е 
тампонирана с химиче-
ски възглавници. Оста-
налото количество сол-
на киселина е прехвър-
лено в здрава цистерна 
при спазване мерките за 
безопасност. 

Няма пострадали и за-
мърсяване на околната 
среда.

По данни на Съюза на 
зърнопроизводителите в 
Търговищко очакваното 
през зимата повишаване 
на цените на пшеница-
та не се е състояло. Жи-

тото от реколта 2008 г. се 
търгува от 160 лв. до 200 
лв. за един тон. Такива са 
били цените през 2006 г., 
когато земеделските сто-
пани са имали доста по-
малки разходи при про-
изводството на зърно.

Според селскостопан-
ски производители и спе-
циалисти настоящите из-
купни цени на пшеница-
та са далеч по-ниски от 

необходимото и от това, 
което стопаните са очак-
вали. Зърнопроизводите-
лите смятат, че в създала-
та се ситуация е логично 
да получат по-сериозна 

подкрепа от държавата, 
но досега такава няма.

Въпреки ниските 
цени на житото търго-
вията с пшенично зър-
но е слаба, защото е 
слабо търсенето. При 
жътвената кампания 
през 2007 г. изкупува-
нето на пшеница е стар-
тирало на ниво 400 лв. 

за тон, а по-късно изкуп-
ните цени са надхвърли-
ли 800 лв. за тон. Тога-
ва обаче средните доби-
ви от декар са били дос-
та ниски поради голяма-
та суша през пролетта и 
лятото. През 2008 г. в об-
ластта средните добиви 
са надхвърлили 450 кг/
дка.

МВ

Михаела Петрова

В тези дни на криза – 
било то икономическа или 
газова, все още гори ис-
крата на българските дух 
и култура. Друг е въпро-
сът дали останаха култур-
ните огнища непокътнати, 
или са разрушени, сякаш 
загубили вяра и надежда 
в светлото бъдеще на ду-
ховния живот в България. 
Малко са, но ги има за-
пустелите сгради на чита-
лища, църкви. Но добрата 

новина е, че на тези обек-
ти във времето ще бъдат 
направени основни и час-
тични ремонти. Едно от 
осемте читалища в общи-
на Попово, които ще бъ-
дат реконструирани, е в 
с.Марчино. 

Читалището е съкровен 
дом на духа и културата, 
който старее от липсата на 
общуващи хора, които съ-
живяват нравите и обичаи-
те на селото. Тук се праз-
нуват празници, но и се 
споделят мъки и болки. 

Място, където ще се събе-
рем на приказка след теж-
кия ден.

Основният ремонт на 
читалището в Марчино, 
възлизащ на 170 хиля-
ди лева, се финансира по 
проект „Интегрирано по-
добряване на културната 
инфраструктура в община 
Попово за осигуряване на 
равен достъп и социално 
включване“ към Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“. Пусковият срок 
е до края на годината.

ОБС–ПОПОВО ПОДОБРЯВА ДЕйНОСТТА СИ

ПЕТЪР ГАНЕВ Е НОВИЯТ 
КМЕТ НА МАРЧИНО

НАД 17 МЛН. ЛВ. БОРЧОВЕ 
КЪМ НАП–ТЪРГОВИЩЕ

НИСКИ ИЗКУПНИ 
ЦЕНИ НА ЖИТОТО

СПРЯХА ТЕЧ 
НА СОЛНА 

КИСЕЛИНА 
НА ГАРА 

СЛАВЯНОВО

МЛАДА ЖЕНА 
ПОЧИНА 

МИСТЕРИОЗНО  
В ПОПОВО
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Маруся Милушева

В с. Медовина г-жа Ма-
сларова и д-р Веселинов 
официално откриха Дома 
за възрастни хора с ум-
ствена изостаналост и две 
защитени жилища. Тук от 
няколко месеца вече са на-
станени 50 възрастни от 
дома в с.Тръстика при не-
сравнимо по-добри усло-
вия, в защитените жили-
ща живеят още 15 човека. 
Довършването и ремон-
тът на изоставена повече 
от 15 години сграда ста-
на възможно със средства-
та, осигурени от Социал-
ноинвестиционния фонд, 
в размер на 770 хил.лв. 
По друг проект от фонд 
„Социално подпомагане“ 
бяха предоставени още 35 
хил. лв. за обзавеждането 
му. В момента домът раз-
полага с всички необходи-
ми условия за осигурява-
не на качествена социална 
грижа – модерно обзавеж-
дане, стаи за отдих и по-
чивка, за усамотяване, за 
трудова терапия, фитнес, 
параклис, прекрасен двор.

Министър Масларова 
не скри огромното си за-
доволство от това, в ко-
ето за две години са се 
превърнали някогашните 
руини. Тя си спомни как 
е изглеждала  сградата и 
всичко около нея, когато 
за първи път е била в Ме-
довина. Както каза кметът 
на селото Йордан Йор-
данов, тя е единственият 
български министър, по-
сетил два пъти през ман-
дата си Медовина и до-
принесъл да се реализи-
ра такова добро дело как-
то за домуващите, така и 
за по-добрия вид на се-
лото. Освен това 15 души 
от 27-членния персонал 
в социалното заведение 
са местни жители, а това 
съвсем не е малко за ко-
ето и да било българско 
село, където работни мес-
та почти липсват. 

Обединеното детско за-
ведение „Слънце“, при-
ютяващо всеки ден око-
ло 150 деца от поповския 
квартал Запад, беше вто-
рият обновен обект, кой-
то министър Масларова и 
екипът й посетиха. И тук 
те се увериха, че с пари-

те, които министерство-
то е осигурило по проект 
„Красива България“, дет-
ското заведение е изцяло 
преобразено и  условия-
та за малчуганите видимо 
са се подобрили. Извър-
шеното външното санира-
не и останалите ремонтни 

работи са на стойност 399 
хил. лева, част от тях съ-
финансирани от Община–
Попово. Освен благодар-
ностите, отправени към 
всички, които имат дял в 
реализирането на проек-
та, гостите чуха и специ-
алния поздрав на децата. 
Тях пък г-жа Масларова 
зарадва с нови играчки, но 
им отправи и една заръка 
– всички да научат наи-
зуст стихотворението „Аз 
съм българче“.

Още една знакова сгра-
да в Попово вече изглеж-
да съвсем различно отпре-
ди година благодарение 
на проект, финансиран от 
социалноинвестиционния 

фонд към МТСП. Това е 
Гимназия „Христо Ботев“,  
в която екипът на МТСП 
и останалите гости бяха 
посрещнати с шпалир от 
ученици. Предстоящия си 
100-годишен юбилей учи-
лището ще посрещне с об-
новен външен вид, много 

по-светли, топли и уютни 
класни стаи. В ремонта 
са инвестирани 364 хил.
лв., с които е извършено 
саниране, подмяна на до-
грами, препокриване, об-
новяване на санитарните 
помещения, подмяна на 
елинсталации. Директо-
рът, а след това и ученици 
от гимназията благодари-
ха на министерския екип 
с надеждата благотворно-
то сътрудничество да про-
дължи. Министър Масла-
рова веднага „пое топка-
та“, като се ангажира да 
съдейства за осигуряване 
на средства и за обновява-
не на училищния двор. Тя 
подари на гимназиалната 

библиотека 50 тома лите-
ратура с пожелание към 
младите да учат упори-
то, да четат повече, защо-
то пазарът на труда в Бъл-
гария има нужда от висо-
ко образовани и можещи 
хора.

При откриването и на 

трите обекта министър 
Масларова подчертава-
ше голямата активност на 
Община–Попово и лично 
на кмета д-р Веселинов 

за реализиране на проек-
тите. 

През 2009 г. министер-
ството дава зелена улица 
на още два поповски про-
екта – за ремонт на ЦДГ 
„Лястовичка“ и за съз-
даването на Комплексен 
културен център, който 
ще е  в сградата на Доход-
ното здание, ремонтира-
на преди години също по 
програма „Красива Бълга-
рия“.

В края на посещението 
д-р Веселинов заяви, че 
имаме готовност да кан-
дидатстваме с още проек-
ти със социална насоче-
ност. Единият от тях е за 
изграждането на съвреме-
нен Дом за стари хора – 
нещо, от което общината 
ни има голяма нужда.  

„Правим и ще продъл-
жаваме да правим добри 
неща за добрите хора на 
България“ – каза минис-
тър Масларова в Медови-
на. Приемаме го като обе-
щание, че добрите идеи на 
общинската администра-
ция на Попово ще бъдат 
оценявани и занапред по 
достойнство и ще полу-
чават, както и досега, съ-
ответната финансова под-
крепа. 

Кирил ЖЕЧЕВ

През тази учебна годи-

на в целодневната детска 
градина в с.Тръстика има 
18 деца. Те са в една сме-

сена група, като двама от 
възпитаниците на заве-
дението се подготвят за 
първокласници.

За малките палавни-
ци от градината се гри-
жи персонал от 4 жени, 
от които 2 са учителки. 
Осигурени са много до-
бри условия за обучение 
и възпитание на децата, 
които с желание изучават 
включените в програма-
та предмети – български 
език, математика, приро-
ден свят, изобразително 
изкуство и др. Детската 
градина разполага с хубав 
двор, където има всички 

необходими съоръжения 
за игри и забава на мал-
чуганите.

През есента на 2008 г. 
бе направен частичен ре-
монт на сградата – казва 
учителката Диана Коле-
ва. -  Навреме бяха доста-
вени дърва и въглища за 
отопление на помещения-
та през зимата. Общо взе-
то нямаме проблеми, но е 
необходимо да се осигу-
ряват повече средства за 
набавяне на нужните ма-
териали и учебни посо-
бия  за децата – блокчета 
флумастeри, пластелин и 
др.

  сеДмица   

Министър ЕМилия Масларова:

„ПРАВИМ ДОБРИ НЕЩА  
ЗА ДОБРИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ“

от стр. 1

цДг „Пролет“-с.тръстика

НУЖНИ СА ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 
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- Защо все пак замина 
за Италия? Какво рабо-
ти, как се чувстват бъл-
гарите? Успяват ли?

-  Решението не беше 
мое, защото тогава не бях 
сама, но днес, близо 10 го-
дини след тези преживя-
вания, съм благодарна на 
съдбата, че имах възмож-
ност да живея и работя 
почти три години в тази 
страна, и то в едно краси-
во и романтично курорт-

но селище на брега на Ад-
риатическо море близо до 
гр.Римини.

През цялото време по-
чиствах домове, всеки ден 
вършех едно и също нещо, 
но бях спокойна, чувствах 
се добре, защото моята ра-
бота се харесваше на соб-
ствениците и това ми сти-
гаше. Не мечтаех за нищо 
повече, защото знаех, че 
това е временно, че ще се 
върна в България. Никога 
не съм си мислила, нито 

пък съм искала да остана 
в Италия. Може би защо-
то връзката ми с родина-
та, със семейството ми е 
много силна, но мисълта 
завинаги да живея в друга 
държава винаги ми е била 
чужда, защото в чужбина 
един чужденец се чувства 
изгубен, непотребен и сам. 
Няма нищо освен работа 
и квартира, не среща при-
ятели и близки, празници-
те му са самотни и тъжни. 
Често слушахме песента 

на Емил Димитров „Моя 
страна, моя България“ и 
винаги след тази песен ми 
се искаше веднага да тръг-
на обратно за България, за-
щото в чужбина тази песен 
придобива особено зву-
чение, много по-силно и 
много по-въздействащо.

Къде е по-добре за мла-
дите хора?

- Вярно е, че има хора, 
които успяват да уредят 

живота си в чужбина, осо-
бено млади хора, но те са 
или с някаква търсена спе-
циалност, или имат близ-
ки, които да им помогнат, 
или просто имат късмет. 
Но дори и успелите бъл-
гари винаги ще си останат 
чужденци, защото винаги 
ще им липсват родината и 
хората, които обичат. За-
това на младите хора, кои-
то така лековерно минават 
границата, искам да кажа 
да опитат тук, в България, 
където ще бъде по-лесно, 
където са техните домове и 
родители, техните прияте-
ли, техните корени и тра-
диции. Отвъд границата 
всичко е чуждо и такова си 
остава, а спечелените пари 
бързо и лесно се свършват.

- Само заради ностал-
гията ли се върна ? Как 
реши да пробваш с този 
бизнес?

- За мене завръщането в 
България беше радостно 
събитие, но то ми донесе 
и разочарования в личен 
план. Заведението беше за-
купено и предстоеше раз-
ширение. Не ми остава-
ше нищо друго, освен да 
се справя сама със строи-
телство, обзавеждане, на-

емане на персонал и още 
много други задължения, 
свързани с бизнеса. Жела-
нието ми беше само едно 
– да успея. Не вярвам да 
съм нито толкова амбици-
озна или решителна, нито 
дори и пробивна, но об-
стоятелствата го наложи-
ха. От мене и само от мене 
се искаше всичко. И то-
гава се случи едно малко 
чудо, защото, макар и да 
знаех, че имам много при-
ятели, не знаех, че всички-
те така плътно ще бъдат 
около мене. Те ми помагат 
кой с каквото може: едни 
– с пари и съвети, други 
– с труд, а трети – просто 
с морална подкрепа. Тук 
беше и семейството ми, 
което се радваше на всеки 
мой успех и се тревожеше 
заедно с мене за трудно-
стите и проблемите.

- Как успяваш да под-
държаш заведението да 
е едно от най-хубавите в 
града?

- И днес, когато бизне-
сът върви успешно, когато 
разбирам, че в основите на 
„Евита“ е вградена части-
ца от моята душа, не мога 
да не кажа „Благодаря ви от сърце!“ на чаровните 

момичета, моите серви-
тьорки, на чудесните спе-
циалисти в кухнята, моите 
готвачи, без които не бих 
могла и крачка напред да 
направя. 

- Разбирам, че с хората, 
с които работиш в ресто-
ранта, сте като едно се-
мейство.

- Да, със сигурност мога 
да кажа, че 12-те човека, 
които работят в колектива, 
са моето семейство и че не 
бих искала да се разделя с 
нито един от тях. Благода-
ря им за тяхното търпение 
и всеотдайност. Днес те за 
мене са не само незамени-
ми служители, но и добри 
и верни приятели и аз съм 
щастлива, че взех правил-
ното решение и се върнах 
да живея и да работя в Бъл-
гария.

Едва сега осмислям ду-
мите на поета: „Няма по-
топла стряха от бащината 
и по-успокоително небе от 
родното“.

Записа и подготви за 
печат Диана Събева

   среЩи   

Елица огнянова:  
НЯМА ПО-ТОПЛА СТРЯХА ОТ БАЩИНАТА...

Джон Кехоу в известната си книга „Подсъзнанието може всичко“ пише, 
че Вселената гъмжи от изобилие и предлага хиляди възможности за успех, 
но за да успее, човек трябва да настрои своето съзнание за благополучие. 
Разговаряйки с Елица, си мислех, че тя точно това е направила. Открила 
е своята възможност за благополучие в нашия град, превръщайки ресто-
рант „Евита“ в едно уютно място, където можеш да избягаш за кратко от  
действителността.

Елица Огнянова е на 27 години. Родена е в с.Ломци. 
През 1999 г. завършва СОУ „Св. Климент Охрид-
ски“, но не продължава образованието си, както се 
е очаквало от нея, тъй като в живота й се явява дру-
га възможност – „предизвикателна и романтична“ я 
определя тя - едно 17-годишно момиче да замине за 
Италия.

„30-годишният Леонар-
до Едоардов Йорданов от 
далечна Аржентина търси 
връзка със свои близки от 
капанското село Садина“. 
Това съобщение е качено 
на сайта на Община–По-
пово, което издирва род-
нини на чужденеца – по-

томък на български еми-
гранти. 

Младият аржентинец 
п р а т и л 
съобще-
н и е т о 
на елек-
тронната 
поща на Общината с мол-

ба да му се помогне да от-
крие свои родственици. 
Неговите прадеди Райчо 

Минев, роден през далеч-
ната 1904 г., и Неделя Кю-

ранова емигрирали от Са-
дина около средата на ми-
налия век. През тези дни 

кметицата на селото Хри-
ска Станева търси следите 

на роднините на Леонар-
до. Досега са намерени 
няколко негови братовче-

ди.
В близ-

ко време 
предстои 
събрана-

та информация и коорди-

натите на откритите близ-
ки на младия аржентинец 
да бъдат преведени на ис-
пански език и ще бъдат 
изпратени на електронния 
адрес на Леонардо Йорда-
нов.

МВ

ЧУЖДЕНЕЦ ТЪРСИ РОДА СИ

Две от чаровните момичета на ресторант „Евита“

В кухнята

Кът от ресторанта
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  сAлон    

Дарина ТИНЕВА

И тази година жителите 
на село Посабина с много 
веселие и смях отбелязаха 
деня на бабите акушерки 
–   Бабинден. Инициатор 
на събитието бе местното 
читалище „Самообразова-
ние“.

В клуба към читалище-
то се събраха много насто-
ящи и бъдещи баби. Кме-

тът на селото Цветан Цве-
танов им пожела да бъдат 
живи, здрави и да отгледат 
много внуци и правнуци. 
Присъстващите на търже-
ството припомниха стара-
та традиция за намазване 
челото на бебето с пчелен 
мед за здраве.

Пред многобройните 
участници в тържество-
то бе изнесен тематичен 
рецитал, а за настроение-

то на празнуващите се по-
грижиха нашите гости от 
певческа група „Моми-
на сълза“ при НЧ „Иван 
Иванов“ в с.Медовина. Те 
очароваха публиката с из-
пълненията си на неоста-
ряващите български на-
родни песни. С побелели 
коси, но с млади души, ба-
бите се хванаха на хоро-
то, забравили за грижите 
и болежките си. 

Отбелязването на Ба-
бинден е древен обичай 
в нашето село. Чрез него 
ние пазим живи за поко-
ленията традициите на на-
шите баби - дарителки на 
живот.

След края на тържество-
то с нашите гости от Ме-
довина си обещахме да 
отпразнуваме съвместно 
и други предстоящи беле-
жити дати и празници. 

През един далечен пролетен ден го-
ляма група военни писатели и журна-
листи тръгнахме с автобус по бойния 
път на нашите първоармейци фрон-
товаци. Водач ни беше полковник Иван 
Аржентински (също наш земляк, роден 
в с.Гагово – б.р.), а негов помощник бе 
полковник Величко Нешков. Пътуване-
то не беше скучно, защото с духови-
тия си нрав Новко Яворски ни веселе-
ше, а Генка Зидарова, Борис Стоилов 
и други бивши фронтоваци ни разказ-
ваха живи спомени за сраженията, в 
които са участвали:

… При изпращането ни за Унгария 
моята овдовяла сестра Ангелина ми 
поръча: „Потърси гроба на бате си 
Павел край Драва“.Гледаше ме с мъка 
в очите. Обещах й.

Спомням си, че никога сестра ми не 
получи официално съобщение за гибел-
та на своя млад съпруг Павел Камбу-
ров. Всички го смятаха за безследно 
изчезнал. Едни от неговите бойни дру-
гари фронтоваци разказваха, че го ви-
дели как се спуснал в мътните води на 
Драва и потънал ранен, други - как на 
следващия ден прекосил с картечница 
на рамо шосето край Драва Соболч и 
бил вдигнат във въздуха от мина пред 
самата конопена фабрика. Трети си 
спомняха, че бил покосен от шмайзер, 
когато тръгвал в атака. 

И струва ми се, именно затова в 
сърцето на Ангелина се загнезди една 
отчаяна надежда. Тя, хубавата млада 
невеста, увях-
на преждевре-
менно и се със-
тари в очак-
ване. Но тази 
несигурност 
все пак под-
хранваше ня-
каква надеж-
да. Заедно с 
нея свикнахме 
да очакваме и 
ние – нейните 
близки...

Драва. Сега 
нейното водно 
огледало не се 
набраздяваше 
от куршуми и 
снаряди, ре-
ката не сте-
не ранена, не 
оплаква без-
жизнени тру-
пове и дъното 
на нейното ко-
рито вече не е 
гробница. Дра-
ва сега е бист-
ра и тиха, тя 
пои плачещите върби, водите й се ог-
ласят от волните детски крясъци, в 
нея се оглеждат облаци и птици.

„Българско военно гробище“ – чета 

надпис на мраморна плоча до желез-
ните врати край град Харкан. Утрин-
ното слънце го е позлатило, а млада-
та брезичка, навела бели клонки над 
него, ревниво го пази от бури и поледи-
ци. Прекрачвам изтръпнал и погледът 
ми обгръща стотици малки паметни 
плочи с много български имена. Започ-
вам да търся неспокоен едно – Павел 
Камбуров. След всяка крачка зад мен 
остава паметна плоча, остава една 
въздишка на отминал страх. Кой знае, 
но и на мен ми се иска да не го открия 
и да остане оная неизвестност, която 
винаги ще подхранва надеждата.

Спирам вцепенен. Чета с чужди очи:
„Подофицер Павел Камбуров, заги-

нал геройски на 6 март 1945 г. край 
Драва Соболч“.

Чета го втори, трети път, дока-
то мъжките сълзи не закрият име-
то. В паметта ми изпъква образът 
на усмихнатия младеж с благите очи 
и буйния перчем. Усещам в гърдите си 
едно премаляване. Преглъщам, но ези-
кът ми е пресъхнал. Целувам името, 
слагам пролетни цветя и тръгвам об-
ратно...

 Сестра ми Ангелина ме посреща 
бледа:

- Какво, намери ли го?
- Не! – излъгах, защото много ми се 

искаше тя да го очаква и в очакването 
да бъде щастлива.

Ангелина поруменя от вълнение и 
силно ме прегърна като неин спаси-

тел. Сините й очи заблестяха, пареха 
ме, изгаряха ме, но аз търпях.

Сестра ми се усмихна и поля със съл-
зи усмивката си.

К. Светославов

На 16 януари т.г. във вар-
ненската художествена га-
лерия „Борис Георгиев“ 
откри поредната си самос-
тоятелна изложба – живо-
пис, нашият млад съграж-
данин Пламен Господи-
нов.

Близо 60 творби пред-
ставят вътрешния свят на 
художника – картини, в ко-

ито той среща своята ин-
дивидуалност с различни 
стилове в изкуството. Ав-
торът се обръща към теми 
с екзистенциален характер 
и така открива измерения-
та на своя вътрешен мир, 

изпълнен с фантазии и 
драматизъм, в който труд-
но може да се открие оп-
тимизмът и естествената 
красота на натурата. В из-
ложбата не може да се тър-
си някаква хронология на 
творбите, защото те са съз-
дадени в един сравнител-
но кратък период – за око-
ло година след завършва-
нето му на университета.

Пламен Господинов ра-

боти с енергия, която об-
хваща широк диапазон на 
търсения – стилови и твор-
чески – в различни жанро-
ве на живописта: фигура-
тивна и абстрактна компо-
зиция – лирична, сюрре-

алистична и експресивна, 
портрет, пейзаж и натюр-
морт.

Творческата биография 
на художника Пламен Гос-
подинов е все още крат-
ка. Роден е през 1982 г. в 
Попово, където завърш-
ва средното си образова-
ние. Завършва през 2007 
г. ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. Негови препо-
даватели в университета 
са били известните бъл-
гарски художници Нико-
лай Майсторов (рисуване), 
проф. Маров (скулптура), 
Йордан Парушев и Йордан 
Йорданов (живопис).

Следващата изява на ху-
дожника ще бъде  участие 
в изложба за млади авто-
ри (до 35 години), орга-
низирана през месец май 
от Фондация „Св.св. Ки-
рил и Методий“-София в 
художествената галерия 
на ул.„Шипка“ 6. Месец 
по-късно ще изложи свои 
творби в софийската гале-
рия за модерно изкуство 
„ЛИК“, а през есента му 
предстои изложба в Шу-
мен в градската художест-
вена галерия „Елена Кара-
михайлова“.

Изложбата на Пламен 
Господинов във Варна ще 
бъде открита за посеще-
ния до 3 февруари.

На 2 февруари т.г. на-
шият земляк, писате-
лят Никола Гаговски, на-
вършва 80 г. Той е роден в 
с.Гагово. Завършил е Гра-
ничното военно училище 
през 1951 г., а две години 
по-късно и Централната 
младежка школа – профил 
журналистика.

Като военен журналист 
е работил 5 години във 
вестник „Граничар“ – за-
веждащ културния отдел, 
и 30 години – в Радио Со-
фия.

Има чин полковник от 
запаса.

Никола Гаговски е автор 
на 16 радиопиеси и дра-
матизации и 2 теленове-

ли. Сътрудничел е на цен-
трални и местни вестници 
и списания с десетки ли-
тературни материали. Из-
дал е 19 книги с 
разкази, повести 
и романи, меж-
ду които „Драв-
ски мартеници“, 
„Тайният ши-
фър“, „Сенокос“, 
„Откраднатият 
пистолет“, „Пъ-
туване към под-
вига“, „В старото 
огледало“ и др.

Член е на СБЖ 
от 55 години и на 
Съюза на българ-
ските писатели. 

Специално за 

читателите на „Местен 
вестник“ Никола Гагов-
ски изпрати разказа „Оч-
акване“.

ОЧАКВАНЕ

БаБИНДеН В поСаБИНа

ЧЕСТИТО!

НИКОЛА ГАГОВСКИ НА 80 ГОДИНИ

ХуДожествена изложба на наш съгражДанин

МЛАД ТВОРЕЦ РАЗКРИВА 
ВЪТРЕШНИЯ СИ СВЯТ

разказ
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Един от най-добрите 
ловци, които познавам, е 
Светльо (починал преди 
три години на почетна-
та 86-годишна възраст). 
Човек интелигентен и 
честен, богат душевно, 
с голям житейски опит 
и над 60-годишен ловен 
стаж, той бе и сладкоду-
мец, отличен разказвач. 
Бай Светльо силно оби-
чаше природата, умееше 
да й се наслаждава, да й 
се отдава напълно  и вре-
мето, прекарано в гората 
или на полето, го зареж-
даше с духовна сила и по-
ложителна енергия. Ста-
рият ловец бе жизнен до 
последния си земен ден. 
Той беше остроумен, в 
състояние винаги наход-
чиво да излезе от трудно 
положение и общуването 
с него бе истинско удо-
волствие. 

Ето една 
и с т о р и я , 
разказана от 
него, коя-
то предавам 
почти до-
словно.

Като млад 
ловец рабо-
тех и живеех 
в едно ДЗС 
(Държавно 
земеделско 
стопанство 
– б.а.) в Доб-
руджа. Тък-
мо се бях 
оженил и 
със съпруга-
та ми – оби-
чан и до днес мой верен 
спътник в живота – по-
някога се „пресрещахме“ 
словесно по повод ловни-
те ми излети. Като млада 
булка, естествено, тя ис-
каше по-често да прекар-
вам свободното си време 
вкъщи, с нея. Аз пък, без 
преувеличение, обичам 
лова повече от всичко и 
понякога ми се налагаше 
да си измислям оправда-
ния за продължителното 
си отсъствие от дома.

Веднъж бях поканен 
на лов за диви прасе-
та в съседна дружинка. 
Беше здрава зима, снеж-
на, студена и ветровита. 
Този край на България е 
известен отколе със су-
ровите си и продължи-
телни зими. Като мла-
деж – тогава нямах още 
30 години, ме „прикачи-
ха“ към групата на куч-
карите. Цял ден обика-
ляхме къра, обраслите 
дерета, гъстите горички 
– някогашни залесителни 
пояси, а в снега се върви 
трудно…По едно време 
даже заваля мокър сняг. 
С две думи, изморихме се 
много. Но излетът бе ус-
пешен, вдигнахме на ня-
колко пъти свински сю-
рии, колегите на пусиите 
отстреляха четири едри 
прасета.

След като одрахме жи-
вотните и всичко при-
ключи, се прибрахме в 
ловната хижа на дружин-
ката да си починем и из-
сушим дрехите си, които 
бяха съвсем мокри. Пом-
ня, жената ми беше из-
плела с мерак нови де-
бели чорапи от домашна 
вълна – хубави, с разно-
цветни ивици, да им се 
ненагледаш… Съблякох 
връхните си дрехи, наре-
дих ги около запалената 
камина, а чорапите, като 
най-дебели и подгизна-
ли от вода, поставих най-
близо до огъня. 

Както си му е редът, 
сложихме на масата кой 
каквото носи, чукнахме 
си чашите с бистра до-
машна ракия. Скоро по-
мещението се изпълни с 
аромат на печено месо, 
тръгна и виното, и ла-

фът… Колкото повече 
време минаваше, толкова 
по-оживен и забавен ста-
ваше разговорът. Всич-
ки ловци знаят, че при 
добра слука градусът на 
настроението се вдига, а 
в случая и хубавото до-
машно вино допълнител-
но развързваше езика и 
услаждаше приказката. 

И така, минаха няколко 
часа, дрехите ни изсъх-
наха и стана време да си 
тръгваме. Облякох се, но 
като си обувах чорапите, 
видях, че на единия има-
ше доста голяма дупка – 
въгленче от огъня бе пад-
нало върху него и го бе 
прoгорило. Не бе голяма 
беда, но знаех, че вкъщи 
ме чака мърморене – хем 
бях много закъснял, хем 
трудът на съпругата ми 
бе отишъл на вятъра. Но 
когато е на зор, човек ви-
наги може да намери из-
ход.

Прибрах се по мръкна-
ло вкъщи, съблякох лов-
ните дрехи, а чорапите, 
отново намокрили се в 
обувките, сложих да съх-
нат на тръбата около печ-
ката. Някога имаше гот-
варски печки на твър-
до гориво, в горния край 
опасани с метална тръ-
ба, на която домакините 
слагаха да съхнат кърпи 

и други неща. Нагласих 
прогорения чорап така, 
че да не се вижда дупка-
та. Казах на половинката 
си да ги наглежда, за да 
не изгорят. 

Сутринта, още не съм-
нало, ставам от леглото и 
– право  в кухнята. Взе-
мам изсъхналите чора-
пи, връщам се с тях при 
жената и „ядосано“ й ви-
кам: „Нали ти казах да ги 
наглеждаш, за да не изго-
рят? Ето, виж каква дуп-
ка се е отворила на еди-
ния!“. Съпругата ми мъл-
чеше виновно и само едва 
продума: „Моля те, изви-
нявай. Просто забравих. 
Хайде, не се ядосвай, ще 
оплета други, по-хуба-
ви“. А тогава живеехме 
в трудни години, сирома-
шия, много стоки липсва-
ха, въведена бе купонна 
система, доста неща се 

намираха само на черна-
та борса на високи цени. 
Вълнената прежда бе 
сред тях 

Вътрешно ликувах: 
„Размина ми се!“. Но как-
то гласи народната мъд-
рост: „Бог забавя, но не 
забравя“.

Минаха години. 
Веднъж ми бяха на гос-
ти с жените си няколко 
приятели, колеги ловци. 
От дума на дума, отвори 
се приказка за оня лов и 
единият попита: 

- Я кажи какво стана с 
онези чорапи, дето ги из-
гори на огъня?

- Какви чорапи? – смо-
толевих. – То толко-
ва време мина, забравил 
съм… – и смених темата 
на разговора.

Жена ми обаче не бе 
забравила.

След като гостите си за-
минаха, моята половинка 
в живота веднага ме „за-
хапа“. Разбира се, обър-
нахме всичко на шега. 
Пък и бяха минали доста 
години, тя ме познаваше 
вече добре, знаеше и но-
мерата ми…

И накрая  от мене да за-
помните, вие, младите, че 
и от най-трудната на пръв 
поглед ситуация има из-
ход. Майсторлъкът е на-
време да се намери.

 лов&сПорт   

Ако съкратим цялото 
човечество до едно село 
със 100 житeли, запазвай-
ки пропорционалните съ-
отношения, ето как ще 
изглежда населението на 
това село:

57 азиатци 

21 еевропейци 

14 американци 
(северни и южни) 

8 африканци

52 жени 
48 мъже

70 цветнокожи  
30 бели

98 хетеросексуални  
2 хомосексуални 

6 души ще владеят 
59% от цялото световно 
богатство и всичките ще 
са от САЩ 

80 ще имат лоши жи-
лищни условия 

70 ще бъдат неграмот-
ни 

50 ще бъдат недохране-
ни 

1 ще умре 

2 ще се родят 

1 ще има компютър 

1 (само един) ще има 
висше образование 

Ако погледнеш на све-
та от тази гледна точка, 
се вижда каква необходи-
мост имаме от солидар-
ност, разбирателство, тър-
пимост и образование. 
Помисли за това. 

Ако тази сутрин си се 
събудил здрав, ти си по-
щастлив от 1 милион хора, 
които няма да доживеят до 
другата седмица.

Ако никога не си прежи-
вял война,  самота-
та на загворническата ки-
лия, агонията на мъчения-
та или глад, ти си по-
щастлив от 500 милиона 
души на този свят. 

Ако можеш да влезеш в 
църква (джамия) без страх 
от затвор или смърт, ти си 

по-щастлив от 3 милиарда 
души на този свят. 

Ако в твоя хладилник 
има храна, облечен и обут 
си, имаш креват и покрив 
над главата си, ти си по-
богат от 75% от хората на 
света.  

Ако имаш банкова смет-
ка, пари в портфейла и 
малко дребни в касичката, 
ти принадлежиш към тези 
8% от хората на земята, 
които са обезпечени. 

Ако четеш този текст, ти 
си двойно по-благословен 
защото:

1. Някой се е сетил за 
теб;   

 
2. Не принадлежиш към 

тези 2 милиарда души, 
които не могат да четат  

Както някой е казал:
- работи, все едно нямаш 

нужда от пари;  
- обичай, все едно 

никой никога не те е 
наранявал; 

 - танцувай, все едно 
никой не те гледа;  

 - пей, все едно никой не 
те чува;  

 - живей, все едно на 
земята е рай.

от чучура

ЧОРАПИТЕ

Елена Коева 

На 21 януари – Бабин-
ден, по идея на пенсио-
нерски клуб „Антола“ в 
селото с подкрепата на 
клуб „Капанка“ при чита-
лището се проведе праз-
нична среща под наслов 
„За празника с поклон“. 
На срещата присъстваха 
акушерката г-жа Дими-
трова, хирургът Димитър 
Димитров, първата жена, 

родила дъщеря си в ро-
дилния дом на село Пала-
марца, бивши санитарки, 
активисти на читалището. 
Красотата на празника се 
допълни и от факта, че в 
залата имаше много деца. 

В програмата взеха 
участие децата от Дом 
за деца, лишени от роди-
телски грижи, в Попово и 
Детска градина №4.  Поз-
драв за празника отправи 
Милчо Петров, кмет на 

селото. Той връчи и по-
даръци на участниците в 
срещата. От името на Об-
щина–Попово г-жа Дари-
на Димитрова поздрави 
всички с празника и поже-
ла повече бебета на аку-
шерката Димитрова, за да 
се подмладява общината 
ни.

Празникът завърши с 
раздаването на питка за 
здраве и бонбони и праз-
нично хоро.

БАБИНДЕН В ПАЛАМАРЦА

НЕКА СЕ ЗАМИСЛИМ

местен 
вестник

БезплатНИ

               
         малкИ оБяВИ

Не ВажИ  за фИрмИ

тел. 0608/ 42 5 77
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 �овен Събота и не-
деля са точно онези 
дни, когато можете 

да се проявите и да демонс-
трирате своите потребности 
по най-непосредствен на-
чин. Направете така, че това 
да привлече хората към вас, 
а не да ги отблъсне.  

 � телец Тревожни-
те симптоми тряб-
ва да ви стимулират 

да отдадете всички сили за 
поправяне на положението. 
Най-показателни са събити-
ята в петък: дано всичко в 
този ден се получи отлично.  

 � близнаци До 
края на февруари е 
по-добре да се ори-

ентирате към старите си по-
знати, да вършите вече за-
почнати неща и да не бърза-
те да заминавате нанякъде. 
Благоприятната година едва 
започва, не бързайте.  

 � рак Скоро може 
да се окажете с голя-
ма финансова печал-

ба. При тези, за които по-ва-
жен е личният живот, може 
да се появи нова интим-
на връзка или съществува-
ща такава значително да се 
активизира и да премине в 
друга фаза.   

 � лъв Петък е най-
добрият ден за хар-
чене на пари. Най-
благоприятният ден 

през седмицата е събота. 
 � Дева Появява се 

възможност да обле-
кчите своя ежедне-
вен труд, да подо-

брите здравето си и да полу-
чите при необходимост со-
циална помощ.   

 � везни Седмицата 
е съвсем благопри-
ятна за вас. В петък 

контролирайте поведението 
си и събитията – и едното, и 
другото ще ви изненадат. 

 � скорПион За-
силват се центро-
бежните тенденции: 
готови ли сте за та-

къв обрат на събитията? 
Всичко може да се обърне и 
в полза, и във вреда.  

 � стрелец През 
тази седмица се зала-
га доминиращата по-

зитивна тенденция за годи-
ната. Не бързайте да тръгва-
те на път преди 1 февруари.  

 � козирог Вие сте 
активни и енергич-
ни в рамките на не-

обходимото. Бъдете готови 
и за неочакван обрат на съ-
битията. 

 � воДолеЙ Всич-
ко, което ще се случи 
през тази седмица, е 

крайно важно и перспектив-
но. Живейте на „предната ли-
ния“, прокарвайте нови пъ-
тища – както собствени, така 
и общи.   

 � риби  Доверявай-
те се на своите про-
зрения, но не се под-
чинявайте само на 

настроението и несдържа-
ността си.  

ХОРОСКОП
 30 януари -  1 февруари 

жилиЩа, имоти

• Продавам апартамент в 
кв.Запад, 65 кв.м., ет.6, тухла, 
южно изложение, асансьор. 
Тел. 0888 870 893 

• Продавам тухлена гарсони-
ера. Тел. 0887 952 043

• Продавам къща в 
с.Посабина, старо строи-
телство, добре запазена. 
Спр.0893 422 543

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насажде-
ния, кладенец с помпа в с. 
Светлен. Справки тел: 0876 
567 320

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с га-
раж и постройки. Цена – 15 
хил.лв. Справки тел. : 0897 
210 689

• Продавам три магазина на 
ул.„Мара Тасева“ в Попово. За 
контакти: GSM 0897 349 429

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те-
раси, идеален център /над 
„Газоснабдяване“/. За контак-
ти: GSM 0896 521 272

• Продавам апартамент (хол, 
дневна, кухня, 2 спални, 2 
мокри помещения, килер) с 
PVC дограма. Таванска стая – 
удобна за мезонет, гараж и 
мазе. Справки на тел. 0883 
483 333.

• Продавам дворно място 1,4 
дка в с.Ковачевец. Цена по 
споразумение. Спр. на тел.: 
0885 064 364

• Продавам дворно място 
1650 кв.м. с гараж и построй-
ки. Цена – 15 хил.лв. Спр. на 
тел.: 0897 210 689 

•  Продавам къща в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 0889.432.249. 

•  Продава се къща в с. Сла-
вяново, с 870 кв. м. дворно 
място. Справки на тел.: 0608/ 
2 64 03 и 0888 168 475. 

• Продавам 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/62-46-
12, GSM 0894 248 865.

•  Продавам къща в с. Дри-
ново с 2,6 дка дворно мяс-
то, кладенец и селскостопан-
ски постройки. За справки: 
235 97, след 21 часа.

фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• Продавам двуетаж-
на къща със сервизни по-
мещения и стопански по-
стройки на ул. „Гагарин“ 
20 /срещу завод Родина/. 
За справки: тел. 2-43-07. 

ПроДава

•  Продавам пчелни семей-
ства. За контакти: тел. 0887 
766 604 и 0895 778 149. 

•  Продавам фризер, фотьой-
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме-
ние. За справки: тел. 2-71-45.

•  Продавам доилен агре гат, 
български, фабрично произ-
водство, за 350 лв. Справки – 
на тел. 0888.989.041. 

•  Продавам запазено ав-
то мобилно ремарке. Тел. 
0884.440.270.

• Продавам бус ЖУК 1+7 
– местен, в добро състоя-
ние, с много резервни части. 
Справки тел.: 0876 567 320

•  Продавам фуражомел-
ка монофазна (перкова), пе-
ралня „Аурика“, щевна крач-
на машина „Лучник“ и нова 
отоплителна печка (Чудо). За 
справки: GSM 0894 713 325.

•  Продавам кафе-машина – 
автомат „Мастер солис 5000“ 
(250 лева) и кафе-машина 
с ръкохватка (60 лева). За 
справки: GSM 0889.098.626.

•  Продавам помпа 3/4, ва -
рел 200 л, хладилник „Мраз“, 
гардероб и пералня. Справ-
ки – с.Славяново, тел. 
0885.990.947. 

•  Продавам 24-чукова фу      -
ра        жомелка с 3-фазен елек        -
т ро  мотор. За справки: 0887. 
149.282.

•  Продавам детска ко личка 
„Беби макс дриймс“ – 70 лв.; 
хладил ник с фри зер – 150 
лв.; готвар ска печ  ка, ком-
бинирана (ток–дър  ва) – 60 
лв. Справки – 0885.530.455.

•  Продавам нова хладилна 
витрина . Тел.: 0886.516.270

•  Продавам керемиди, гот-
варска печка на ток и твър-
до гориво, шевна машина 
на ток, тригодишен фикус и 
петгодишна китайска роза. 
Справки – на тел: 0888 168 
475.

•  Продавам фреза за мотоб-
лок с българска скоростна 
кутия и фуражомелка с ци-
клон 32 чука. Васил Пенев, 
с.Садина, тел. 0884 331 182.

•  Продавам фуражомелка, 
трифазна, професионална, 
36-чукова. Тел. 0887.366.064.

•  Продавам кош за царе-
вица (ЧИТ) и конски хамут 
(комплект). За справки: тел. 
060362537, с. Садина.

•  Продавам пълен набор 
техническо оборудване за те-
лефонни кабини за градски и 
международни разговори. 
Тел. 0897.540.055.

•  Продавам гоблен (Мона 
Лиза), оригинален Вилеров, 
недовършен. За контакти: 
тел. 052/659 012 и 0608/2-75-
51.

•  Продавам три млади 
кози и пръч на една година. 
Цена – 200 лева. Справки на 
GSM 0886 747 690, Недев.

•  Продавам везна до 10 кг, 
тел. 0886.516.270.

•  Продавам МАЗ – самос-
вал в отлично състояние 
или само двигател след пъ-
лен основен ремонт. Тел. 
0887.160.691.

•  Продавам: две секции, 
бойлер на твърдо гориво, 
три полилея, чушкопек, две 
ел. печки – за отопление и 
за баня, готварска ел. печка 
„Мечта“, радиатор, юргани, 
чаши. Справки – на GSM 0895 
148 813. 

•  Продавам тухли четворки, 
нови – 200 броя; готварска 
печка „Раховец“; акумулира-
ща печка „Изгрев“. За справ-
ки – GSM 0899 964 173. 

•  Продавам заводско опа-
кована стоманена тел на 
руло 50 кг, диаметър 1 мм. За 
справки: 0884.337.744. 

•  Продавам компютър (AMD-
750 MHz, RAM-128, NDD-8 
Gb, SVGA-ATI-4 Mb), мони-
тор MAG, клавиатура, мишка, 
тонколони. Тел. 0886 265 532. 

KуПува

•  търся да купя малко куче /
до 3 месеца/, немска овчар-
ка, за предпочитане мъжко. 
За контакти:0897 985 672. 

• купувам къща – старо 
строи телство, в Попово. 
Справ ки – 0888.489.434. 

Отдел „Местни данъ-
ци и такси“ при Общи-

на–Попово съобщава 
на всички гражда-
ни, които извършват 

дейности, облагани 
с патентен данък, че 
съгласно чл. 61 „н“ 
от Закона за местни-

те данъци и такси 
срокът за подава-

не на данъчни де-
кларации за 2009 г. 

и плащане на първа-
та вноска е до 31 яну-

ари.

Като се има предвид, че 
крайният срок изтича в по-
чивен ден (събота), данъч-
ни декларации за 2009 г., 
както и плащания на целия 
годишен данък с отстъпка 
ще се приемат и на 2 фев-
руари – понеделник.

Сроковете за декларира-
не и плащане на патентна-
та дейност за 2008 г. бяха 
значително удължени във 
връзка с преобразуването 
на патентния данък от ре-
публикански в местен, но 
за тази година отново се 

връща основната законова 
схема, а именно:

- Деклариране на дей-
ността – до 31 януари;

- Плащане на първа 
вноска – до 31 януари;

- Плащане на втора внос-
ка – до 30 април;

- Плащане на трета внос-
ка – до 31 юли;

- Плащане на четвърта 
вноска – до 30 септември.

Лицата, които са подали 
данъчна декларация до 31 
януари и в същия срок са 
заплатили пълния размер 

на патентния данък, опре-
делен съгласно декларира-
ните обстоятелства, полз-
ват отстъпка 5 на сто.

Санкциите, които може 
да се наложат на наруши-
телите, не са за пренебрег-
ване.

Лице, което не подаде 
декларация за упражнява-
на патентна дейност или 
не я подаде в срок, се на-
казва с глоба в размер до 
500 лева, ако не подлежи 
на по-тежко наказание.

(Соб. инф.)

•  Продавам апартамент в 
центъра на Попово – втори 
етаж, тухлен, 115 кв.м (кухня, 
хол, всекидневна, две спал-
ни), гараж, таванска стая. 
Цена – по споразумение. За 
справки: Тел. 330, с Коваче-
вец.

•  Продава се двуетаж-
на къща в с. Славяново, с 
кладе нец и двор. За справки: 
0608/264 03, 0888.168.475.

•  Продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 2-28-48.

•  Продавам двустаен пана-
лен апартамент, 58 кв.м, II 
етаж, южно изложение, в жк 
„Русаля“. Цена 47 хил. лева. 
Справки – на GSM 0896 741 
738 и 0896 901 962. 

•  Продавам къща в с.Пала-
марца с 5 стаи, вътрешни 
баня и тоалетна и 1 дка двор. 
Цена 4 500 евро. Справки – 
на тел.: 0899 845 554 и 052/ 74 
74 74 след 19 часа.

•  Продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в отлич-
но състояние. Справки на 
тел. 082/841 141 и GSM 0898 
937 435.

•  Продавам първи етаж от 
двуфамилна жилищна сгра да 
на ул.„ Ковачевска“ в По пово. 
Състои се от кухня, днев на, 
две спал ни, хол, три тераси и 
сервизни помещения, об що 
100 кв.м. Има изба, та  ван ско 
поме ще ние и га ра жа. Цена – 
60 000 лв. GSM 0887.924.547.

•  Продавам дворно мяс-
то 2060 кв.м заедно с жи-
лищна сграда, лятна кухня, 
сто пански постройки и трай-
ни насаждения в село Пала-
мар  ца. Тел.: 0608/22080 и 
0884.114.699.

•  Продавам къща в с. Оси  -
ково със стопански по строй-
ки, обработваемо двор  но 
мяс то един декар, пи тейна 
вода и трайни на саж дения. 
За справ ки: 0877.177.093.

• Продавам двустаен пане-
лен апартамент в квартал 
„Русаля“, южно изложение, с 
мазе. Спр. на тел.: 0896 741 
738

•  Продавам 4-стаен апарта-
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 
гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• Продавам двуетажна къща 

с гараж, допълнителни по-
стройки и дворно място; ру-
ско пиано, запазено; фура-
жомелка, монофазна. Справ-
ки – 2 74 51 – Попово и 0888 
455 352.

•  Продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, една 
тераса с об ща площ 76,42 
кв.м., мазе 3,33 кв.м. Справ-
ки – на тел. 2 71 45 всеки ден.

•  Продавам апартамент в 
Попово, 102 кв.м, трети етаж, 
мазе, гараж, дворно място, на 
ул. „Братя Миладинови“ № 10. 
Цена – по споразумение. За 
справки: GSM 0885.029.466.

•  Продавам двустаен апар-
тамент, панел, в Ливадите, гр. 
Попово, ул. „Гагарин“ 1, вход 
Г, етаж ІІ, ап. 6. Цена 46 хил. 
лева. Справки – на тел. 0888 
737 640.

•  Продавам дворно място 
2,5 в с. Добротица, Търговищ-
ка област. Справки на тел. 
0882 024 106. 

• Продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по-
стройка, двор 500 кв.м с 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.За 
справки: тел. 2-45-94.

• Продавам двустайна тухле-
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа-
ция, граничеща с асфалти-
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/26-41 /в четвъртък и 
петък, 17-18 ч./.

•  Продава се двуетажна 
къща в с. Паламарца със 7 
дка двор. Справки – на тел.: 
0608/2 64 03 и 0888 168 475.

•  Продавам къща с 2,5 дка 
двор, масивни стопански 
сгради, лозови насаждения, 
кладенец с помпа. Справки – 
с. Свет лен 06030/550.

• Продавам двуетажна къща 
в с. Берковски с двор 1450 
кв.м. Цена 10 500 лева. За 
контакти: GSM 0898 939 706.

• Продавам женска немска 
овчарка, 2,5 г., с родословие 
/от развъдника за немски ов-
чарки в с. Басарабово, Русен-
ска област/. За контакти: GSM 
0899 689 676.

• Продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
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Исторически музей – Попово  
Дом на културата - Попово

Ви канят 
На изложба и забавление

в две части:

17.00 часа, Исторически музей - Попово

Вино  и  жени, 
жени  и  вино

19.00 часа,  Ресторант „Рокси“

Опиянени от любов
ГОСТ 

Димитър Туджаров – Шкумбата - 
министър на веселието на Европейския съюз 

Влюбена двойка, която издържи на толко-
ва хумор, еротика и вино ще си тръгне 

с осигурена карта за луксозен СПА център 
в Тревненския балкан.

ИЗЛОЖБА-
ЗАБАВЛЕНИЕ 

 ЖЕНИ  
    и ВИНО  

Справки и записвания за 
куверти и за участие на 
влюбени двойки 
на тел.: 0608 / 40260

ПЕТЪК, 13

февруари 


