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   СЕДМИЦА   

Уважаеми Г-н Кмет,

Приятно ми е да изра-
зя своята благодарност 
към представителите на 
Вашата община, които 
взеха активно участие 
в Дванадесетата наци-
онална среща на фи-
нансистите от общи-
ните в Република Бъл-
гария от 11 до 13 юни 
2009 г.

Срещите на финан-
систите са място за де-
бат и формулиране на 
политики в местните 
финанси. Те са фору-
мът, на който общин-
ските финансисти – 
като съмишленици – ге-
нерират идеи, обменят 
добри практики и зада-
ват посоките на разви-
тие на общинските фи-
нанси. Всеки участник 
в това събитие идва със 
своята компетентност 
и модели за решаване 
на ежедневните казуси, 
възникващи в нашата 
работа и получава три-
буна, на която да ги спо-
дели.

По време на тазго-
дишната среща Ваши-
ят представител Миле-
на Божанова взе дей-
но участие в работните 
групи, както и в заклю-
чителната пленарна 
сесия на Срещата. В 
съответствие с полити-
ката си за подкрепа на 
своите активни членове, 
НСОРБ ще предложи 
на този участник един 
допълнителен ден в 
рамките на следващата 
Среща на финансистите 
през месец юни 2010 г., 
който той да използва за 
обмяна на опит и оцен-
ка на промените в мест-
ните финанси.

Всички разходи за 
този престой ще бъдат 
за сметка на НСОРБ.

Като Ви поздравявам 
с отговорното отноше-
ние на Вашите служи-
тели към финансовото 
управление на българ-
ските общини, оставам

С уважение:
Гинка Чавдарова

Изпълнителен 
директор 

на НСОРБ

След предсрочното 
прекратяване пълномо-
щията на кмета на с. Гло-
гинка Веждет Мехмедов, 
поради излежаване на 
ефективна присъда, Об-
щинският съвет–Попово 
взе решение длъжността 
временно да се изпълнява 

от Стоян Енчев Георгиев. 
Той е местен човек, ро-
ден през 1946 г. Работил 
е в МЗ „Възход“ в Попо-
во 22 години. От 1991 до 
1995 г. е бил кмет на се-
лото, след това е домакин 
на местната земеделска 
кооперация. Женен е, има 

дъщеря и син.
Частичните избори в 

Глогинка все още не са 
насрочени. Стоян Геор-
гиев ще изпълнява длъж-
ността до момента, кога-
то новоизбраният кмет на 
селото положи клетва.

МВ

В края на юни общин-
ската организация на ин-
валидите в Попово полу-
чи хубав подарък – ком-
пютър, с който ще се обо-
гати обзавеждането на 
нейния офис. Новата съ-
временна техника бе да-
рение от ОББ в града и бе 
предадена от управител-

ката на банката Николин-
ка Бровченко на предсе-
дателя на организацията 
на инвалидите Ангел Ан-
гелов. 

На г-жа Бровченко бе 
връчена грамота в знак 
на благодарност от името 
на хората с увреждания.

МВ
Кирил ЖЕЧЕВ 

На 10 юни м.г. бе на-
правена първата копка 
на околовръстния път 
Варна–Попово–София. 
По проект той трябва да 
бъде завършен за три го-
дини, като се предвиж-
да за изграждането му 
да бъдат усвоени над 14 
млн. лева. 

Изпълнител на обек-
та е строителната фир-
ма „Пътинженеринг–Т“ 
АД–Търговище. Досега е 
изграден пътен участък с 
дължина 2 км, върху кой-
то е положено асфалто-
во покритие. В общи ли-
нии е готово и основно-

то съоръжение – надле-
зът над жп линията. През 
тези дни се работи по 
направата на подходите 
към него, както и по ня-
кои довършителни дей-
ности. Работи се също 
и по строителството на 
пътното отклонение за 
кв. Сеячи.

За изминалата една го-
дина от започването на 
обекта са усвоени около 
6 млн. лева. По изграж-
дането на пътя сега рабо-
тят 20 души, разполага-
щи с необходимата спе-
циализирана техника. В 
следващите месеци пред-
стои да бъде изпълнен 
пътният участък с дъл-

жина 2 км (от надлеза до 
пътя за с.Медовина, юго-
западно от Попово). Не-
говото трасе вече е очер-
тано, извършени са из-
копните работи. 

Предвижда се целият 
обект с обща дължина 4 
км да бъде готов към сре-
дата на следващата годи-
на, преди изтичането на 
определения 36-месечен 
пусков срок. Със завърш-
ването на околовръст-
ния път и пускането му в 
действие ще бъдат реше-
ни доста проблеми на по-
повчани, ще се премах-
нат съществуващите сега 
конфликтни точки по на-
товарения пътен трафик.

На 29.06.2009 г. след 
проведени оперативно-из-
дирвателни мероприятия 
в РУ на МВР–Попово са 
разкрити извършителите 
на кражба на цигари, за-
харни изделия и пари от 
магазин в с.Голямо Гради-
ще, община Опака. Деяни-
ето е извършено за време-

то от 22 ч. до 00,35 ч. на 
26.06.2009 г., като в мага-
зина е проникнато чрез 
счупване стъкло на про-
зорец. Негови извърши-
тели са трима непълно-
летни младежи: двама на 
15 год.(от с.Водица и от 
с.Г.Градище) и един на 14 
год. – от с.Г.Градище.

национално 
сдрУЖение 

на обЩините 
в репУблиКа 

бЪлГария

назначиха Кмет на ГлоГинКа  
до частичните избори

РАЗКРИТО 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПРОДЪЛЖАВА 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ
Готов и асфалтиран е 2-Километров УчастЪК

ДАРЕНИЕ НА 
ИНВАЛИДИТЕ

На 28 юни върху незаконно монтирана конструкция в 
района на бензиностанцията на „Петрол“ в Попово бе 
поставен билборд на партия РЗС, на който е изписано 
името на кмета на община Попово.

Установихме, че инициативата е на общинския на-
местник на Яне Янев – Хасан Ахмед Хасан.

Жалко е, че г-н Хасан Ахмед Хасан, явно разколебан 
във възможностите на кандидатката си за народен пред-
ставител от партия РЗС – Мийрям Кадир Мустафа, е 
решил да строи кампанията си върху популярността и 
авторитета на кмета Веселинов. Държим да напомним 
на Хасан Ахмед Хасан и на кандидатката му за наро-
ден представител Мийрям Кадир Мустафа, че участват 
в избори за членове на Народно събрание, в които кме-
тът на община Попово не е страна. Това явно надхвър-
ля организационните им представи и възможности, но 
би следвало да знаят, че незнанието не оправдава груба-
та инсинуация. Партия РЗС отдавна се стреми да заема 
позиции на морален съдник на обществото ни, но с ли-
дери като Хасан Ахмед Хасан и кандидати за народни 
представители като Мийрям Кадир Мустафа и небезиз-
вестния приватизатор многопартиец Димитър Абаджи-
ев това все по-трудно им се удава.

Убедени сме, че хората от Попово и общината ще оце-
нят съвсем трезво идейната безпомощност на спомена-
тите политици и ще покажат точното им място в деня 
на изборите.

изявление на пресцентЪра 
на обЩина–попово

ГласУвайте 
на 5 Юли !
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НА 5 юли 
ПОДКРЕПЕТЕ СИНЯТА 
КОАЛИЦИЯ 
с БЮЛЕТИНА № 19 

Кандидат-депутатите на Си-
нята коалиция проведоха сре-
щи с членове и симпатизанти 
на синята дясна идея и избира-
тели в Попово и селищата от 
общината. На проведените съ-
брания и лични срещи с хора-
та по места се откроиха набо-
лелите проблеми, породени от 
сегашното управление и жела-
нието за промяна у все повече 
хора както в национален ма-
щаб, така и в родния им край. 
Особено хората в селата от По-
повско са отчаяни, че голямата 
политика не стига до тях, няма 
към кого да се обърнат за по-
мощ, родните им села загиват 
пред очите им и няма помощ 
отникъде. Все повече млади 
хора напускат роден дом, за да 
търсят препитание в големите 
градове или в чужбина, а села-
та запустяват. Самите населе-
ни места са с  множество нере-
шени проблеми относно без-
работицата и инфраструктура-
та, а за личните им тегоби пък 
никой не им обръща внимание, 
освен ако не се казваш Хасан 
примерно… Това е другата ло-
шотия, която в началото на 21. 
век  се стоварва върху бедните 
им и измъчени души – това, че 
българите се превръщат в мал-
цинство в родния си край. Все-
общо е мнението на хората, че 
управлението на ДПС е пагуб-
но за страната ни и особено по 
нашият край – ако не си свър-
зан с тяхното управление и ко-

алиционните им приятели,  си 
загубен и отчаянието на някои 
българи достига дори дотам, 
че вече са склонни да потър-
сят и духа на Караджата… Хо-
рата са отвратени от предател-
ската политика, която се води 
от българските партии, и виж-
дат единствено Синята коали-
ция и Иван Костов, които мо-
гат да кажат стоп на „догани-
зацията“ на България! „Ние не 
сме против мюсюлманското 
население или срещу все по-
вечето роми християни, които 
стават мюсюлмани – споделят 
хората, – а срещу управление-
то на ДПС и партньори, което 
е нещо съвсем друго“… А ето 
какво споделиха и двамата во-
дачи на листата на Синята коа-
лиция преди предстоящите из-
бори:

Николай 
Йонков
„Аз от 20 го-

дини съм при-
върженик на 
синята идея, 
защото тя е 
единствената 
истинска опо-

зиционна сила в страната след 
10 ноември. Сега по места 
виждаме как хората ни се рад-
ват, защото ни виждат всич-
ки заедно – обединени! Ако в 
България бяха влезли тези ми-
лиарди от Европа, икономи-
ческата и социална ситуация 
в страната щеше да е много 
добра. За сметка на това днес 
по пътищата ни загиват хора, 
трошат се автомобили, защо-
то някои забогатяват от краж-
бите на парите от еврофондо-
вете. Ще работя за привлича-
не на все повече инвестиции в 
Търговищкия регион и за по-
добряване на положението на 
хората, което е вече наистина 
нетърпимо, но затова те тряб-
ва да си повярват и да работят 
за промяна в управлението, ко-
ято промяна трябва да започне 
от горе на долу!“

Христо 
Цонев 
„Аз съм за 

задължител-
ното гласува-
не и промяна 
на избирател-
ния закон. При 
тези промени 

Тройната коалиция ще изпад-
не трайно от властта и затова 
коалицията има интерес днес 
от апатията сред българския 

избирател.  Относно дискути-
рания въпрос за пенсиите – хо-
рата в нашия регион, особено 
по селата, се поддават на ма-
нипулацията от предизборни-
те клипове по телевизията или 
от обикалящите червени функ-
ционери – нека си спомнят 
времето на Иван Костов, ко-
гато пенсии и заплати се уве-
личаваха два пъти в годината с 
по 10%, а БСП дадоха увели-
чение 4% на пенсиите и го го-
ворят това четири години!? В 
България трябва да се прило-
жи на практика най-демокра-
тичното право на всеки граж-
данин – правото му свободно 
да изрази мнение и правото 
му на глас! Само активността 
по време на изборите може да 
промени утрешния ден! Нека 
утре започне от 5 юли!“

   ИзборИ 2009   

 В понеделник, на светлия хрис-
тиянски празник Петровден, ак-
тивисти от партия „Лидер“ посе-
тиха в Попово Дома за деца, ли-
шени от  родителски грижи. По-
дариха им музикална уредба, като 
обещаха и в бъдеще да се интере-
суват от нуждите на социалното 
заведение и да го подпомагат. 

Мажоритарният кандидат за 
Търговищка област Свилен Га-
бровски  и водачът на пропор-
ционалната листа на „Лидер“ 
Веселин Николов бяха сред гос-
тите. Ето какво заявиха те пред 
местните медии за участието си в 
предстоящите избори.

С.Габровски: „Както знаете, ние 
постигнахме един много добър ре-
зултат на изборите за европарла-
мент – над 147 000 човека ни по-
вярваха. Аз съм убеден, че на тези 
избори резултатът ни ще бъде още 
по-добър, тоест ние реално бихме 
могли да влезем в следващото уп-
равление на страната. Основният 
слогън на ПП „Лидер“ в кампани-
ята е: „Искаме промяна!“. Смята-
ме, че при нас има достатъчно екс-
перти и професионалисти, за да мо-
гат да променят статуквото, което 
действа вече 20 години. Защото 20 
години политиците и политическа-
та класа ни дават обещания, които 
няма кой да изпълнява. При нас в 
ПП „Лидер“ има хора, които могат 
да изпълняват обещанията на поли-
тиците! 

Искаме промяна и затова се обръ-
щам към всички избиратели от Тър-
говищка област в неделя, на 5 юли, 
да ни подкрепят! Първо – да гласу-
ват, защото е много важно да се гла-
сува, тъй като се предопределя бъ-
дещето на страната ни за следващи-
те четири, а след това за още седем 
години в рамките на ЕС. И второ – 
ние сме носителите на промяната, 
ние сме контрапунктът на статукво-
то! Затова нека гражданите на По-
пово и Търговищка област изберат 
бюлетина №2!“ 

В. Николов: „Всички трудолю-
биви, предприемчиви българи вече 
има за какво да гласуват, за тях има 
алтернатива. Какво разбираме под 
промяна? Партия „Лидер“ е за пра-
гматичните и реални икономиче-
ски и политически решения, а не 
за популизъм, какъвто ни предлагат 
много политически партии. Партия 
„Лидер“ е за реалният патриотизъм, 
за родолюбието, а не за псевдонаци-
онализма и насаждането на верска 
нетърпимост. Партия „Лидер“ е за 
т.нар. икономически патриотизъм, 

за подпомагане на родното произ-
водство и против чуждата икономи-
ческа интервенция, за подпомагане 
на българската икономика в услови-
ята на тежка икономическа криза. 
Партия „Лидер“, уверявам ви, има 
кадрите, които могат да провеждат 
тази политика!“

На въпрос на „Местен вестник“ 
дали малките партии няма да 
станат причина в смесените реги-
они след тези избори ДПС напъл-
но да доминира във властта, тъй 
като вотът на българските гла-
соподаватели се разсейва, г-н Га-
бровски отговори: „Точно в кон-
кретната ситуация малките партии 
имат бъдеще в страната ни. Очевид-
но двупартийният модел не работи 
добре за България. И фактът, че се 
появява една нова политическа фор-
мация, която да даде политическо-
то представителство на работещите, 
на активните хора, и тази формация 
беше подкрепена от солиден брой 
гласоподаватели, показва, че от нас 
има нужда. Смятам, че тези, които 
подкрепиха идеите на ПП „Лидер“, 
са хора, които могат да реализират 
нашето разбиране за икономическо-
то развитие на страната. За нас Бъл-
гария не е символ на корупция, ние 
ще работим за силна българска ико-
номика. Защото силната икономи-
ка е равна на една силна държава. 
Ние търсим източници за национал-
но самочувствие не в разделение-
то, а в обединение – и то на принци-
па на икономическия патриотизъм. 
Ние искаме да се чувстваме горди, 
че сме българи, защото произвежда-
ме качествени български продукти. 
Използвам случая да популяризи-
рам една от антикризисните мерки, 
които „Лидер“ предлага – нека все-
ки да си купи по една книга и това 
по възможност да е българска кни-
га. Защото инвестицията, която чо-
век прави в собственото си разви-
тие, никой не може да му я отнеме и 
ще получи сериозна възвращаемост 
в бъдеще.“   

Кандидатите за народни пред-
ставители на „Лидер“ бяха и в 
поповската църква „Успение Бо-
городично“, където дариха ико-
на с ликовете на светите апос-
толи Петър и Павел. Това е една 
от всичките 264 икони, осветени 
на специална церемония в храма 
„Св. Ал. Невски“ в София, които 
ПП „Лидер“ с „Новото време“ да-
ряват за здраве и благоденствие 
на всяка българска община като 
част от инициативата си „Молит-
ва за теб и България“.  

Трифон Трифонов

Едва ли много хора 
от партията на Сиде-
ров са чували, а още  по-
вече чели трудовете на 
Фридрих Ницше. В един 
от трудовете си, оза-
главен „Тъй рече Зара-
тустра“, този голям 
философ  развива  те-
зата,

че човек не трябва да 
чете. Ако се спрем само  
на  заглавието  на тази 
реч и не проявим доста-
тъчна интелигентност 
да разберем, че „не че-
тете“ не означава  за-
брана за четене, то-
ест човек да се обра-
зова, то  резултатът 
ще бъде „полу-“. Спом-
нете си например как-
ви „шедьоври“ в много 
сфери на обществено-
политическия ни жи-
вот имаше  някога, пък 
и сега. Тези „шедьоври“ 
са продукт на някой 
„полу-“ с  власт!

Може би полуидиот, 
полуобразован, полуин-
телигентен или  просто  
амбициозно  бездарие.

Хора, бдете!
Демокрацията даде 

възможност на всеки 
човек, който търси из-
ява, да  я  има. Това оба-
че  не означава, че нор-
малните хора трябва с  
удоволствие да преглъ-
щат словесните сала-
ти на някои учили-недо-
учили  люде  само  защо-
то  те искат да бъдат 
забелязани.

Когато липсва ин-
телект, безочие  и на-
глост ли ще го замес-
тят?

Хора, бдете!
Сърцевината на про-

пагандата на д-р Гьо-
белс се състоеше в това 
да повтаря толкова 
много пьти една лъжа, 
че да накара обикнове-
ния  човек да я приеме 
за истина.  

Хора, бдете!
Историята изпрати 

тази идеология на буни-
щето!

Човечеството обаче 
плати това с 55 мили-
она човешки души.

Хора, бдете!
Жалкото е, уважаеми 

съграждани, че люде-
те, към които е адреси-
рано гореизложеното, 
няма да го разберат, но 
вие бдете!

* Последни думи на 
убития на 8 септември 
1943 година от наци-
стите Юлиус Фучик - 
чешки писател, журна-
лист и общественик

хора бдете! *
(или оЩе за 

необразоваността, 
безочието, наГлостта  

и ГЬобелсовата 
пропаГанда)

синята Коалиция 
Ще е сензацията в 

тЪрГовиЩКия реГион

Платени публикации

ПП „ЛИДЕр“ С „Новото врЕМЕ“– бюЛЕтИНА №2

ИСКАМЕ ПРОМЯНА!

Николай Йонков

Христо Цонев
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Димитър ПЕЕВ 

Помните сигурно бил-
бордовете на Яне Янев по 
време на кампанията за 
евроизборите, които бяха 
буквално на всеки киломе-
тър по магистралите. Про-
тегнал ръка напред в „знак 
стоп“, а отдолу пише: 
„Спри корупцията с бюле-
тина №1“. В интернет фо-
румите даже се беше ро-
дила шеговита навигация 
– „след петото Яне завий 
наляво“.

Но дали всички тези 
билбордове са платени от 
280-те хиляди лева, колко-
то официално от „Ред, за-
конност и справедливост“ 
(РЗС) обявиха, че им е 
струвала кампанията? Ло-
гично още тогава възникна 
въпросът дали Яне Янев не 
разполага с някакви скри-
ти спонсори.

Държавната субсидия, 
подкрепата от британските 
консерватори и членския 
внос, които официално по-
сочват от РЗС като източ-
ник на финансирането си, 
са едно на ръка средства, 
за които си струва Сметна-
та палата да провери дали 
ще бъдат отчетени. Ста-
ва въпрос за даренията „в 
натура“, които изглежда в 
РЗС е стил да бъдат при-
вличани на принцип, мно-
го близък до франчайза.

Принципи, 
идеология? Не, 

само бизнес
Първи пример – офисът 

на РЗС в центъра на Со-
фия, на „Раковски“ 108. 
Той е нает от фирмата 
„Уорлд инвестмънт кепи-
тълс“, собственост на бив-
шия царски депутат Нико-
ла Николов, която плаща 

за него 7605 евро на месец. 
Оказа се обаче, че Николов 
не е направил този жест 
само от симпатии към Яне 
Янев. Срещу това сега – за 
парламентарните избори, 
той е сложен на първо мяс-
то в листата на РЗС за де-
путати в Ямбол.

Ако се върнем на бил-
бордовете, те са резултат 
от същия тип „сделка“. 
По-голямата част от тях са 
били наети от фирма „Еко-
Клима“, която е собстве-
ност на бургаския бизнес-
мен Георги Иванов. Досега 
той беше човекът на РЗС в 
общинския съвет на Бур-
гас и координатор на пар-
тията за региона. Очаква-
нията бяха, че Иванов ще 
води бургаската листа за 
парламентарните избори. 
Но Иванов напусна демон-
стративно партията, след 
като в последния момент 
се е стигнало до конфликт 
между него и лидера Яне 
Янев за подредбата на лис-
тата. След „развода“ ликът 
на Янев е свален от близо 
350-те билборда, наети от 
„Еко-Клима“ – това веро-
ятно дава отговор на тези, 
които са си задавали въ-
проса къде изчезнаха бил-
бордовете на РЗС. На тях 
вече се рекламират япон-
ските климатици, внасяни 
от фирмата на Иванов.

Пред „Капитал“ сами-
ят той заяви, че не е пра-
вил изчисления колко му 
е струвало „безвъзмездно-
то“ ползване на рекламни-
те площи от партията на 
Яне Янев. Той не отгово-
ри и колко точно са били 
билбордовете. „Някол-
костотин. Аз съм ги наел 
на добри цени доста вре-
ме преди това. Сключил 

съм сделка, понеже позна-
вам собствениците, прия-
тели сме, имаме общ биз-
нес. Дарил съм една част 
от тях на Яне безвъзмезд-
но. Не съжалявам за това, 
което съм направил“, каза 
Иванов.

Трети показателен при-
мер за практиките в РЗС е 
разривът между Яне Янев 
и варненския собственик 
на верига аптеки, небезиз-
вестния Веселин Мареш-
ки. На последните мест-
ни избори той похарчи се-
риозни средства за кам-
пания и успя да класира 
петима общински съвет-
ници във Варна от името 
на РЗС. Марешки разказа 
пред „Капитал“, че е имал 
уговорка той да взема ре-
шенията при подреждане-
то на варненските листи. 
Но в последния момент по 
думите му Яне Янев поста-
вил други условия. Пред 
варненски медии Мареш-
ки заяви, че лидерът на 
РЗС се опитал да го изнуд-
ва с „шестцифрена сума“, 
за да го сложи в листите на 
партията за Европейския 
парламент, и се оправдал с 
това, че трябват „страшно 
много пари за социологи-
чески проучвания, за които 
плащал да му вдигат рей-
тинга“. След като Мареш-
ки отказал, Янев обяви, че 
го е извадил от листите.

„Пет минути преди да 
каже, че ме изключва, той 
седеше при мен в офиса и 
ме умоляваше да участвам, 
като ми предлагаше как-
ви ли не варианти. Аз оба-
че му казах, че не съм съ-
гласен, и се оттеглих“, каза 
Марешки. Пред „Капитал“ 
той допълни, че за пре-
дишните местни избори 
Яне Янев е раздавал блан-
ки, в които били определе-
ни суми за участие в лис-
тите на РЗС. „Имаше опре-
делени квоти – кой от коя 
област с колко пари трябва 
да участва. Това не са пуб-
лични документи, но доста 
хора ги имат тези бланки“, 
каза той.

Честно е да се отбележи, 
че Яне Янев не е съгласен 
и отрича горните твърде-
ния. Пред vsekiden.com по 
адрес на Марешки той каз-
ва: „Това е лъжа на един 
гузен човек, с гузна съвет, 
който ще бъде проверен 
от ДАНС и прокуратура-
та най-обстойно“. ДАНС 
е създадената при този 
кабинет Държавна аген-

ция за национална сигур-
ност и въпреки че е спорно 
дали точно с такива казуси 
трябва да се занимава, спо-
менаването на агенцията 
от Яне вероятно не е слу-
чайно. За това – след мал-
ко.

Политически 
франчайз

Ако се интересувате от 
политика и следите су-
трешните блокове на те-
левизиите, със сигурност 
ви е направило впечат-
ление удивително често-
то появяване на Яне Янев 
в сутрешния блок на bTV 
през последните месеци. 
Именно през предаването 
на Бареков бяха осъщест-
вени няколко от „акциите“ 
на депутата (атаката срещу 
Мария Мургина, Ахмед 
Башев, кмета на Хасково, 
т.нар. афера „Цирконий“ 
и други). Яне Янев и воде-
щият Бареков изглежда на-
истина се харесват взаим-
но. За това могат да отсъ-
дят и зрителите, които са 
попадали на размяната на 
комплименти в ефир. Во-
дещият примерно опреде-
ля земеделеца консерва-
тор като „най-актуалния 
български политик, най-
коментирания от елита и 
от народа“. Янев му връ-
ща жеста, като нарича су-
трешния блок „авторитет-
но и многомилионно пре-
даване“, в което „се случва 
истинският политически 
дебат“.

„Капитал“ направи ста-
тистика на гостите при Ба-
реков и тя потвърждава, 
че Янев е най-каненият от 
всички политически лиде-
ри. От началото на година-
та той има десет присъст-
вия на живо и по телефона, 
с което изпреварва всички 
останали лидери на пар-
ламентарно представени 
партии (виж графиката). 
Сред често канените гос-
ти при Бареков са и хора от 
обкръжението на Яне Янев 
– като заместникът му Ди-
митър Абаджиев и Емил 
Василев, шеф на правния 
отдел на РЗС.

За да се появява чес-
то по телевизията, Янев 
трябва да има какво да го-
вори. Така се връщаме на 
ДАНС. Не можем да до-
кажем категорична връзка 
на РЗС с институцията, но 
отново чисто статистиче-
ски има наднормено съв-
падение на случаи, в кои-
то Янев размахва някаква 
папка (нещо като полицей-
ска разработка срещу ня-

кого), а от ДАНС веднага 
рипват в акция. Нещо, ко-
ето обикновено не се случ-
ва по нечии чужди сигна-
ли. Такива са примерите 
с кампаниите срещу бив-
шия зам.-шеф на агенци-
ята Иван Драшков, бив-
шия директор на НАП 
Мария Мургина, кмета 
на Рибново и други.

Миналата сед-
мица изплува 
още един факт, 
който засилва 
подозренията. 
Оказа се, че бра-
тът на Алексей Петров 
(бивша барета и дясна 
ръка на шефа на ДАНС 
Петко Сертов) е на трето 
място в листата на РЗС за 
Ловеч на предстоящите из-
бори.

Ако наистина съществу-
ва връзка между агенция-
та за сигурност и „Ред, за-
конност и справедливост“, 
сериозният въпрос 
всъщност е кой 
е воде-
щ и я т 
в тази 
връзка. 
В единия случай бихме го-
ворили за пробив на поли-
тически интереси в ключо-
ва институция, в другия – 
за намеса на тайните служ-
би в политиката. Пръв за 
това заговори не кой да е, 
а, предполага се, добре ин-
формираният министър на 
вътрешните работи Миха-
ил Миков. Той нарече Яне 
Янев политически запър-
тък, продукт на специал-
ните служби и неудовлет-
ворени бизнес интереси.

Съчетанието на трите 
фактора – медийна под-
крепа, вероятна логистич-
на поддръжка от кръгове 
в ДАНС и засилено външ-
но финансиране, е форму-
лата, чрез която „Ред, за-
конност и справедливост“ 
успя да напомпа рейтин-
га си в последните месеци 
преди изборите. Коалира-
нето с ВМРО, Земеделския 
народен съюз (на Стефан 
Личев) и Единната народ-
на партия (на Мария Ка-
пон) дава известни шансо-
ве на партията на Яне Янев 
да влезе в следващия пар-
ламент. Особено ако изби-
рателната активност не се 
окаже твърде висока. Как-
вото и да се случи на из-
борите, времето ще пока-
же колко дълго може да 
оцелее подобна формация, 
създадена по пътя на „мар-

кетин- га“ и 

р а з -
м я -

ната на 
пари с власт

*Франчайзингът е тех-
ника за проникване на не-
заети пазари, при която 
компанията, носител на 
търговска марка (фран-
чайзингодател), предос-
тавя при определени усло-
вия марката си за ползване 
на местни лица или фирми 
(франчайзингополучател) 
срещу заплащане. По този 
начин тя развива дистри-
буция на пазари, на които 
още няма присъствие.

Броят на в-к „Капитал“ от миналата седмица бе изкупен „на едро“ от много пунктове в столицата и страната, за да не стигне до читателите си. Пред-
полага се, че е заради статията на Димитър Пеев, която разкрива как „най-безскрупулният“, „чистият като сълзица“ поборник срещу „корумпираните по-
литици“ Яне Янев „плаща“ на благодетелите си за тази толкова масирана, завзела билбордове и медии, креслива предизборна кампания на партия „Ред, за-
конност и справедливост“. Препечатваме журналистическото разследване за вас, за да прецените докъде стига безочието на този прелитащ от партия в 
партия „политически лидер“. Той очевидно отново разчита, че липсата на достоверна информация и наивността на избирателя и този път ще му осигурят 
мекия парламентарен стол, власт, стабилни доходи и…така необходимия му депутатски имунитет. Не е ли време да го спрем?!  

КАК СЕ фИНАНСИРА КАмПАНИЯТА НА 
„РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“

На моя брат близнак
Иван Ненов от село Водица
По случай 60-годишнината му.

С брат ми ние сме близнаци,
С брат ми ние сме от зодията раци.
Този ден празнуваме го двама,
защото в Пловдив е сестрата ни голяма.

Отваряй вносни бири,
Азис да пее, музика да свири.
Черпи приятели с върлата ракия
и да не остава празна кръглата синия.

На съпругата ти търпелива,
от всички ни е - най-работлива,
нека има твоето сърце голямо
в живота труден - да е до твойто рамо.

С много обич сестра ти Бисерка

ДЕМАГОГИЯТА

По всяко време, ежечасно
едно учение опасно
жигосва тайно, явно
тормози сластно, гадно…
Като опиум обгръща
и в сън  и в ужас живота превръща,
във фина мрежа те обвива,
но отрова, отрова  влива!
Демагогията - напаст страшна
щом милионите надрасна.
Прекрачва от век във век.
Блъска се, но все в човек!
Дали мъглата има цвят,
Къде е краят, спасителният бряг?
Червена, синя, зелена?
С фалшиви воали пременена
Криеш ли я в теб човече?
Отърси се от нея, време е вече

Д-р Цанко Цанев
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   САЛоН   

Интересът към откри-
тието продължава да бъде 
едно от най-отразяваните 
културни събития на По-
пово през последните ме-
сеци. Най-тиражираните 
печатни и електронни ме-
дии следят и отразяват ра-
ботата на поповските ар-
хеолози. Интересът оба-

че не стихва. Информация 
за уникалната тракийска 
гробница вече се разпрос-
транява и от електронни 
медии на английски език, 
включително и в сайта 
на българското посолство 
във Вашингтон.

МВ

Значителна и разноо-
бразна дейност развива 
в последно време биб-
лиотеката към НЧ „Съз-
нание“ в кв.Сеячи. На 25 
юни, когато се навърши-
ха 100 години от рожде-
нието на големия бъл-
гарски писател Димитър 
Димов, в библиотеката 
бе подреден кът с него-
вите най-известни книги, 
интересни снимки от бо-
гатия му жизнен и твор-
чески път, мисли от пи-
сателя. Изложените екс-
понати бяха разгледани 
с интерес от жителите на 
квартала.

В излъченото на този 
ден радиопредаване бе 
прочетен откъс от кни-
гата на Димитър Димов 
„Осъдени души“.

МВ

По инициатива на НЧ 
„Съзнание“ и кметство-
то в кв.Сеячи на 24 юни, 
Еньовден, бе организи-
ран поход до местност-
та Могилата в землището 
на селището. Участваха 
деца, членове на местния 
пенсионерски клуб, жи-
тели на Сеячи. 

Както повелява тра-
дицията, бяха набрани 
много и  различни пол-
ски цветя и билки, кои-
то на този ден имат осо-
бена  лечебна сила и въз-

действие, изплетени бяха 
венци и китки, с които се 
закичиха млади и стари. 
Участниците в похода по-
топиха крака в местната 
река за здраве, тъй като 
на този най-дълъг ден в 
годината водата, огря-
на от първите слънчеви 
лъчи, също има магиче-
ска лечебна сила. 

По местната радиоу-
редба бе излъчено преда-
ване по повод Еньовден.

МВПОЗДРАВЛЕНИЯ

Днес прочетох и препрочетох книгата на Пла-
мен Събев „Паламарца – едно капанско село“. Впе-
чатленията ми са отлични. Благодаря, че е писано 
за баща ми, брат ми Янко Мисирджиев, съпругата 
му Стефка, моята съпруга Вярка и за мене… Много 
съм доволен, че е използван материалът ми за Цар-
ските маневри – значително събитие в живота на Па-
ламарца. Книгата получих на осемдесетия си рожден 
ден. Като подарък тя върна много спомени от минало-
то на Паламарца в моите спомени. Чакам с нетърпе-
ние да прочета и следващата книга на Пламен Събев… 

Стоян Мисирджиев, гр.Велики Преслав

През последните годи-
ни с финансовата помощ 
на Дирекцията по вероиз-
поведанията към Минис-
терския съвет и Община–
Попово, въпреки недои-
мъка, строителството на 
нови християнски храмо-
ве и ремонтът на други, 
включително на мюсюл-
мански, не спира. 

– През 2007 г. завър-
шихме и осветихме хра-
ма „Света Петка“ в 
кв.Невски. В момента до-
вършваме този в село До-
лец, където предстои мон-
тирането на купола – ин-
формира Белчо Ненов, 
специалист по вероизпо-
веданията в общинската 

администрация. – В мо-
мента правим ремонт на 
храмовете в селата Медо-
вина и Гагово – уточнява 
той. – И отбележете, че е 
нужно кметовете по села-
та да бъдат по-инициатив-
ни, да организират хората, 
да не чакат наготово само 
да им предадем ключове-
те от готовите храмове. 
Казвам това, защото, кога-
то преди дни започна ре-
монтът в село Гагово, ня-
маше кой да вдигне чер-
гите и рогозките от пода. 
Къде е кметството, къде 
са християните от село-
то? Седят по пейките на-
около, зяпат как се ремон-
тира храмът и си комен-

тират, че много бил хубав. 
Гагово не е изключение 
и това навежда на нели-
цеприятни мисли за вяра-
та. Но ние строителство-
то няма да спрем. Един-

ствено в село Марчино 
все още няма църква, но и 
там ще има – уверява ни 
общинският служител.

МВ

Р. Димчева,
преподавател 
по български език и 

литература 
в гимназия „Христо 

Ботев“–Попово

20 юни – пътуване-
то към сърцето на елен-
ския Балкан вече е към 
края си. Най-сетне сме 
в Елена – малко балкан-
ско градче, съхранило не 
само архитектурата, но и 
неповторимата възрож-
денска атмосфера. Тук, в 
двора на музейния ком-
плекс „Даскалоливница-
та“, с ученици от X клас 
на гимназия „Христо Бо-
тев“–Попово ще проведа 
урок, посветен на посла-
нията на възрожденската 
литература.

В подножието на ста-
ринната църква „Св.Ни-
колай“ сред зеленина-
та и аромата на чемшир 
и цъфнали цветя, сред 
съхранената архитекту-
ра на Възраждането за-
почна нашето пътуване 
към родното…

Звуците на гъдулката 
на г-жа Росица Пенчева, 
шопският танц, носиите 
на Боряна и Ралица, раз-
търсващите думи на сти-
хотворението „Земя като 
една човешка длан“ в из-
пълнение на Иван въве-
доха в магията на родно-
то.

Учениците, разделе-
ни на три отбора, реду-
ваха въпроси от мозъч-
ната атака, есеистични 
размисли за миналото, 
настоящето и бъдещето 
с любопитна информа-
ция за възрожденските 
текстове и техните съз-
датели.

Драматизацията на от-
къси от „Криворазбрана-
та цивилизация“, пред-
ставена от „артистите“, 
които се опитаха да бъ-
дат максимално автен-
тични с облеклото си, 
изтръгна бурни овации 
от публиката. „Дуелът“ 
между  д-р Маргариди 
и Митю защити българ-
ското и доказа Паисие-
вата идея, че когато сме 

единни, българите сме 
непобедими.

Върху картата на Бъл-
гария Цвети беше нари-
сувала представата си 
за българското – краси-
ва българка, природа, 
църква…А върху лъчи-
те, тръгващи от терито-
рията на нашето Оте-
чество, присъстващите 
записаха своята предста-
ва за родното – квасено-
то мляко и компютъра, 
азбуката и фолклора, пе-
сента на Валя Балканска 
и Мадарския конник, Бе-
лоградчишките скали 
и българската ароматна 
роза, която присъстваше 
и в нарисуваната от Ро-
сен покана, манастири-
те…

 Посланието на Паис-
ий „Ти, българино, знай 
своя род и език!“ на-
мери своето достойно 
приложение в плакати-
те на българските букви, 
дело на художници от 20 
страни от различни кон-
тиненти, сред които и 
на български. Целта на 
Международното три-
енале, посетило САЩ, 
Франция, Япония, Сър-
бия, България и много 
други страни, е популя-
ризацията на България. 
Всяка от буквите беше 
представена чрез насе-
лено място от нашата 
страна, а учениците, на-
редени в кръг, вдигнали 
гордо родната азбука, с 
песента „Пътнико сви-
ден“ сториха своя по-
клон към България.

Урокът „Цената на 
родното“ за пореден път 
ми доказа, че нашите 
ученици са интелигент-
ни и талантливи. Бла-
годаря ви, момичета и 
момчета! Благодаря не 
само на моите учени-
ци от X-а клас, без кои-
то този урок нямаше да 
бъде проведен, но и на 
всички десетокласни-
ци, с които се докоснах-
ме до уникалната атмос-
фера на Елена. Благода-
ря ви и ви пожелавам: 
„Съхранете българското 
у себе си!“

цената на 
родното

в КвАртАЛ СЕЯчИ 

на енЬовден сред природата

Bulgarian Archeologists Discover Unique 
Thracian Tomb 

The Popovo History Museum Director, 
Plamen Sabev, has announced that 
archeologists in the region have discovered a 
‘unique' Thracian tomb. 
The burial mound that is 70 meters wide and 
4.5 meters high is located near the village of 
Gagovo, which is in the Popovo region of 
Northern Bulgaria. According to the 
archeologists, the mound is a part of a larger 
necropolis. The complex consists of two 
round chambers, a common anteroom and an 
additional chamber. The first two chambers 

are connected with a common entrance that closes with a massive stone folding-door. Each of 
the chambers has access to the anteroom. The tomb dates back to the 3rd century BC. 
Historians say that no other tomb in Bulgaria has such an architectural design and that it is 
most likely to be the burial place of a well respected Thracian ruler. 

Another Thracian tomb was discovered in the village of 
Gagovo

продЪлЖава строителството на храмове

чИтАтЕЛСКА ПощА 

отбелязаха 100 Години от 
роЖдението на димитЪр димов

ИНфОРМАЦИЯ ЗА ТРАКИйСКАТА 
ГРОБНИЦА ПРИ ГАГОВО – ВЕЧЕ И В САйТА 

НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В САЩ
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Дарин САГЕВ

На 20 и 21 юни скаут-
ски клуб „Антола“–Попо-
во посрещна стафовете от 
цялата страна, които ще 
участват в организиране-
то, изграждането и уреж-
дането на дейностите по 
време на 13-ия национа-
лен скаутски лагер „Сек-
воя–2009“ от 1 до 10 ав-
густ. Домакини на лаге-

ра, за втори път в кратката 
биография на своя клуб, 
ще бъдат поповските ска-
ути. Младежите и девой-
ките от стафския екип са 
на ровърска възраст (18–
23 години), но по изклю-
чение ще има и по-малки 
участници, сред които са 
и домакините. 

 Срещата премина из-
ключително делово. Бяха 
практически отработва-

ни и различни детайли от 
подготовката за предсто-
ящия лагер. Между ста-
фовете се създаде добро 
взаимодействие и дух на 
приятелство, което е най-
важната предпоставка 
за успеха на мисията им. 
Предварително бе разпре-
делена работата, която те 
трябва да изпълняват по 
време на лагера, за да мо-
гат в оставащите дни да 
извършат и съответната 
подготовка по изработва-
нето на бъдещите страте-
гии и концепции. 

 Интересно е да се от-
бележи, че никога досега 
не е провеждан лагер по 
подобен начин – той ще 
премине в четири епохи – 
първобитност, среднове-
ковие, възраждане и съв-
ремие – и с това са съо-
бразени всички дейности 
от първия до последния 
ден. Това е много трудно 
да се осъществи на прак-
тика и дали са успели да 

го направят стафовете и 
до каква степен – ще ста-
не ясно едва след края на 
лагера от оценките на де-
цата, участниците, ръко-
водителите и гостите.

 Отправяме покана към 
желаещите да посетят ла-
гера. Ще бъде дадена въз-
можност на всички, в духа 
на отворените врати, сво-
бодно да го посетят и раз-
гледат с придружител ска-
ут. Така ще може на място 
да се види начинът на жи-
вот на скаутите и техните 
дейности. Пропускател-
ният режим в лагера ще 
бъде осъществен от ска-
ути, а охраната е повере-
на на полицейски служи-
тели.

 Скаутски клуб „Анто-
ла“ благодари на „РИО“ 
ООД и „Родна индустрия 
91“ ЕООД за финансова-
та подкрепа, с която става 
възможно наши скаути да 
отидат на ровърска среща 
в Исландия.

   Лов&СПорт   

                                       
гр.София, ул.Филип Кутев №5, тел.4283294 

 
 „Дунавгаз“ ЕАД обявява намаление на цените на природния газ 

 за своите потребители, считано от 1 Юли 2009 г. (1) 

 
 
 

 

Забележка: 

(1) Цените се прилагат на основание Решение № Ц-24 / 25.06.2009 г. на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране. 

(2) Цените за крайни потребители включват цена за разпределение, цена за снабдяване и цена на 
природния газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД, с изключение на крайните цени за 
битовите и неравномерните стопански потребители до 5 000 м3, в които не е включена цена 
за снабдяване. Цената за снабдяване за неравномерните потребители до 5 000 м3 и за 
битовите потребители е в размер на 2,70 лева/месец без ДДС. 

(3) Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната консумация и 
месечения фактор на натоварване съгласно Приложение II R към Договор за продажба на 
природен газ. 

(4) С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на 
натоварване ФН50%. 

(5) С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на 
натоварване ФН<50%.  

 Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва: 

 ФН= 
Qг

Qмаксх12 х100, където 

 Qг – годишна консумация в хил. м3 

 Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3 

Цена на природен газ 
 за крайни потребители(2) 

Потребителска група 
лева/1000 м3,     

с ДДС 
лева/кВтч,       
с ДДС 

Стопански потребители(3)   

С равномерно потребление(4)   

 до 50 000 м3/год, вкл. 623,04 0,0670 
 до 100 000 м3/год, вкл. 611,66 0,0658 
 до 200 000 м3/год, вкл. 600,29 0,0645 
 до 400 000 м3/год, вкл. 588,90 0,0633 
 до 600 000 м3/год, вкл. 582,23 0,0626 
 до 800 000 м3/год, вкл. 577,50 0,0621 
 до 1 000 000 м3/год, вкл 573,83 0,0617 
 до 5 000 000 м3/год, вкл 547,10 0,0588 
 до 10 000 000 м3/год, вкл 535,33 0,0575 
 над 10 000 000 м3/год 528,29 0,0568 
С неравномерно потребление(5) 

 до 5 000 м3/год, вкл. 669.46 0.0720 
 до 50 000 м3/год, вкл. 667,82 0,0718 
 до 100 000 м3/год, вкл. 660,38 0,0710 
 до 200 000 м3/год, вкл. 652,92 0,0702 
 до 400 000 м3/год, вкл. 645,47 0,0694 
 до 600 000 м3/год, вкл. 641,09 0,0689 
 до 800 000 м3/год, вкл. 637,98 0,0686 
 до 1 000 000 м3/год, вкл. 635,57 0,0683 
 до 5 000 000 м3/год, вкл 617,95 0,0664 
 до 10 000 000 м3/год, вкл 610,12 0,0656 
 над 10 000 000 м3/год 605,35 0,0651 
Битови потребители 669.46 0.0720 

Кирил ЖЕЧЕВ  

От 26 до 28 юни в По-
пово се проведе Държавен 
турнир по ловна стрелба в 
дисциплината „СКИЙТ“. 
Той бе организиран от до-
макина ССК „Артемида“. 
В състезанието участваха 
общо 34 стрелци – мъже 
и младежи, от различни 
клубове в страната: „Ин-
терфокс“ (София), „ВИА“ 
(Плевен), ССК „Слави 
Иванов“ (Дупница), ССК 
„Пиргос“ (Бургас), ССК 
„Артемида“ (Попово). На 
огневата линия премериха 
сили и индивидуални със-
тезатели от Варна, Хаско-
во, Велико Търново, Ай-
тос.

В отборното класира-
не при мъжете най-до-
бре се представи тимът 
на „Интерфокс“ (София) 
пред ССК „Слави Иванов“ 
(Дупница) и ССК „Ар-
темида“ (Иван Георгиев, 
Станислав Стоянов и Кра-
симир Кулев).

И този път младежки-
ят отбор на домакините 
в състав Николай Тодо-
ров, Димитър Кърджиев и 
Ивайло Бориславов показа 

най-точен мерник и заслу-
жено оглави класирането, 
а на второ място остана 
съставът на ССК „Слави 
Иванов“ (Дупница).

В индивидуалната над-
превара при мъжете за 
пореден път най-добра 
стрелба демонстрира 
представителят на столич-
ния „Интерфокс“ Живко 
Карадимитров, а Иван Ге-
оргиев от ССК „Артеми-
да“ зае 8-о място.  Инди-
видуален младежки пър-
венец стана Костадин Кос-
тадинов от Айтос. Стабил-
на бе стрелбата и на  Крис-
тияна Шопова от Дупни-
ца, която, поради липса на 
конкуренция, зае челното 
място при девойките. 

Заслужава да се отбеле-
жи добрата организация 
на състезанието, заслуга-
та за което е на домакини-
те, и завидната дисципли-
на на всички участници в 
стрелковия турнир.

Следващата изява, в коя-
то ще вземат участие със-
тезатели от нашия град, е 
Държавен стрелкови тур-
нир „Мизия“, който ще се 
проведе от 10 до 12 юли в 
Плевен. 

Диана Събева

На 25 юни се прове-
де общо събрание на ТД 
„Черноломец“, което съ-
бра половината от общо 
50-те му членове. 

Отчет за дейността на 
дружеството направи 
досегашният председа-
тел д-р Пламен Бужев, а 
Веска Илиева докладва 
за финансовото му със-
тояние. Бяха приети и на-
правените предложения 
от Цветан Цонев за про-
мени в Устава. Те се на-
лагат, за да бъде съобра-
зена дейността на дру-
жеството със сега дейст-
ващите нормативни ак-
тове на туристическото 
движение. Избран бе нов 
Управителен съвет и Ин-

спекторат. За председа-
тел на ТД „Черноломец“ 
бе избран Цветан Цонев, 
а за членове на Управи-
телният съвет – Дарин 
Сагев, д-р Пламен Бу-
жев, Елена Тотева и Ста-
нислав Иванов. Инспек-
торатът, който ще следи 
за изпълнение на плана 
на дружеството и за фи-
нансовото състояние, е 
в състав: Стоянка Лаза-
рова, Светла Стоянова и 
Боян Методиев. На съ-
бранието се взе реше-
ние месечният членският 
внос да бъде 2 лева.

Най-близката турис-
тическа изява ще бъде 
през месец август в 
с.Гърчиново, където ще 
се отбележи Денят на ту-
риста. 

Кирил ЖЕЧЕВ

Общинското друже-
ство за детско-юноше-
ски футбол „Черноло-
мец“ бе създадено пред 
около две години. За  
този сравнително кра-
тък период изградените 
отбори натрупаха не ма-
лък опит, обиграха се и 
постигнаха добри резул-
тати.

В приключилото фут-
болно първенство в зона 
„Русе“, сезон 2008–2009 
г., отборът на юношите 
старша възраст зае тре-
тото място (след пред-
ставителните състави на 
Русе и Разград) , юно-
шите младша възраст са 
осми (от 13 отбора), дет-
ският футболен тим е на 
шесто място (от 13 отбо-
ра). Това е едно сравни-
телно престижно класи-
ране, като се има пред-
вид, че пред поповски-
те отбори в таблиците за 
крайното класиране са 
представители на утвър-
дени футболни школи с 
многолетна история и 
запазени традиции, като 
Русе, Разград, Търгови-
ще, Силистра.

– Ние имаме вече из-
градени формации, на 
които може да се стъпи 
в по-нататъшната рабо-
та за развитието на дет-
ско-юношеския футбол 
в града. Наши състеза-
тели вече намират място 
в мъжкия отбор на „Чер-
ноломец 04“, като Арсой 
Абил, Хюсеин Петров и 
други – казва президен-

тът на общинското дру-
жество за детско-юно-
шески футбол Добро-
мир Добрев. – Сега има-
ме над 60 футболисти, 
картотекирани в трите 
формации. Разполагаме 
с двама треньори – Пла-
мен Стефанов и Хрис-
то Добрев, които се за-
нимават с тях и водят 
спортно-техническата 
и тренировъчната дей-
ност.

Хубавото е, че попов-
ските деца непрекъсна-
то търсят възможност 
да спортуват. Те прос-
то имат нужда от това. 
Доскоро празният ста-
дион вече се пълни от 
млада публика при сре-
щите и тренировките на 
отборите. 

Според г-н Добрев се 
открива възможност в 
близките месеци да бъде 
създадена една подгот-
вителна група от мом-
чета в IV и V клас, ко-
ято ще осигурява игра-
чи за детския и юноше-
ските тимове. Към тази 
идея има проявен ин-
терес и от доста роди-
тели. Засега проблем е 
най-вече намирането на 
финансови средства, но 
ще се търсят пътища за 
това. Занапред усилията 
на всички, ангажирани в 
детско-юношеския фут-
бол, ще са насочени към 
запазване на извоювани-
те позиции и постига-
не на още по-добри ре-
зултати в подготовката и 
представянето на млади-
те състезатели.

СКАутСКИ КЛуб „АНтоЛА“ЛовНА СтрЕЛбА

в подГотовКа за националния лаГерПОПОВСКИТЕ 
МЛАДЕЖИ – С НАй-

ТОЧЕН МЕРНИК

добро представяне на 
детсКо-ЮноШесКите 

формации
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часа в сградата на Община Опака с явно над-
даване, за разпореждане с общинско имуще-
ство, както следва:

ПРОДАЖБА
1. Продажба на лек автомобил ВАЗ 2107 с 

рег.№ Т 28 55 АТ с начална цена в размер на 

500.00 лв./петстотин/
 2. Продажба на автомобил товарен УАЗ 

374101 с рег.№ Т 34 07 АТ с начална цена в 
размер на 1 200.00 лв./хиляда и двеста/

 3. Продажба на автомобил товарен УАЗ 
3303 Т 1202 с рег.№ Т 34 01 АТ с начална 
цена в размер на 1 000.00 лв./хиляда/

 4. Продажба на Автомобил специален сме-
тосъбирач ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05 АТ с 
начална цена в размер на 2 700 лв./две хиля-
ди и седемстотин/

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 1.Лицата да нямат задължения към общи-
ната и държавата.

 2.Юридическите лица представят доку-
мент за актуално състояние на фирмата към 
момента.

 3 Депозит в размер на 10% от началната 
цена.

 Срок за внасяне на депозит до 17.00 часа 
на 21.07.2009 г. 

Допълнителна информация – етаж ІІ, стая 
№ 210, тел.06039 2222 на общинска админи-
страция.

 �овЕН Сега вие за-
емате силна, актив-
на позиция в живота. 

Преследвайки материални 
цели, с лекота се впускате във 
всякакъв род авантюри, кои-
то ви носят грандиозен успех. 

 � тЕЛЕЦ До 6 юли 
вие като силен маг-
нит ще привличате 
към себе си внимани-

ето на почитатели и съперни-
ци. Какво ще излезе от това, 
зависи от всекиго от вас. 

 � бЛИзНАЦИ Труд-
ностите от миналата 
седмица са вече зад 

гърба ви. Отварят се широки 
перспективи и вие с особено 
безгрижие правите всичко, 
което смятате нужно и жела-
но за себе си. 

 � рАК Не довеждай-
те до крайност парт-
ньорските отноше-
ния – откажете се от 

ревността, ненавистта и все-
поглъщащата взаимозависи-
мост. 

 � ЛЪв В петък ще 
се наложи да се раз-
късвате между дома 
и външния свят. В 

събота и неделя вроденият 
ви оптимизъм взема връх и 
дори субективният недостиг 
на пари няма да ви извади от 
равновесие.

 � ДЕвА Опитайте се 
да се превключите 
от личните си прежи-
вявания към съзида-

телна обществена дейност – 
участие в групови и колеги-
ални мероприятия. 

 � вЕзНИ Септем-
врийските Везни 
преживяват трудна 

седмица – нещо се случва в 
семейството или се усложня-
ва ситуацията около карие-
рата, което предизвиква у вас 
силно напрежение. 

 � СКорПИоН От-
ношенията в семей-
ството и в интимната 

сфера са интензивни, обаче 
безрезултатни. В петък емо-
ции от подобен род достигат 
най-високата си точка. 

 � СтрЕЛЕЦ В петък, 
събота и неделя е 
важно да поддържа-

те позитивно настроение и 
здрав оптимизъм – през тези 
дни вие сте пред очите на 
всички и следва да демонс-
трирате пълно благополучие.

 � КозИроГ Събити-
ята от текущата сед-
мица ще ви подска-

жат и ще ви тласнат в нужната 
посока. Бъдете внимателни в 
събота и неделя, постелете си 
по-добре.

 � воДоЛЕЙ През 
тази седмица вие за-
ставате пред избор – 

да боледувате или да работи-
те с пълно себеотдаване. 

 � рИбИ В семей-
ството почти при 
всички събитията са 
благоприятни, пови-

шаващи жизненото равнище. 
Най-много им върви на роде-
ните в средата на март. 

ХОРОСКОП
3–5 юЛИ

обЩина опаКа, област тЪрГовиЩе

• Продавам фризер - 160 лв., 
гардероб – 90 лв., спалня – 
150 лв. и холова гарнитура – 
70 лв. Спр. на тел.: 0888 989 
041 

жИЛИщА, ИМотИ

• Продавам тристаен апарта-
мент в кв. „Младост“. Цена по 
споразумение. За контакти: 
GSM 0898 937 435  и  082/841 
141.

• Давам под наем /по спора-
зумение/ стая и кухня в „Цве-
тен квартал“-Варна. За кон-
такти: GSM 0898 922 213.

• Продавам компютърна 
конфигурация на изгодна 
цена. За контакти: GSM 0887 
493 540.

• Продавам двуeтажна къща 
в Попово на ул. „Стара“ №31 
с дворно място 500 кв.м, ло-
зови насаждения, помпа за 
вода и други стопански по-
добрения. Цена – по спора-
зумение. За контакти: тел. 
0608/4-45-94.

• Продавам водна помпа. 
Попово 7800, пощ. к. №7. 

• Продава се незастроено 
дворно място в с. Светлен, 
980кв. м, намиращо се до шо-
сето за Омуртаг. Цена – по 
споразумение.  Спр. на тел. : 
0608/ 4 40 22 или  4 40 30

• Продавам в с. Паламарца 
къща с двор 1,6 дка, в който 
има лозе и овощна градина. 
Цена 18 000 лв. Тел. 0608/4 20 
80, 0887 051 409

• Продавам лепачка за бан-
цигови ленти. Спр. на тел.: 
0896 333 090

• Продавам къща на ул. „6 
септември“. Цена 50 000 лв.За 
контакти: тел. 0884 740 046.

• Продавам къща в 
с.Паламарца. За контакти: 
GSM 0899 627 878. Продава 
се къща в гр. Попово и двор-
но място в с. Светлен 1 650 
кв.м. с гараж и постройки. 
Спр. на тел.: 0882 024 106 и 
0899 716 620

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

• Продавам къща в с. Поса-
бина, старо строителство, 
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 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 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. Славя-
ново, с 870 кв. м. дворно мяс-
то. 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.

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

• 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.

• Продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, 1 те-
раса с об ща площ 76,42 кв.м., 
мазе 3,33 кв.м. Справки – 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, 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 туристическо 
ремарке с брезент и канати. 
Тел. 0608/4 20 80, 0887 051 
409

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

• Продавам бензинова ко-
сачка за тревни площи STIHL 
F5 38. Тел. 0608/4 20 80, 0887 
051 409Продавам двустайна 
тухлена къща /за ремонт до 
2 000 лв/ с малък двор, кана-
лизация, граничеща с асфал-
тирана 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 нем-
ска овчарка, 2,5 г., с родо-
словие /от развъдника за 
немски овчарки в с. Баса-
рабово, Русенска област/.  
За контакти: GSM 0899 689 
676.

• Продава се къща в с.Ко-
вачевец със собст вен водо-
източник, канализация, три-
фазен ток. Цена – по спора-
зу  мение. Справки – Шу мен, 
054/980 272 (след 18 ча са) и 
0896.668.852. 

• Продавам двуетажна къща 
със сервизни помещения и 
стопански постройки на ул. 
„Гагарин“ 20 /срещу завод Ро-
дина/. За справки: тел. 2-43-
07.

• Продавам холова гарниту-
ра, запазена. Спр. тел.: 0899 
636 885  

• Продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор-
но място, търговско поме-
щение 120 кв.м. с разреши-
телно за хранителен мага-
зин, за питейно заведение 
и разрешение за строеж на 
жилищен блок на калкан. За 
справки: GSM 0893 254 214 и 
тел. 0601/5-75-65, след 18 ч. 

• Продавам къща 90 кв. м. с 
0,5 дка дворно място в Попо-
во. Цена по споразумение. 
Спр. на тел.: 0608 / 4 27 05 и 
0886 135 819 

• Продавам тухлена къща 
60 кв.м. /за ремонт/, с ма-
лък двор. Цена 20 000 лева. 
Може и замяна с тухлена или 
панелна гарсониера в Попо-
во без доплащане. За справ-
ки: тел. 061632641, от 16 до 
17 ч. • Продавам къща в с. Помо-

щица. Спр.тел.:0887 467 471 

• в село Паламарца прода-
вам обновена къща, стопан-
ски постройки, гараж, двор 
с овощна градина, лозе и 
три водоизточника. Спр. 
тел.0608/4-20-80. GSM 0887 
051 409 

• Давам помещение (40 кв.м) 
под наем. Подходящо е за 
магазин, склад, офис или ате-
лие. Справки на тел. 0608 / 4-
20-80; GSM 0887 051 409. 

• Продавам ел. двигател за 
резачки. Тел.: 0603 4 24 86 

• Продавам ФОРД СИЕРА, 
изгодно и нови табуретки. 
Тел.: 0899 636 751 

• Продавам стара къща /за 
строеж/ с 350 кв.м. дворно 
място в Попово. Спр. тел.: 4 
86 79 и 0897 456 268 

• Продавам „Щилка-44“ и 
центрофуга за мед неръж-
даема, заводска.За справка: 
тел. 4-44-04 и GSM 0878 675 
840. 

• Продава се тухлен двуста-
ен апартамент 70 кв.м. на ул. 
„Асен Златаров“ № 25, вх. В. 
За спр. тел.: 4 40 22 и 4 40 30 

• Продавам къща с 540 кв.м. 
дворно място, овошки и 
асма. Цена по споразумение. 
За спр. тел.: 4 20 59 

• Продава спешно къща, ста-
ро строителство, на ул. „Оп-
ълченска“ 10-А. Спр. тел. 
0884 098 115 

• Продавам къща в с. Ме-
довина с 1,5 дка двор, лозе, 
оранжерия и масивни сто-
пански постройки. Спр. 0608 
/ 4 14 05 

• Продавам дворно място 
1,5 дка в с.Медовина, грани-
чещо с главен път, удобно за 
строителство. Спр. тел. : 0608 
/ 4 14 05 

• Продавам апартамент 2 
стаи и кухня / 84 кв. м./, с та-
ванско помещение на ул. 
„Сергей Румянцев“ 1 а. За 
спр.: 0885 182 250 

• Извършвам следните 
строително-ремонтни дей-
ности: зидария, кофраж, из-
готвяне на бетонно-армиро-
въчни конструкции, мазил-
ки, шпакловки, боядисване, 
редене на бордюри и тро-
тоарни плочки. За контакти: 
GSM 0887 376 265.

•  търся да закупя търговско 
помещение в централната 
градска част на Попово до 30 
кв. м. Тел.: 0878 697 748 

• Продавам гарсонера в По-
пово на ул.„Гагарин“ 13, вх.Б, 
ет II, южно изложение, об-
заведена. За контакти: GSM 
0887 733 181. 

• Продавам стара къща /за 
строеж/ в Попово с 350 кв.м. 
дворно място. За справки: 
тел. 4-86-79 и GSM 0897 456 
268.

• търся да закупя търговско 
помещение в централната 
градска част на Попово до 
30 кв. м.  Тел.: 0878 697 748 

• Продавам къща в центъра 
на с. Ковачевец с 2 дка. двор-
но място. Спр. тел.: 0608/ 4 20 
59 

• Продавам  0,5 куб. м. сушен 
орехов материал /на талпи /. 
Спр.на тел.: 0897 253 621 

АТренд
Поздравява жи-

телите и гостите 
на града с празни-

ка на Попово!
АТренд купува ниви 

и сключва арендни до-
говори.

Заповядайте!
Площад „3-ти март“ 

№15 – над Кооператив-
ния пазар, ет.2

Телефон за Попово - 
4 21 19
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На пресконференция в По-
пово водачът на пропорцио-
налната кандидатдепутатска 
листа на Коалиция за Бълга-
рия за Търговищка област Ру-
мен Овчаров коментира скан-
далното изказване на Ахмед 
Доган, че именно той, лиде-
рът на ДПС, е този, който на-
сочва финансовите потоци в 
държавата :

– Според мен в казаното 
от Ахмед Доган няма нищо 
изненадващо. Какво имам 
предвид? Имам предвид по-
редицата от негови изявления 
– и за обръчите от фирми, и 
за европейския модел за ку-
пуване на гласове, който той 
лансира преди 2–3 години. 
Сега просто затвори верига-
та. Схемата, по която действа 
ДПС, е вече достатъчно ясна 
– един лидер, който стои и 
казва на своите министри кои 
проекти трябва да се одобрят, 
кои фирми трябва да ги спе-
челят. Определя кръг от или 
обръч от фирми, които, пе-
челейки, съответно си пла-
щат на дадената политическа 
сила, която е уредила това, и 
тази политическа сила съот-
ветно стимулира своите из-
биратели да гласуват така мо-
нолитно и масово, както ста-
ва с гласуването на ДПС през 
последните години. 

Ако има нещо изненадва-
що, то е моментът, в който 
се прави това признание. По 
подобен начин – една седми-
ца преди изборите през 2005 
г., на такава партийна сбир-
ка Ахмед Доган информира 
българската общественост, 
че той вече е сключил коали-
ционно споразумение с БСП, 
макар че такова нямаше. То-

гава ние, особено в смесени-
те райони, загубихме доста 
голям брой избиратели. Това, 
което се прави сега, е подо-
бен ход. Аз бих го нарекъл 
някаква особена форма на ко-
алиционна култура, насочена 
към минимализиране на ре-
зултатите на основния ти ко-
алиционен партньор. Защо-
то единственият ефект, кой-
то ще се получи от тези при-
казки, е, че БСП ще загуби 
гласоподаватели – и то отно-
во главно в смесените райо-
ни. Между другото искам да 
кажа, че ако има някаква не-
достатъчно явна, но сериоз-
на битка в тази предизборна 
кампания, тя е битката за Се-
вероизточна България. Това, 
което успяхме да направим 
през 2007 г. – да спрем ДПС 
и в Търговище, и в Попово, 
и в Шумен, и в Силистра, и 
в Разград, очевидно че сега 
колегите от ДПС искат да ре-
ализират. А то изглежда по 
следния начин – разводнява-
не на българските избирате-
ли и на практика пълна доми-
нация на ДПС като народни 
представители в тези четири 
региона. 

Аз не бих намалявал ефек-
та от тези думи и в национа-
лен мащаб. Вече анти-ДПС 
нагласите до голяма степен 
определят избирателните на-
гласи и в цялата страна. Това 
ме кара да мисля, че резул-
татът от това  изявление ще 
бъде със значително по-те-
жък ефект преди всичко за из-
бирателите на БСП и особено 
за българите в смесените ра-
йони. Казвам го, защото съм 
наистина обезпокоен от това, 
което се случва. Може би сме 

свидетели на едно цялостно 
преосмисляне на коалицион-
ната политика на ДПС, така 
както сме в процес на преос-
мисляне на цялостната коа-
лиционна политика на БСП. 
Не случайно и Сергей Стани-
шев подчерта, че ДПС е наш 
опонент. 

Бих искал специално да 
кажа на говорителите на дру-
гите политически сили, ко-
ито сега яхнаха изявленията 
на Доган – и на Иван Костов, 
и на Бойко Борисов, и на Яне 
Янев – в момента те играят 

точно по сценария на Ахмед 
Доган  и на ДПС. Няма да 
бъде Яне Янев този, който 
ще спре Доган и ДПС. Тава 
може да направи само БСП! 
Това приказване сега е насо-
чено директно към разделя-
не, разводняване гласовете на 
българите в смесените райо-
ни и оттук пълна доминация 
на ДПС в тези райони.

– Значи ли това, че Коали-
ция за България няма да се 
коалира с ДПС?

Не мога да предскажа кой с 
кого ще се коалира след избо-
рите. Важното е да има пра-

вителство. За съжаление оче-
видно ще трябва да преоце-
ним възможностите на едно 
правителство, в което доми-
нираща е коалицията БСП– 
ДПС. Такава коалиция вече 
няма да има необходима-
та обществена подкрепа. И 
тя не може да бъде водеща в 
едно бъдещо управление на 
България. 

– Какъв е изходът да не се 
реализира сценарият на До-
ган тук при нас? 

– Това ще зависи от вас. 
Ако съм отново в Търговище 

и областта,  то е, защото си 
мисля, че имаме обща кауза. 
И тази кауза е да не допуснем 
пълна доминация на ДПС! Да 
не допуснем моделът Кър-
джали да се повтори в Търго-
вище, в Разград, в Шумен и 
в Силистра. А това означава 
консолидация на българските 
граждани и преди всичко ма-
сово гласуване на български-
те гласоподаватели. Иначе на 
6 юли няма да има на кого да 
се сърдим, ако сме си напра-
вили оглушки или отново сме 
разделили гласовете си в пет 
или шест посоки.

Уважаеми съграждани,

Огромна е отговорността, с която заста-
вам днес пред вас, и аз я осъзнавам на-
пълно.

Тази отговорност е обусловена от реал-
ния шанс, който ми бе даден от ръковод-
ството на Българската социалистическа 
партия, да представлявам интересите на 
хората от областта и най-вече интересите 
на хората от Попово и общината като ма-
жоритарен кандидат за народен предста-
вител в 41-вото Народно събрание.

Вие ме познавате и знаете, че аз, дори 
и по силата на заеманите от мен длъж-
ности, никога не съм бил изкушаван от 
политическите страсти и борби. Но вие 
знаете, че никога не съм бил и от хора-
та, които бягат от отговорност, че винаги 
съм се стремял да работя за обществено-
то благо.

С тази нагласа влизам и в тази предиз-
борна кампания. За мен влизането в Пар-
ламента не е самоцел. За мен това е сред-
ство, използвайки натрупания през годи-
ните опит, да сторя всичко, което е по си-
лите ми, за развитието на родния край.

Днес не очаквайте от мен обещания за 
светкавичен и неподозиран възход. Дема-
гогията, празните приказки и евтиния по-
пулизъм не са мой стил. Не очаквайте да 
чуете от мен и клевети по отношение на 
опонентите ми. Предлагам толерантност 
и очаквам толерантност.

Моята предизборна платформа е много 
кратка. Изразява се дори в две думи – ДА 
СЛУЖА! Да служа на хората от региона! 
Да служа на идеята Попово и общината 
да се превърнат в едно все по-добро мяс-
то за живеене.

Влизам в тази предизборна надпрева-
ра с идеята да обединявам хората. Да ги 
обединявам около идеята за общото доб-
руване. Уверен съм, че в пътя си напред 
ние сме обречени да живеем, отхвърляй-
ки омразата и разделението, освобожда-
вайки се от сянката на тяснопартийните и 
котерийни икономически интереси!

„Съединението прави силата“ – този 
девиз, изписан над сградата на парламен-
та ни, ще бъде водещ мой принцип и не 
е нужно да се връщам назад в история-
та, за да доказвам, че ние сме печелили 
като общност, като народ тогава, когато 
сме били обединени, когато сме действа-
ли заедно.

Ще си позволя, уважаеми съгражда-
ни, един само призив.

Не допускайте друг да решава съдба-
та ви!

Застанете с увереност пред урните на 
5 юли.

Последвайте моята вяра, че Попово 
и общината принадлежат на нейните 
граждани!

Кълна се в офицерската си чест, че 
няма да ви подведа!

Заедно ще победим!!!

Миналата седмица Румен Овчаров – 
водач на пропорционалната листа на 
БСП за 28-и многомандатен избирате-
лен район, и мажоритарният кандидат 
Гецо Гецов се срещнаха с представители 
на бизнеса от община Попово. 

Председателят на Икономическата ко-
мисия в досегашното Народно събра-
ние Р.Овчаров за пореден път подчерта, 
че правителството на Сергей Станишев 
е направило за развитието на бизнеса 
много повече от това, което обещаваше. 
Направено е максимално възможното и 
по отношение на данъчната реформа, и 
за подобряване на условията за стопан-
ска дейност, и по привлечените чуждес-
транни инвестиции, и по подготовката и 
реалната реализация на част от опера-
тивните програми за еврофондовете.

Според Р.Овчаров засега няма необхо-
димост от преразглеждане на държав-
ния бюджет заради кризата. Заложените 
„буфери“ са достатъчни да минимализи-
рат ефекта от тази криза. Банковата сис-
тема е стабилна и като цяло в момента 
България е в сравнително добро иконо-
мическо състояние – валутният резерв е 
почти 23 милиарда лева, фискалният е 
8,5 млрд. Тези резерви са важни, защо-
то сме страна във валутен борд и нямаме 
възможност да правим това, което пра-
вят САЩ, Европейската централна бан-
ка или Великобритания – да печатаме 
пари. Това са резерви, с които можем да 

балансираме евентуални нестабилности 
в България.

 Нямаме никаква нужда от ново спо-
разумение с Международния валутен 
фонд, тъй като не сме държава, която 
не може да изплаща задълженията си, 
подчерта Овчаров. Ние не сме фалира-
ла държава, за да искаме допълнителни 
заеми от МВФ за платежния си баланс. 
Защо тогава ГЕРБ и някои други партии 
искат да се присъединим към фалирали-
те държави?! Защото сме пред избори и 
трябва да опишем положението на стра-
ната от черно по-черно! Не се мисли 
обаче какъв сигнал ще дадем с това на 
света, на инвеститорите, които все още 
не са загърбили страната ни и все още я 
смятат за икономически стабилна…

И занапред политиката на БСП за по-
добряване на бизнес климата в страна-
та ще продължава, заяви още Р. Овчаров, 

но в рамките на възможното. Той завър-
ши с думите, че ако за някои политиче-
ски сили трябва да се съди по това, което 

говорят, за БСП може да се съди по това, 
което са направили. 

Г.Гецов и Р.Овчаров отговориха на 
въпросите, които им бяха зададени от 
местните предприемачи. Г-н Овчаров 
пое личен ангажимент да съдейства за 
„размразяване“ на спрените средства по 
проекта за образователната инфраструк-
тура в общината. Ремонтите в училища 
и детски градини са на приключване, но 
поради оспорване на процедурата за из-
пълнител парите бяха блокирани. Това 
се случи не без съдействието на местна-
та опозиция от ГЕРБ и „Атака“. Благо-
дарение и на тях поповските строителни 
фирми, които основно свършиха работа-
та, не могат да си получат дължимото, 
което ги поставя в тежко финансово по-
ложение. Той каза още, че страната ни 
посреща финансовата криза добре под-
готвена и засега няма никаква нужда от 

ново споразумение с Международния 
валутен фонд. 

бсп и занапред Ще подКрепя развитието на бизнеса

„ваЖно е да се ГласУва, за да не допУснем пЪлна 
доминация на дпс в реГиона“ Коалиция за бЪлГария – бЮлетина №6
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