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Пламен СЪБЕВ

За несправяне с работата 
си и получени ниски 
оценки при атестацията му 
като държавен служител в 
края на миналата година 
шефът на Бюрото по тру-
да–Попово Димитър Доб-
рев беше освободен. За ова-
кантената длъжност със за-
повед на изпълнителния 
директор на Агенцията по 
заетостта бе обявен кон-
курс.

Документи да участват 
в него подават шест има 

МАНИПУЛИРАТ 
ИЗБОРА ЗА ШЕФ НА 
БЮРОТО ПО ТРУДА

кандидати. След заседание 
на конкурсна комисия при 
Агенцията по заетостта 
само двама от тях са до-
пуснати до конкурса. 
Именно това решение съ-
бужда съмненията, че из-
борът е предрешен, тоест 
манипулиран. Недоумение 
будят критериите на коми-
сията, осъществила под-
бора, защото класираният 
на първо място в него – 
Кирил Кирчев (доскоро-
шен шеф на Данъчната ад-
министрация в Попово), 
категорично не отговаря 

на изискванията за длъж-
ността, посочени в обявата  
за конкурса, отнасящи се 
до професионалния опит 
и знанията в областта 
на пазара на труда и 
администрирането на 
дейностите, свързани с 
него. Кирил Кирчев не 
е работил в тази сфера 
нито ден и допускането 
му до конкурса с мотив, че 
притежава необходимия 
опит, събужда сериозни 
съмнения в обективността 
на комисията. 

Несъстоятелността на 

това решение добива и 
комичен оттенък, когато се 
видят и мотивите, с които 
останалите кандидати не 
са допуснати до конкурса: 
„...липса на достатъчно 
професионален опит, 
минимум 6 години...“. 
Ще уточним, че двама от 
тях – Валентин Витанов 
и Катя Желязкова, работят 
в Бюрото по труда–По-
пово повече от десет го-
дини, и то на ръководни 
длъжности. 

Недопуснатите до 
конкурса са подали жалби 

срещу решението на ко-
мисията, адресирани до 
изпълнителния директор 
на Агенцията по заетостта 
г-н С. Ушев. Общинската 
администрация в Попово 
съвсем резонно реагира. 
Бюрото по труда обслужва 
основно общината. Изра-
зено е категоричното мне-
ние, че очертаващото се 
кадрово решение ще изост-
ри отношенията между 
двете институции. Кме-
тът на общината е изразил 
становище за подкрепа 

на стр. 2

Дарина КАРАКОЛЕВА  

Немската делегация от 
град Котбус, която е на по-
сещение в Търговище, по-
сети езиковата гимназия, 
ЦДГ „Слънце“ и фирмите 
ЛВК „Винпром“ и „Мебел 
стил“. Гостите от Котбус 
получиха изработени от 
децата кукерска маска и 
традиционната българска 
мартеничка. 

В общинската админист-
рация се проведе среща, 
на която бяха разгледани 
и обсъдени програми и 
проекти за едно бъдещо 
сътрудничество между 
Котбус и Търговище. На 
срещата бе постигната кон-
кретна договорка специа-
листите от отдел „ТСУ“ 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
ОТ КОТБУС НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В 
ТЪРГОВИЩЕ

на Община–Търговище да 
посетят през есента коле-
гите си от местната упра-
ва на Котбус и да се запо-
знаят с техния опит в бла-
гоустрояването, инфра-
структурата, екологията и 
комуналната дейност.

Немските гости бяха 
впечатлени от продукцията 
на търговищката фирма 

ЛВК „Винпром“, като в 
тази насока бяха обсъде-
ни възможности за бъде-
що сътрудничество. Съв-
местните партньорски от-
ношения между бизнесме-
ни в сферата на мебелно-
то производство и живот-
новъдството също станаха 
предмет на разговорите. 

СТАРТИРА ПРОГРАМАТА 
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

на стр. 3

МИС 
ГИМНАЗИЯ

на стр. 8

Веселин ЙОРДАНОВ

Шестима от общо 13-
те опаченски общински 
съветници  в свое искане 
от 21 февруари 2005 го-
дина настояват за про-
веждане на извънредна 
сесия на ОбС. Съгласно 
чл.23, ал.4 от ЗМСМА 
срокът за свикването º е 
седемдневен. В дневния 
ред са предложени и та-
кива точки, които и без 
настояването на шести-
мата трябва в най-скоро 
време да бъдат обсъдени и 
гласувани от Общинския 
съвет. Смисълът и целта 
на инициативата са кон-
центрирани  в точката за 
предсрочно прекратяване 
правомощията на предсе-
дателя на  ОбС и за избор 
на нов председател. Под 
искането стоят подписите 
на четиримата съветници 
от ДПС, на съветника от 
СДС и на съветника от 
партия „Българска социал-
демокрация“. Сега пред-
седател на ОбС–Опака е 
Ашим Османов. 

ОПАКА

ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ 
ИСКАТ 
ВОТ НА 
НЕДОВЕРИЕ

Кметът на Котбус г-жа Карин Ретцел поднася подаръци на 
кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев

Кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов 
връчва трудовите договори на наетите по програмата.

на стр. 2

БОЛНИЦАТА 
В ПОПОВО
на стр. 4
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ОПАКА

ПОПОВО

ТЪРГОВИЩЕ

на кандидатите Валентин 
Витанов и Магдалена Ра-
дева като хора с опит и 
обществено влияние в 
региона. И двамата са 
сред отхвърлените от ко-
мисията. За пореден път 
хора извън общината неко-
мпетентно и некоректно 
се опитват да въздействат 
върху процесите в нея.

Ставащото с този избор 
е на път да разруши доб-
рото взаимодействие меж-
ду институциите в Попо-
во и да създаде социал-

На 28 февруари от 14 
часа в хотел „Терра Ев-
ропа“ в Търговище ще бъ-
де дадено началото на обу-
чителен модул в рамките 
на проект „Засилване на 
партньорството при плани-
рането и усвояването на 
Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС“.

За участие в семинара са 
поканени представители 
на петте общини от област 
Търговище, неправителст-
вените организации, биз-
неса, социалните партньо-
ри и др. Обученията ще се 
водят от представители на 
МРРБ и Центъра за тери-
ториално развитие.

ЦЕЛ

Проектът е съвместна 
инициатива на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустройст-
вото и Програмата на 
ООН за развитие, която це-
ли укрепване на инсти-
туциите и засилване на 
партньорството между 
участниците в процеса на 
планирането и усвояване-
то на фондовете на Евро-
пейския съюз в общините, 
областите и районите за 
планиране. Проектът е 
замислен и ще бъде осъ-
ществен в изпълнение на 
ангажиментите, поети с 
преговорната позиция по 
Глава 21 „Регионална по-
литика и координация 
на структурните инстру-
менти“, и прилагане на 
разпоредбите на Закона за 
регионалното развитие за 
изграждане на необходи-
мия административен и 
програмен капацитет на 
местно и регионално ниво.  

ДЕЙНОСТИ

Проектът ще се реали-
зира на територията на 
Североизточния район 
за планиране в периода 
февруари 2005–февруари 
2006 година. Дейностите 
ще бъдат съсредоточени в 
оказване на подкрепа за 
прилагане на партньор-
ски подходи в:

Веселин ЙОРДАНОВ

На 22 февруари на заседание на регионалното опе-
ративно бюро за борба с грипа и ОРЗ е взето решение 
да се обяви грипна епидемия в община Опака, където 
заболяемостта от грип и ОРЗ е 190‰ за седмицата 14–
20 февруари. В тази връзка, считано от 22 до 25 фев-
руари, са прекратени учебните занятия във всички учи-
лища в община Опака.

•••
След кратко боледуване на 81-годишна възраст  в 

София на 19 февруари почина проф. Панайот Станев, 
който е израснал в Опака. Издига се като уважаван 
учен и стопански ръководител, заема редица отговорни 
постове, специализира в селекцията на хибриди царе-
вица, има големи заслуги за българската наука, за бъл-
гарското селско стопанство, за издигане авторитета на 
Опака. По повод 20-годишния юбилей на града през 
септември 2004 година беше обявен за почетен граж-
данин на Опака. 

Погребението ще бъде в Русе. 

Христо БЕЛЧЕВ

На 15 февруари Община–Попово е внесла в Минис-
терството на екологията документи по два екопроекта – 
за семейно компостиране и за разделно събиране на 
отпадъците. На 21 февруари в регионалния офис на про-
грамата „Красива България“–Русе е представен проект 
за благоустрояването на централната част на града.

•••
На 17 февруари във Варна се проведе заседание 

на Регионалния футболен съюз. Обсъждана е орга-
низацията и провеждането на пролетния дял от пър-
венството, в което участва поповският клуб „Черно-
ломец“. Община–Попово беше представлявана от за-
местник-кмета Владимир Иванов.

•••
На 18 февруари се проведе общо събрание на Асоциа-

цията на кметовете на общини за присъединяване към 
ЕС. На него за редовен член на Асоциацията е приета 
и Община–Попово. В работата на форума взе участие 
заместник-кметът Владимир Иванов.

•••
На 22 февруари кметът на община Попово д-р 

Людмил Веселинов заедно с кметовете на още четири 
общини участва в работна среща с екип от специалисти 
от България, Гърция и САЩ по проблемите на изграж-
дането на регионално предприятие за изгаряне и пре-
работка на твърди битови отпадъци.

•••
На 23 и 24 февруари 

д-р Людмил Веселинов се 
срещна с жители на селата 
Горица, Глогинка и Долец, 
където се проведоха об-
щоселски събрания. На съ-
бранието в с. Горица, по-
ради създалото се напре-
жение срещу кметския на-

местник в селото, е взето решение на 13 март да се про-
веде допитване до жителите на селото дали той да оста-
не като такъв, или да бъде сменен.

•••
На 22 февруари на заседание на регионалното опе-

ративно бюро за борба с грипа и ОРЗ е взето решение 
да се обяви грипна епидемия в община Попово, където 
заболяемостта от грип и ОРЗ е 243‰ за седмицата 14–
20 февруари. Обявена е грипна ваканция до 6 март вклю-
чително.

Светослава РУСЕВА

23 660 лева е размерът на досега регистрираните 
щети и стойността на разходите по обекти в борбата 
със снежната стихия в Търговищка община в периода 
3–13 февруари. 

10 200 лева само ще струва на Общината аварийното 
извозване на сняг от улиците на Търговище. Справката 
за изразходваните ресурси и щетите е предоставена 
в дирекция „Гражданска защита“. Много повече се 
очаква обаче да бъде стойността на нанесените вреди 
от силния вятър на 15 февруари, които допълнително 
се изчисляват.

СТАРТИРА 
ПРОГРАМАТА
„СОЦИАЛЕН 
АСИСТЕНТ“

Маруся МИЛУШЕВА

На 17 февруари кметът 
на Попово д-р Людмил 
Веселинов връчи трудо-
вите договори на наетите 
да работят по програма 
„Социален асистент“. 
Проектът е защитен от Об-
щината пред Министер-
ството на труда и социал-
ната политика. Обезпечени 
са 28 работни места за 
безработни, които се ан-
гажират да се грижат за 
инвалиди или болни хора 
по  8 часа всеки делничен 
ден. За труда си те ще по-
лучават минималната ра-
ботна заплата плюс всички 
осигуровки.

Засега наетите по про-
грамата са 26 души, канди-
датурите им са одобрени 
от кметовете по населени 
места. В трудовата им ха-
рактеристика е посочено, 
че  са задължени да се гри-
жат за личната хигиена на 
болния, за прането и хи-
гиената на жилището му, 
да го снабдяват с продукти 
и лекарства, да приготвят 
и сервират храната му, да 
заплащат сметките му, да  
съдействат за социалните 
му контакти и т.н.

Понятието „социален 
асистент“ е нещо ново за 
българската практика. Кме-
тът изрази увереност, че 
въпреки липсата на опит  
програмата няма да се ком-
прометира още от самото 
си начало. Особено важ-
но е какво ще бъде отно-
шението на всеки един от 
наетите към човека, за ко-
гото се грижат. 

По-голямата част от со-
циалните асистенти са же-
ни, приели предизвикател-
ството да се реализират на 
това ново поприще поради 
липса на друга алтернатива. 
Всички те са завършили 
тридневен курс с полагане 
на изпит. Допълнителна 
методическа помощ ще 
могат да търсят от общин-
ското Заведение за социал-
ни услуги. Право на кон-
трол над дейността им 
имат кметовете по места.

МАНИПУЛИРАТ ИЗБОРА ЗА 
ШЕФ НА БЮРОТО ПО ТРУДА

но напрежение, от което 
ще пострадат най-безза-
щитните – хилядите безра-
ботни в общината.

Въздържаме се от ко-
ментари кой има интерес 
и защо се поддържа на-
прежението в община По-
пово. Само нов, без мани-
пулации подбор на кан-
дидатите и конкурс при 
стриктно спазване на ус-
ловията, които сам органи-
заторът е поставил, ще раз-
сее съмненията за манипу-
лацията на избора и хора-
та, които стоят зад нея.

от стр. 1

МАЛКИ ОБЯВИ
ПРОДАВАМ тристаен панелен апартамент в Тър-

говище до болницата – много добро състояние. Тел. 
089 9 051 325. 3–1

•••
ПРОДАВА се дворно място 1,5 декара  в кв. Въбел, 

Търговище, до новия завод „Шише джам“. Тел. 2-60-
30, Попово, след 18 часа.

•••
ПРОДАВАМ бали люцерна. Тел 0608/27 115,  след 

18 часа.

И на тазгодишната „Ви-
нария“ в Пловдив „ЛВК–
Винпром“–Търговище за-
щити репутацията си на 
производител на българ-
ски напитки от висока 
класа. Със златен медал 
бе отличена неговата 8-го-
дишна мускатова ракия. 
Шампанизираните му вина 
„Криста мускат“ и „Крис-
та класик“ получиха съот-
ветно сребърен и бронзов 
медал.

Още 25 почетни дипломи 
за вина на годината при-
съдиха  различни дегуста-
ционни комисии, опитвай-
ки търговищките еликси-

ри. Камарата на лозарите 
и винарите също е номи-
нирала за най-добри три 
вина от Търговище. Спе-
циална грамота е присъде-
на на „ЛВК–Винпром“–
Търговище и от в. „Пари“  
за най-големи български 
инвестиции за миналата 
година – те са в размер на 
9,9 милиона лева.

В престижната надпре-
вара в Пловдив през тази 
година участваха над 
400 фирми от винарския 
бранш, между които и ита-
лиански, германски и френ-
ски. 

МВ

ТЪРГОВИЩКИЯТ 
ВИНПРОМ ПАК Е 
СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ

за контакти: 0608/2-15-80

Рицар Нет
www.knightbg.org

ОБУЧЕНИЕ  
ЗА УСВОЯВАНЕ НА 
ЕВРОФОНДОВЕТЕ

• Планиране развитието 
на областите и общините 
за периода 2007–2013 г.

• Разработване на проек-
ти за финансиране от фон-
довете на Европейския 
съюз в областта на регио-
налното развитие.

Модул 1 на проекта, 
който ще се осъществи от 
февруари до юли 2005 го-
дина, е насочен към пови-
шаване на капацитета за 
стратегическо планиране 
на местните и областни 
партньори – областни и 
общински администра-
ции, областни съвети за 
регионално развитие и об-
щинските съвети и пред-
ставители на всички заин-
тересовани страни (непра-
вителствени организации, 
бизнес, здравеопазване и 
социална сфера, културни 
институции и др.). Ще 
бъде оказана съпътстваща 
подкрепа за подготовката 
на 6-те областни стратегии 
и на 49-те общински пла-
нове за регионално раз-
витие, както и на проект-
ни предложения за канди-
датстване пред фондовете 
на ЕС. Ще се акцентира 
върху изучаването и при-
лагането на партньорски 
подходи в процеса.

Модул 2 на проекта ще 
се осъществи от август 
2005 година до февруа-
ри 2006 година. Въз осно-
ва на проучените и иден-
тифицирани най-добри 
практики в България и в 
страните, членки на ЕС, 
ще бъдат приложени и из-
питани различни механизми, 
подходи и инструменти за 
партньорство в областта на 
регионалното развитие и в 
разработването на проекти.

Успешните практики в 
прилагането на партньор-
ски подходи при плани-
рането и при подготовката 
на проекти ще бъдат обоб-
щени и систематизирани 
с цел използването им на 
национално ниво. 

На тази база ще бъде раз-
работена единна за Бъл-
гария програма за изграж-
дане на капацитет за пла-

ниране и разработване на 
проекти на принципа на 
партньорството. 

Веднага след официал-
ното откриване стартира 
Програмата за повиша-
ване на капацитета на 
местните и областни 
партньори, която ще се 
осъществи в шестте области 
на Североизточния район. 
В периода 15 февруари–2 
март 2005 година ще бъдат 
организирани семинари за 
разработване и обсъждане 
на плановите документи и 
на проектни предложения 
за периода 2007–2013 го-
дина във всичките шест 
областни центъра.

Програма за семинари-
те, както и предварителен 
план-график за провежда-
нето им в останалите об-
ласти в Североизточния ра-
йон са на разположение в 

сдружение „Център за 
регионално развитие“–

Търговище – 
0601/6-37-41; 088 7 915 819; 

e-mail rdcbg@abv.bg  
и при координационния 
екип по проекта.

Допълнителна информа-
ция за проекта може да се 
получи от:

БОГДАНА ШОПОВА – 
МРРБ, дирекция  

„Европейска 
интеграция и  

координация на 
международните 

програми“,  
началник-отдел 
„Международни 

програми“,  
тел. 02/940 53 03, 

bshopova@mrrb.government.bg 

СЛАВЕЯ ХРИСТОВА – 
ръководител на екипа, 
тел./факс: 02/943 5200, 

02/943 52 05,  
02/944 00 09, 02/943 40 87, 
s.hristova@balkanassist.bg, 

088 8 554 016

ХАШМИ БАХЛУ – 
програмен експерт в 

ПРООН,  
тел. 02/96 96 241, 

hachemi.bahloul@undp.org 
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• охрана посредством 
СОТ и реагиране 
от автопатрул на 
жилища, офиси, 

магазини и други
• физическа, персонална 

охрана и инкасова 
дейност

088 7 350 254
088 9 516 878

АГЕНЦИЯ 
ЗА СИГУРНОСТ

Специален интерес деле-
гацията прояви към обя-
вения конкурс за изпъл-
нител на строежа на пре-
чиствателната станция в 
Търговище. Едно от пред-
ложенията, разисквани 
на срещата, бе размяна 
на бизнес делегации меж-
ду двата града, като в Тър-
говищката делегация ще 
вземат участие и строи-
телни фирми, които ще се 
запознаят с немския опит 
в санирането на жилища.

В обсъждането на про-
грами за социални дей-
ности и проекти за де-
ца в неравностойно поло-
жение от немска страна 
бе отправено предложение 
към общинската админи-
страция в Търговище за 
включване на социалния 
дом в с. Стража в съ-
ществуващата вече в на-
шата страна германо-бъл-
гарска дарителска мрежа, 
насочена към децата с ув-
реждания. Идеята е те да 
бъдат подпомагани фи-
нансово в процеса на ин-
теграцията им в общест-
вото.

Договорен е обмен на 
гостуващи групи от деца 
и младежи в сферата на 
образованието, културата 
и спорта.

За медиите бе органи-
зирана пресконференция. 
На нея присъстваха кме-
тът на Котбус Карин Рет-
цел, председателят на град-
ския съвет Михаел Во-
небергер, заместник-кме-
тът по икономическите 
въпроси Манфред Хурас 
и Фриц Боле – спортен 
деятел и съпруг на г-жа 
Ретцел.

В кратко експозе д-р 
Красимир Мирев посочи, 
че контактите между Тър-
говище и Котбус имат 
тридесетгодишна история. 
Общинското ръководство 
е информирало гостите 
за прехода, който сме из-
вървели през последните 
години, за новите моменти 
в нашето развитие и про-

мяната във визията и 
стратегията на Община–
Търговище за бъдещето. 
„Надявам се, че ще на-
мерим общи пътища за 
развитие и ще си сътруд-
ничим в решаването на 
проблемите си“ – каза 
той.

Г-жа Карин Ретцел се 
спря на общия проблем на 
побратимените градове –
безработицата. В немския 
град тя е 20%. Но основна-
та цел на посещението в 
Търговище според нея е 
да се осъзнаят корените на 
това сътрудничество и на 
тази основа да се изграждат 
бъдещи икономически 
връзки. Немските гости 
изказаха възхищението си 
от постигнатото от търго-
вищките фирми „Дакс“ и 
„Енергия“. „Това, което е 
постигнато тук, е пример 
за нашите предприемачи. 
Впечатлени сме от начина, 
по който е организиран 
работният процес, и от 
грижите за здравето на ра-
ботниците. Това за съжа-
ление го няма в частните 
предприятия в Котбус“ – 
каза кметът на немския 
град. Тя сподели още, че 
посещението в Търговище 
е дало много по-голям ре-
зултат, отколкото са очак-
вали.

До сливането на Източна 
и Западна Германия Кот-
бус е бил въгледобивен 
център. Сега стохилядният 
град е средище на услу-
гите. Възникнали са мно-
го малки и средни пред-
приятия, специализира-
ни за опазване на окол-
ната среда, тъй като след 
закриването на въгледо-
бива тя се е превърнала 
в пустиня. Общинското 
ръководство подкрепя дей-
ността им. В тази насока 
са възможни контакти 
с предприемачи от Тър-
говище, смята г-жа Рет-
цел. Друга възможност 
за сътрудничество тя виж-
да в производството на 
енергия от алтернативни 
енергоизточници.

от стр. 1
ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОТБУС...

БЮРО ПО ТРУДА–ПОПОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
КЪМ 23 ФЕВРУАРИ 2005 ГОДИНА

Длъжност Брой Образование
  (квалификация)
Пастир по чл.36/1 от ЗНЗ 1 Основно
Пастир по чл.55/А от ЗНЗ 1 Основно
Магазинер 2 Средно
Продавач разносна 
търговияпо чл. 36/1  1 Средно
Работник в дърводобива
по чл. 36/1 1 Основно 
Механизатор по чл. 37 1 Квалифик. 
  тракторист
Счетоводители 2 Висше или 
  средно специално

Селото ни е малко, 
но хубаво. През на-

стоящата година жителите 
му са 40. За съжаление 
с течение на времето 
те бавно, но сигурно на-
маляват – само през 2004 
година в отвъдното се пре-
селиха десетима мои съ-
селяни, без да се роди нито 
едно дете. То и няма как да 
се случи, тъй като средната 
възраст на населението е 
около 70 години, като най-
младият е на 46 година, а 
най-възрастният – на 84 г. 
През лятото се завръщат 
няколко семейства, които 
зимуват по градовете, ид-
ват и не малко млади хо-
ра – внуци на местните жи-
тели – и тогава селото ни 
се оживява.

Доскоро в землището 
на Манастирца имаше три 
свлачища – две по пътя за 
гара Асеново, и едно по 
посока на с. Горица. Още 
на следващия ден след 
встъпването ми в длъжност 
през есента на 2003 годи-
на започнаха ремонтните 
работи по укрепването на 
първия свлачищен учас-
тък. Всичко по него бе 
оправено до края на спо-
менатата година, след кое-
то силите ни се насочиха 
към укрепването на оста-
налите две свлачища. Фи-
нансовите средства за тази 
дейност бяха осигурени от 
фонд „Бедствия и аварии“ 
с активното съдействие 
на Община–Попово. Днес 
всичко вече е приключило, 
пътищата са оправени, като 
за това бе положен голям 
труд. Само за укрепването 
на едното свлачище бяха 
вложени 1500 тона камъни, 
за другото бе изградена 
бетонна подпорна стена с 
дължина 85 метра. В тази 
връзка използвам случая 
да благодаря на проектанта 
проф. Петър Дончев от 
Русе и на изпълнителя – 
търговищката фирма 
„Стройкомерс“ с прези-
дент Тошко Райчев и тех-
нически ръководител Ми-

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА С. МАНАСТИРЦА:

„СТАРАЯ СЕ ДА СЪМ 
ЧЕСТЕН С ХОРАТА“

рослав Статев. Те се спра-
виха прецизно и в срок 
с изпълнението на строи-
телните работи при отлич-
но качество.

Може да прозвучи като 
хвалба, но селото ни ни-
кога не е оставало непо-
чистено, с ниско ниво на 
хигиената. През зимата 
снегът по улиците винаги 
се изрива своевременно.  
Потребителната коопера-
ция в с. Славяново под-
държа в селището магазин, 
който редовно се зарежда 
с хранителни стоки. От 
години в Манастирца пи-
тейното водоснабдяване е 
безрежимно.

Сметището в селото бе 
почистено навреме. В срок 
беше осигурено твърдо го-
риво на възрастните хора 
за зимата. На желаещите 
бяха раздадени горски 
участъци и при добра ор-
ганизация дървата за огрев 
оттам бяха прибрани. Но 
все още има какво да се 
направи. Според мен кмет-
ската дейност прилича 
много на работата на всяка 
домакиня в кухнята. Имам 
предвид, че колкото и да 

се старае кметът, винаги 
остава нещо несвършено – 
досущ както жената не ус-
пява всякога да свърши до-
край домакинската си ра-
бота.

През последната година 
престъпност в нашето се-
ло няма. Всъщност то и не 
остана нищо за крадене – 
преди време отмъкнаха 
камбаната на църквата, за-

дигнаха и металните па-
метници на двамата интер-
бригадисти.

Все още няма яснота за 
стопанисването на земе-
делските земи. Наистина 
през есента на 2004 го-
дина бяха изорани земите 
от една габровска фир-
ма, но все още земедел-
ската кооперация не е лик-
видирана, фирмата няма 
сключени договори със 
собствениците на земи. 
Съвсем скоро разбрах, че 
още една фирма е сключила 
договори със собственици 
от селото за около 300–
400 декара земеделска 
земя. Хубавото е, че все 
пак земята е изорана и 
очакваме през пролетта да 
се сключат договори със 
собствениците.

Какво предстои  
да се направи през 
оставащото време  

до края на мандата?

Предвиждаме изгражда-
нето на един мост по пъ-
тя с. Манастирца–гара Асе-
ново. Преди много време 
беше изготвен проект, 
който 7–8 години „обира 
праха“ по чекмеджетата, 

но през тази пролет се 
очертава да започне най-
сетне неговата реализация. 
За направата на споменатия 
мост очакваме да постъпят 
600 хил. лева от фонд 
„Бедствия и аварии“ и 
когато това стане, започват 
строителните работи. На-
дявам се също в скоро 
време в селото ни да има 
нов християнски параклис 
или да бъде ремонтирана 
и възстановена черквата, 
която представлява ценен 
паметник на културата.

През следващите месеци 
ще бъде направено новото 
улично осветление. Вече са 
осигурени предвидените 
по проекта 15 осветителни 
тела и когато времето поз-
воли, ще започне работа 
по монтирането им.

„Винаги честен с 
хората“ – за мене това 
е ръководният принцип 
в живота и в работата. 
Стремя се да се придържам 
към него винаги и мисля, 
че успявам. Важно е също 
взаимното доверие между 
кмета и жителите на 
селото. Във всекидневната 
си дейност се старая 
постоянно да бъда полезен 
на моите съселяни, да 
им помагам, когато се 
наложи, с каквото мога. 
Те знаят това, вярват ми 
и също ми помагат при 
решаване на някои задачи 
от общоселско значение. 
В личен план се радвам на 
много добри деца и внуци, 
както и на уважението от 
страна на колеги и прия-
тели. Това ми стига, удов-
летворява ме.

Записа 
Кирил ЖЕЧЕВ

На 18 февруари секретарят на Русенската 
митрополия е изпратил писмена благодарност 
към кметския наместник на с.Горица Цветан 
Стайков за системното полаганите от него гри-
жи за съхраняване и поддръжка на енорийския 
храм и църковния двор в селото. От страна на 
Митрополията уверяват християните в се-
лото, че ще направят всичко възможно да бъ-
де назначен и енорийски свещеник, който да 
задоволява църковно-религиозните потребнос-
ти.

МВ

От името на общин-
ското ръководство кме-
тът на община Опака 
Лютфи Реянов изказва 
най-искрени и дълбоки 
съболезнование на близ-
ките и роднините на про-
фесор Панайот Станев 
по повод неговата смърт. 
Приносът на професор 
Станев за бащиния му 
край няма да бъде забра-
вен. В негово лице Опака 
губи почитан и достоен 
свой гражданин.

Кирил Бошков е истински ветеран в кметската 
професия, тъй като е пети пореден мандат 
кметски наместник на с. Манастирца. На 60 го-
дини е, зодия „Стрелец“, има средно образование 
и както самият той казва, е щастливо женен. 
От началото на последния му мандат измина 
повече от година – време достатъчно за 
равносметка. Какво е сторено през този период 
в селото и какво предстои да се направи – за това 
споделя г-н Бошков на страниците на вестника.

IN MEMORIAM

БЛАГОДАРНОСТ

WWW.TRGPOOL.COM

електронният вестник за 
Търговище и региона

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 
НА ВЕСТНИКА

 ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 
11 МАРТ 2005 ГОДИНА.
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„ М Б А Л – П о п о в о “ 
ЕООД приключи 2004 го-
дина с добри финансови 
резултати. Общият размер 
на приходите от обичайни 
дейности възлиза общо 
на 1 513 622 лева. По до-
говор с Районната здрав-
ноосигурителна каса през 
годината е работено по 
32 клинични пътеки, ка-
то приходите от тях са 
731 765 лв. Приходите от 
финансиране от Минис-
терството на здравеопаз-
ването за лечение на болни 
извън клиничните пътеки 
са в размер на 708 969 лв., 
а собствените приходи от 

услуги, наеми и други са 
72 888 лева.

От постъпилите през из-
миналата година финан-
сови средства са направени 
следните разходи:

• За медикаменти и кон-
сумативи  – 180 000 лева;

• За храна – 37 320 лв.;
• За консумирана елек-

троенергия – 51 000 лв.;
• За отопление – 44 000 лв.;
• За други материали – 

55 000 лв.;
• За трудови възнаграж-

дения  – 774 000 лева.
През годината болнич-

ният персонал е бил об-
що 187 души, от които вис-
шите медицински кадри са 
42, а тези с полувисше и 
средно образование – 70. 
Средната работна заплата 
през годината е била 343 
лева. Общият брой на бол-
ничните легла за отчетния 
период е 120.

През болничното заведе-
ние през годината са пре-
минали 4817 болни, от кои-
то 1875 по клинични пъ-
теки, 2699 извън клинич-
ни пътеки, а 243 пациенти 
са си заплатили сами ле-
чението.

Общият брой на легло-
дните през 2004 г. е 31 
852, като стойността на 
един преминал болен въз-
лиза средно на 351 лева. 
Стойността на един хра-

ноден е 1 лев, а на един 
лекарстводен – 5,62 лв. 
Средният престой на един 
преминал болен е 6,62 де-
на. Използваемостта на 
болничните легла през го-
дината е 80%. Смъртност-
та е 2 на сто – по този по-
казател  няма отклонения 
през последните години.

Дългосрочните и крат-
косрочните задължения 
възлизат на 33 176 лева, 
като от тях за медикаменти 
са 21 000 лв. по фактури с 
падеж март–април 2005 г. 
За електроенергия задъл-
женията са 3600 лв., за 
топлоенергия – 4700  лв. 
Процентът на дългосроч-
ните и краткосрочните за-

дължения към общите бол-
нични разходи е 1,96 на 
сто – показател значително 
над средния за страната.

Ето какви са показатели-
те за 2004 г. по отделения:

Вътрешно отделение 
има 28 легла, през които 
са преминали 1097 бол-
ни. Средният престой на 
пациент е 7,74 дена, използ-
ваемостта е 101%.

В Детско отделение лег-
лата са 19, през тях са пре-
минали 565 болни. Среден 

престой – 8,22 дена, из-
ползваемост – 87%.

Акушеро-гинекологич-
но отделение има 25 легла. 
Оперативната активност е 
55,62%.

• В Родилен сектор лег-
лата са 5, средният престой 
е 4,59 дни. Преминали са 
през годината 305 болни, 
използваемостта е 111%.

• Сектор „Патологична 
бременност“ има 15 легла, 
средният престой е 6,72 
дни. Преминалите през 
отчетния период болни 
са 582, използваемостта е 
92,75%.

• В Гинекологичен сек-
тор леглата са 5, през тях 
са преминали общо 442 

болни, средният престой е  
2,63 дни, а използваемост-
та – 80%.

В Хирургично отделе-
ние има 20 легла с пре-
минали през тях 892 болни. 
Средният престой е 5,05 
дни, а използваемостта – 
74,93%. През 2004 годи-
на тук са извършени общо 
373 операции, от които 159 
амбулаторни. Оперативна-
та активност е 59,8%.

В Неврологично отделе-
ние леглата са 21, през тях 

В болничната кухня се приготвят вкусни ястия, съобразени с всички изисквания на диетичното 
хранене, като всекидневно в менюто се включва месо.

са преминали 717 болни. 
Средният престой е 9,41 
дни, използваемостта – 
103,36%.

В ОАИЛ има 7 легла с 200 
преминали болни. Средният 
престой е 4,59 дни, използ-
ваемостта – 36,39%.

През изминалата година 
в „МБАЛ–Попово“ ЕООД 
влезе в действие нова, 
съвременна перилна база по 
програма на Швейцарската 
агенция за развитие и 
сътрудничество. Със соб-
ствени сили и средства 
бе направен ремонт на по-
мещенията, в които се из-
вършва стерилизация на 
медицинския инструмен-
тариум и болничното бе-
льо. Болницата се сдоби с  
лапароскопска апаратура 
за диагностика в Акушеро-
гинекологично отделение 
и Хирургично отделение 
със средства от Община 
Попово. За клиничната ла-
боратория бе закупен нов 
полуавтоматичен биохи-
мичен анализатор, с кое-
то  бе направена крачка на-
пред към обзавеждането º  
на съвременно клинично 
ниво. 

– Започваме настоящата 
година с надежда за много 
по-добри приходи, поне по 
клиничните пътеки – казва 
медицинският управител 
на болницата д-р Иван 
Гущанов. –  Вече сме под-
готвени за подписване на 
договор със здравната ка-
са за 49 клинични пъте-
ки. Очакваме също уве-
личение на приходите от 
Министерството на здра-
веопазването, както и на 
собствените приходи. 
В инвестиционната про-
грама за тригодишен пе-
риод сме предвидили да  

завърши вторият етап от 
газифицирането на котел-
ната централа, газифи-
цирането на кухненския 
блок и подмяна прозорците 
на централната болнична 
сграда с дограма от поли-
венилхлорид с цел пови-
шаване енергийната ефек-
тивност. 

В програмата е заложено 
също извършване ремонт на 
покрива на сградата, в която 
се помещават перилната 
база и стерилизацията, и 
на покрива на котелната 
централа. При наличието на 
достатъчно средства ще заку-
пим необходимите ни меди-
цинска апаратура и инстру-
ментариум. Предвижда се 
и занапред да продължи 
следдипломната квалифи-
кация на медицинските 
кадри.

Основните задължения на медицинския персонал на ОАИЛ са свързани със спасяване живота на 
тежко пострадали пациенти

ПОПОВСКАТА 
БОЛНИЦА – С ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ
• Над 1 500 000 лева приходи от обичайни дейности

• Доставена е нова медицинска апаратура

МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Иван КИТАНОВ, директор на РЗОК 

Един от новите моменти в НРД 2005 е програмата 
„Майчино здравеопазване“ за профилактичните 
прегледи на бременни с нормална бременност и бре-
менност с риск. С това се акцентира върху промоцията 
и превенцията на здравето на бременната с цел пред-
пазване на последващи усложнения за бъдещата май-
ка и плода. 

Жените с нормална бременност имат право на сво-
боден избор на лекаря, осъществяващ профилактич-
ните прегледи – общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или 
специалист по акушерство и гинекология и репро-
дуктивна медицина. Наблюдението на бременните с 
риск се извършва само от специалист по акушерство 
и гинекология. 

Сроковете за извършване, честотата и обемът на 
прегледите и изследванията са регламентирани в На-
редба № 39 за профилактичните прегледи и диспан-
серизацията. При бременност с риск са предвидени 
допълнителни изследвания и консултации. 

Например:
• при рисков фактор „възраст над 34 години“ се из-

вършват две допълнителни ехографии, съвместна кон-
султация от специалист по акушерство и гинекология 
и генетик и два вида специализирани медико-диагнос-
тични изследвания. 

• при бременни с кръвногрупова несъвместимост 
са включени допълнителна ехография и изследване 
на антитела. 

При всяко заболяване на бременната, възникнало в 
хода на бременността или след раждането до 42-днев-
на възраст на детето съгласно НРД 2005, се извършва 
консултация със съответния специалист. 

Включването в програма „Майчино здравеопазване“ 
при специалист по акушерство и гинекология става 
с еднократно издадено направление от ОПЛ, което е 
извън регулативните стандарти и няма ограничаване 
за издаването му. За всяко следващо посещение не се 
изисква направление. Всеки преглед се заплаща от 
НЗОК на специалиста по 5,50 лв. 

Заболяванията, за които бременните подлежат на 
диспансерно наблюдение при специалист по акушер-
ство и гинекология, са посочени в приложение № 9 
на НРД 2005 (примерно захарен диабет по време на 
бременността, инфекциозни болести по време на 
бременността и др.) и са съгласно Наредба № 39 за 
профилактичните прегледи и диспансеризацията и 
Наредба № 40 за определяне на основния пакет от 
здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. 
В сравнение с НРД 2003 броят на прегледите при 
специалист по акушерство и гинекология за диспан-
серно наблюдение са увеличени от 5 на 12 за срока 
на бременността. Специалистът е този, който опре-
деля периодичността на месечните посещения в зави-
симост от обективното състояние на бременната. 

Диспансерното наблюдение при специалист по 
акушерство и гинекология се извършва с еднократ-
но издадено направление от ОПЛ за срока на бремен-
ността, а всички останали прегледи се осъществя-
ват без направление. НЗОК заплаща на специалиста 
за първичен преглед по диспансерно наблюдение по 
11,50 лв., а за всеки следващ – по 5,50 лв. Бременните 
са освободени от потребителска такса както по време 
на бременността, така и 45 дни след раждането.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА  
ЗА БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА

На проведено заседание на УС на НЗОК е одобрено 
предложение за изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за договаряне на лекарства, 
стойността на които се заплаща напълно или частично 
от НЗОК. Обект на това допълнение представляват 
някои нови медицински изделия – ортопедични 
протези, стентове, всички видове клапи и кохлеарни 
имплантанти. Очаква се цената на един кохлеарен 
имплантант да бъде около 28 хил.лв. Всички видове 
клапи и кохлеарни имплантанти ще се закупуват от 
болниците и НЗОК ще заплаща за тях след поставяне. 
Ортопедичните протези и стентовете ще се заплащат 
в аптеките по механизма на отпускане на лекарства. 
Те ще се продават в определени аптеки, които имат 
договор с НЗОК и които отговарят на следните 
условия: да са в близост до клиниките, извършващи 
такъв вид операции, и да имат необходимите условия 
за съхранение. Касата заплаща 900 лв. за тазобедрена 
става, 2250 лв. за колянна става и 1000 лв. за стент. 
Към сумата от 1000 лв. за стент се включва и цената на 
лекарството Plavix, което няма да позволи запушване 
на стента. Броят на ставите, които НЗОК ще заплати, 
отговаря на годишното потребление. За година касата 
ще заплаща за около 1200 тазобедрени стави, около 
400 коленни стави и около 3000 стентове. Тези изделия 
досега се плащаха от пациентите.

С влизането им в Лекарствения списък на НЗОК 
производителите ще гарантират една цена, която няма 
да може да бъде променяна.

Районна здравноосигурителна каса–Търговище  
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Кирил СВЕТОСЛАВОВ

На 18 февруари, в наве-
черието на 132-годишнина-
та от обесването на Васил 
Левски, в с. Медовина 
бе отбелязан патронният 
празник на местното учи-
лище, носещо името на 
Апостола на свободата. 
По този повод в салона на 
селското читалище се съ-
браха учениците и педаго-
гическият колектив на 
СПИ „Васил Левски“, бив-
ши учители и директори, 
жители на с. Медовина, 
гости.

В словото си при откри-
ване на тържеството учи-
телката Петя Петрова при-
помни накратко най-важ-
ните моменти от жизнения 
и революционен път на 
Васил Левски. „На този 
ден ние се прекланяме 
пред паметта на най-голе-
мия син на България – зая-
ви тя, – прекланяме се 
пред саможертвата, пред 

СПИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“–С. МЕДОВИНА 

ПОЧИТ КЪМ ПАТРОНА 
подвига на Апостола, пре-
върнал се в икона за народа 
ни. С неговата личност се 
опитваме да съизмерим на-
шите дела, но никога не 
можем да достигнем до 
жертвоготовността и чис-
тотата му, сякаш той е над-
раснал, надскочил, прео-
долял всичко земно и тлен-
но. Ние се гордеем, че учи-
лището ни носи името на 
Васил Левски, но това ни 
кара да се чувстваме и мно-
го отговорни“. Тя използ-
ва случая да пожелае  от 
името на учителския колек-
тив здраве и успешна реа-
лизация на новия директор 
на СПИ „Васил Левски“ 
г-н Росен Хадживеликов.  

Поздравителен адрес 
до учителския колектив 
прочете началникът на 
Районния инспекторат по 
образованието в Търгови-
ще г-жа Таня Сланева. 
„Днес е светъл празник в 
живота на вашето учили-
ще – обърна се тя към уче-
ниците и учителите от СПИ 

„Васил Левски“. – Вие, 
които гордо носите името 
на Апостола на свободата 
и имате пред себе си ве-
лик идеал, показвайте с 
делата си, че в сърцата 
ви свети възрожденският 
плам на вашия патрон. 
Вашето училище е онзи 
храм, в който знание и 
опит, мъдрост и младост 
се преплитат, за да про-
дължите пътя на великия 
българин“.

Връчвайки поздравите-
лен адрес от името на 
кмета на Поповска община 
д-р Людмил Веселинов, 
секретарят на общината 
Тихомир Трифонов също 
поздрави възпитаниците и 
колектива на СПИ „Васил 
Левски“–с. Медовина с па-
тронния празник на учи-
лището. Той им пожела 
здраве, упоритост и воля 
в по-нататъшната им дей-Рецитал за Левски изнесоха ученици от селото

Поздравления от г-жа Таня Сланева – 
ръководител на РИО–Търговище

Веселин ЙОРДАНОВ

В Опака, Крепча и Люблен ученици и учители по 
подобаващ начин отбелязаха 132-рата годишнина от 
обесването на Васил Левски. Училищата в тези селища 
носят неговото име, което в най-хубавия смисъл на 
думата е много показателно за нашия етнически смесен 
район. Седмицата преди 19 февруари в СОУ „Васил Лев-
ски“–Опака беше посветена на Апостола. В часовете 
на класа се изнасяха беседи от учители и ученици, 
организираха се по случая изложби на рисунки, а в пе-
тък – навечерието на патронния празник, в читалище 
„Пробуда“ се  проведе тържество. След приветствието 
на директора последва музикално-артистична програма, 
съпроводена с ревю, организирано от агенция „Визаж“. 
Сред местните ученици бяха излъчени първенци, които 
ще участват на по-горни нива.

Въздействието на традиционно добре организира-
ното тържество в ОУ „В.Левски“– с.Крепча беше 
подсилено от присъствието на кмета на Крепча, от 
поздравителния адрес от общинския кмет  и от самото 
пристигане на г-н Лютфи Реянов сред учениците и 
учителите  в качеството му и на председател на училищ-
ното настоятелство.

Старателно подготвена програма, приветствие от 
директора г-жа Юлия Милчева, доклад за делото на 
Левски, тържество и рецитал в училище  и изпратено 
поздравление от кмета на общината са белязали 
честването на патронния празник на ОУ „В. Левски“ в 
с. Люблен.

В ОБЩИНА ОПАКА 
ИМА ТРИ УЧИЛИЩА 
С ИМЕТО НА ЛЕВСКИ

На 17 февруари „Газоснабдяване–Попово“ АД тържествено отбеляза три-
годишната си дейност. Отец Недко отслужи тържествен водосвет и от-
прави благодарности към колектива на дружеството за професионализма 
и благотворителността. Имаше много гости. Деца от VІ детска градина, 
последното газифицирано обществено заведение в града, представиха крат-
ка програма. Присъстващите гости и колеги поздрави изпълнителния дирек-
тор на Дружеството г-н Найден Иванов. Тържеството завърши с коктейл и 
свободни разговори за бъдещето на газифицирано Попово.

МВ

ност и с делата си да бъдат 
достойни за своя патрон.

От името на Община–
Попово г-жа Дарина Пара-
шкевова – ръководител на 
звено „Образование“, и 
г-жа Петя Габровска – гла-
вен експерт в отдел „Кул-
тура“, връчиха подаръци 
на училището по повод 
патронния му празник.

Тържеството завърши с 
богата литературно-музи-
кална програма, изнесена 
от ученици от местното 
училище и състави при 
поповския Дом на кул-
турата с художествени ръ-
ководители Марина Вели-
кова, Стела Драгомирова и 
Петя Христова.

Заслужава да се спомене, 
че този празник не е  от-
белязван по подобен на-
чин в село Медовина от де-
сетилетия насам.

Скъпи приятели 
и колеги,
скъпи граждани 
на Попово,
В едно свое интервю 

един приятел, кметът на 
Севлиево, каза, че в исто-
рията на неговия град 
има две исторически съби-
тия – електрификацията 
и газификацията. Аз ще 
си позволя да разширя ду-
мите му, защото съм уве-
рен, че са съотносими 
към всеки един град в Бъл-
гария. Разбира се, в пъл-
на степен и за Попово! 
Усилията, които полагаме 

ТРИ ГОДИНИ ПРИРОДЕН 
ГАЗ В ПОПОВО

последните три години, 
през които „Газоснабдя-
ване–Попово“ работи ефек-
тивно, са усилия в името 
на хората на Попово, за 
развитието на града и 
региона, за запазването на 
чистотата на природата. 
Постигнатото – 22 ки-
лометра газоразпредели-
телна мрежа, 160 битови 
абонати, газифицирани 
обществени и админист-
ративни сгради и не малко 
предприятия. Предстои 
обаче още много работа – 
през настоящата година 
още много семейства в 

града да се възползват от 
предимствата на нашето 
„синьо гориво“, да им да-
дем възможност да ста-
нат по-малко бедни, да на-
правят бита си по-евро-
пейски. Сигурен съм, че ще 
преодолеем това предиз-
викателство, дължим го 
на цялото ни общество!

НА ДОБЪР ЧАС 
ЗА ВСИЧКО, 

КОЕТО НИ ПРЕДСТОИ!

Светослав Иванов – 
заместник 

изпълнителен директор 
на „Овергаз Инк“ АД 
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І. Общи условия

Чл. 1.  С настоящата На-
редба се уреждат редът и 
условията за предоставяне 
на социални услуги в 
домашна среда от общин-
ско звено.

ІІ. Органи

Чл. 2.  За предоставяне 
на комплекс от социални 
услуги по домовете Об-
щинският съвет създава на 
основание чл. 54 от ЗОС 
специализирано звено с 
наименование звено „Заве-
дение за социални услуги“, 
наричано по долу ЗЗСУ.

Чл. 3. Общинският съвет 
определя числения състав 
на ЗЗСУ съобразно броя на 
ползвателите на социални 
услуги по стандарт за 
численост на ДСП и му 
предоставя дълготрайни 
активи за управление.

Чл. 4 (1). ЗЗСУ е само-
стоятелно специализирано 
звено на Общината за уп-
равление на общинско 
имущество и осигуряване 
на социална защита на 
гражданите чрез предос-
тавяне на комплекс от со-
циални услуги в зависи-
мост от нуждите на потрe-
бителите.

(2) ЗЗСУ оказва методи-
ческа помощ и подпомага 
дейността на клубовете на 
пенсионера и клубовете 
на лицата с увреждания на 
територията на общината.

(3) Услугите „домашен 
социален патронаж“, пре-
доставяни от ЗЗСУ, се ут-
върждават от Общинския 
съвет.

Чл. 6. Общинският съвет 
утвърждава бюджета на 
ЗЗСУ.

Чл.7. Кметът на общи-
ната назначава управител 
на ЗЗСУ.

Чл. 8 (1) Управителят 
на ЗЗСУ е второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
кредити. Кметът на общи-
ната със заповед опреде-
ля неговите права и задъл-
жения като второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
кредити.

(2) Управителят на ЗЗСУ:
1. представлява ЗЗСУ;
2. управлява предоста-

веното имущество;
3. сключва, изменя и пре-

кратява трудовите догово-
ри с работниците и служи-
телите на ЗЗСУ;

4. организира Вътреш-
ния контрол за финансово-
счетоводната дисциплина и 
използването на материал-
ните и стокови запаси;

5. утвърждава Правил-
ника за вътрешния трудов 
ред и длъжностните харак-
теристики на персонала;

6. назначава и участва в 
комисии, анкети и провер-
ки по домовете на обслуж-
ваните лица;

7. прави предложения 
за усъвършенстване на 
структурата и дейността 
на ЗЗСУ;

8. организира изпълне-
нието на бюджета на ЗЗСУ 
и се отчита пред кмета на 
общината.

Чл. 9. Дейността на 
ЗЗСУ се финансира от бю-
джета на общината, съоб-

ОБЩИНА–ПОПОВО
7800 Попово  бул.„Ал.Стамболийски“ 1, 

тел. 2 36 87, вътр. 346, факс 4 00 24

СЪОБЩЕНИЕ
Община–Попово, област Търговище, съобщава 

на заинтересованите, че съгласно Заповед № 80/ 
18.02.2005 г. на кмета на Общината и на основание чл. 
44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 17, ал. 4 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и леки автомо-
били, в изпълнение на Решение № 4  по Протокол № 
18/8.02.2005 г. на ОбС–Попово ще се проведе конкурс 
за възлагане превоз на пътници по групи автобусни 
линии от утвърдени общинска, областна и републи-
канска транспортни схеми от квоти на община Попово 
в две групи линии.

ПЪРВА ГРУПА ЛИНИИ

Попово–Русе. 6,45 ч. – 72 км – 20 пътници
Попово–с.Крепча. 10,30 ч. – 20 км – 10 пътници
Попово–с.Крепча. 16 ч. – 20 км – 10 пътници
Попово–с.Славяново. 6,30 ч. – 10 км – 10 пътници
Попово–с.Славяново. 17,10 ч. – 10 км – 10 пътници
Попово–с.Славяново. 6,30 ч. – 19 км –5 пътници
Попово–с.Иванча. 16,20 ч. – 19 км – 5 пътници
Попово–с.Манастирца. 8 ч. – 26 км – 6 пътници
Попово–с.Манастирца – 17,10 ч. – 26 км – 6 пътници
Попово–с.Посабина. 7,30 ч. – 11 км – 8 пътници
Попово–с.Посабина. 13 ч. – 11 км – 10 пътници
Попово–с.Посабина. 18 ч. – 11 км – 5 пътници
Попово–с.Цар Асен. 7 ч. – 28 км – 10 пътници
Попово–с.Цар Асен. 12,45 ч. – 28 км – 12 пътници
Попово–с.Цар Асен. 16 ч. – 28 км – 12 пътници
Попово–с.Цар Асен. 17,30 ч. – 28 км – 10 пътници
Попово–с.Осиково. 06,30 ч. – 25 км -  8 пътници
Попово–с.Осиково. 12 ч. – 25 км  - 12 пътници
Попово–с.Осиково. 17,50 ч. – 25 км -  10 пътници
Попово–с.Водица. 17,50 ч. – 17 км - 8 пътници
Попово–с.Помощица. 6,10 ч. – 23 км – 3 пътници
Попово–с.Помощица. 16,30 ч. – 23 км -  5 пътници
Попово–с.Тръстика. 7,30 ч. – 22 км - 10 пътници
Попово–с.Тръстика. 11,30 ч. – 22 км – 10 пътници
Попово–с.Тръстика. 13,30 ч. – 22км – 12 пътници
Попово–с.Тръстика. 17 ч. –  22 км – 12 пътници
Попово–с.ЗахариСтояново. 16 ч. – 29 км – 18 пътници

Необходим брой автобуси – 
12 редовни + 2 резервни

ВТОРА ГРУПА ЛИНИИ

Попово–Търговище. 7,30 ч. – 39 км – 18 пътници
Попово–Търговище. 9,45 ч. – 39 км – 18 пътници
Необходим брой автобуси – 1 редовен + 1 резервен

Място и начин за получаване на конкурсна доку-
ментация. Община–Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ 
№ 1, стая № 317, тел. 0608/4 00 29, всеки работен ден 
от 9,30 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16,30 ч. в срок от 4 до 
7 април 2005 година, срещу квитанция за заплатена 
цена от 130 лева в касата на Община–Попово.

Място и краен срок за подаване на предложенията 
за участие в конкурса. Община–Попово, ул.„Ал. 
Стамболийски“ № 1, стая № 317, тел. 0608/4 00 29, 
всеки работен ден от 9,30 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 
16,30 ч. в срок до 8 април 2005 г., срещу квитанция 
за заплатена цена от 130 лева в касата на Община–
Попово.

Дата, място и час на отваряне на предложенията. 
10 часа на 12 април 2005 г. в залата на Общината.

Телефон за контакти – 
0608/4 00 29 – Красимир Дамянов 

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО 
„ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

разно приетия общински 
бюджет и утвърдения от 
общинския съвет бюджет 
на ЗЗСУ.

Чл. 10.  ЗЗСУ открива са-
мостоятелна банкова смет-
ка.

Чл. 11. Приходите, събра-
ни от таксите, се внасят в 
приход на общинския бю-
джет.

Чл. 12. Управителят на 
ЗЗСУ съставя за всяко три-
месечие отчет за приходи-
те и разходите на ЗЗСУ, ка-
то го представя на кмета на 
общината с обяснителна за-
писка.

Чл. 13. Кметът на общи-
ната внася в Общинския 
съвет годишен отчет за 
дейността на ЗЗСУ, заедно 
с отчета за общинския бю-
джет.

Чл. 14. Дълготрайните 
активи, предоставени на 
ЗЗСУ, не могат да се от-
дават под наем и да бъ-
дат предмет на разпореди-
телни сделки, освен с реше-
ние на Общинския съвет.

Чл. 15. ЗЗСУ се разчита 
самостоятелно, за своя 
сметка от името на Общи-
ната, за задълженията си 
по данъчното законодател-
ство и осигурителните 
фондове. 

Чл.16. Поддържането и 
ремонтите на дълготрай-
ните материални активи 
се извършват в рамките на 
предвидените за годината 
бюджетни средства.

Чл. 17. Общинският съ-
вет при необходимост мо-
же допълнително целево 
да финансира дейността 
или да отпуска безлихвен 
заем на ЗЗСУ.

Чл. 18 (1) Кметът на об-
щината създава обществе-
на комисия за контрол по 
предоставянето на услуги-
те от ЗЗСУ;

(2) Комисията по ал. 1 се 
състои от представители 
на неправителствени ор-
ганизации на обслужвани-
те социални групи, общин-
ската администрация и об-
щинските съветници;

(3) Комисията по ал. 1:
1. Проверява съответ-

ствието на количеството 
и качеството на предоста-
вяните социални услуги 
с утвърдените критерии и 
стандарти, свързани със 
социалните услуги;

2. Съдейства за провеж-
дането на социалната по-
литика на Общината.

ІІІ. Критерии за  
подбор на ползвателите 

на услугите

Чл. 19  (1) Услугите, пре-
доставяни от ЗЗСУ, могат 
да се ползват от:

1. Лица в надтрудоспо-
собна възраст;

2. Лица с трайно намалена 
работоспособност над 
71%, определена от ТЕЛК/
НЕЛК;

3. Деца до 18-годишна 
възраст с намалена въз-
можност за социална 
адаптация, определена от 
РЕЛКК/ЦЕЛКК

Чл. 20. Самотните въз-
растни лица, ветераните 
от войните, военноинва-
лидите, добили право на 
пенсия за военна инвалид-

ност съгласно Кодекса за 
социално осигуряване, и 
лицата с увреждания с трай-
но намалена работоспособ-
ност над 90%, определена 
от ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/
ЦЕЛКК, ползват с предим-
ство услугите, предоста-
вяни от ЗЗСУ.

Чл. 21  (1) Когато ЗЗСУ 
има възможност за предос-
тавяне на социални услуги 
на допълнителен брой ли-
ца извън тези по чл. 20, 
Общинският съвет приема 
решение, с което възлага 
предоставянето на тези 
услуги.

(2) Лицата по ал. 1 запла-
щат пълния размер на так-
сата за услугата.

ІV. Предоставяне  
на услугите от ДСП

Чл. 22 (1) Лицата, же-
лаещи да ползват услуги-
те, предоставяни от ЗЗСУ, 
подават молба по образец 
(приложение 1) до достав-
чика на услугата.

(2) Към молбата се при-
лагат:

1. декларация
2. копие от документ за 

самоличност;
3. копие от решение на 

ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, 
ЦЕЛКК;

4. копие от удостовере-
ние за участие във войните, 
когато лицето е ветеран 
или военноинвалид;

5. (3) При необходимост 
социалният работник може 
да изиска представянето и 
на други документи.

Чл. 23 (1) Социален ра-
ботник, определен от Ръ-
ководителя на ЗЗСУ, в 7-
дневен срок от постъп-
ването на молбата извърш-
ва социална оценка на 
потребностите на лицето 
от социални услуги и из-
готвя доклад предложение 
и социална анкета (при-
ложение 3).

(2) Управителят на 
ЗЗСУ в 7-дневен срок 
след получаване на докла-
да предложение и социална-
та оценка със заповед опре-
деля видовете социални 
услуги, които ще се полз-
ват от лицето, подало мол-
бата.

(3) Заповедта по ал. 2 се 
изпраща на лицето, подало 
молбата, в 3-дневен срок 
от нейното издаване.

(4) Отказът на управителя 
на ЗЗСУ за предоставянето 
на социални услуги се об-
жалва по реда на Закона за 
административното произ-
водство.

Чл. 24. В 7-дневен срок 
след влизането в сила на 
заповедта по чл. 24 ал. 2 
между ползвателя и дос-
тавчика на услугата се 
сключва договор (приложе-
ние 4) за предоставяне на 
социални услуги.

Чл. 25. Лицата,  ползващи 
услугите, предоставяни от 
ЗЗСУ, заплащат месечна 
такса в размер, определен 
от Общинския съвет с На-
редба за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги.

Чл. 26 (1) Месечната так-
са за ползваните социални 
услуги се заплаща/удържа 

от личните доходи на ли-
цето до 25-о число на месе-
ца, следващ този, през кой-
то са ползвани услугите.

(2) Неиздължените ме-
сечни такси за ползване на 
социални услуги от лица-
та се заплащат от техните 
наследници или законни 
представители в предвиде-
ните от закона случаи.

Чл. 27. Прекратяване пре-
доставянето на социални 
услуги става при следните 
условия:

1. С изтичане срока на 
договора;

2. По взаимно съгласие 
между двете страни, изра-
зено в писмена форма, в 3-
дневен срок преди датата, 
от която се иска прекра-
тяването;

3. С предизвестие от 
страна на обслужваното 
лице, отправено писмено 
в 7-дневен срок преди 
датата, от която се иска 
прекратяването;

4. С предизвестие от 
страна на доставчика на 
услугата при липса на 
бюджетни средства за из-
дръжка на дейността;

5. При установяване на 
промени в здравословното 
състояние на обслужвано-
то лице, които не позво-
ляват ползването на дого-
ворените условия;

6. При настъпила смърт 
на ползвателя;

7. По взаимно съгласие 
на страните, изразено в 
писмена форма.

V. Финансиране

Чл. 28. Дейността на 
ЗЗСУ се осъществява чрез 
финансиране от:

1. бюджета на общината, 
на база приети стандарти 
за издръжка на дейността 
му;

2. дарения и хуманитарни 
помощи;

3. съфинансиране от дру-
ги доставчици на социални 
услуги;

4. проекти, свързани с 
дейността му;

VІ. Допълнителни 
разпоредби

1. Социалните услуги 
са дейности, които подпо-
магат и разширяват въз-
можностите на лицата да 
водят самостоятелен начин 
на живот в обичайната до-
машна среда.

2. Домашният социа-
лен патронаж е комплекс 
от социални услуги, пре-
доставяни по домовете, 
свързани с доставката на 
храна, поддържане на лич-
ната хигиена и хигиената 
на жилищните помещения, 
обитавани от ползвателя, 
съдействие за снабдяване с 
необходимите технически 
помощни средства при 
ползватели с увреждане и 
други битови услуги.

3. Реалната издръжка 
на едно лице включва ме-
сечните разходи за хра-
на, постелен инвентар и 
облекло, перилни и хигиен-
ни материали, транспорт-
ни разходи за разнасяне 
на храната, както и съот-
ветната част от общите 
разходи за електрическа 

и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови от-
падъци с изключение на 
даренията и завещанията 
от местни и чуждестранни 
физически и юридически 
лица.

4. Лица в надтрудоспо-
собна възраст са лицата 
с над определената в Ко-
декса за социално осигуря-
ване възраст за придобива-
не право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст.

5. Личен доход са всич-
ки доходи на ползвателя с 

изключение на:
1. добавката за чужда по-

мощ на лицата с намалена 
работоспособност над 90%  
с определена чужда помощ;

2. помощите, определени 
с акт на Министерския 
съвет;

VІІ. Заключителни 
разпоредби 

§ 1 . Настоящата наредба 
влиза в сила от деня на 
нейното публикуване в 
„Местен вестник“. 
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КАНАЛ 1

Канал 1 22.35

СЦЕНА 
ПОД ЗВЕЗДИТЕ

Нова ТВ 20.30

РАЗВАЛЕН ТЕЛЕФОН
комедия

Би Ти Ви 20.00

МЕКСИКАНЕЦЪТ
романтична комедия

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

БИ ТИ ВИ

 на Пламена Г.“ 
 (Пламена Гетова)
15.10 Документален филм:
 „Не на корупцията“
15.40 Непозната земя
16.10 Неделен стадион
17.00 Теглене тиражите 
 на ТОТО 2 
 и „Втори ТОТО шанс“
17.30 Всяка неделя
20.00 По света и у нас
20.40 Неделна киновечер:
 „Семеен бизнес“ 
 (САЩ, 1989 г.)
22.35 Елит
23.05 Мело тв мания
23.45 По света и у нас
23.55 Джубокс: 
 Любовни квартири
  0.25 Мрежата
  0.55 „Чай“ (п)
  2.55 Документален филм (п)
  4.10 Видеоклипове
  4.40 „Пътят към София“ (п)
  5.45 Рекламна пауза
 

ПЕТЪК, 25 февруари

  6.00 „Ю Ги О“
  7.00 Тази сутрин – инфор-
 мационно предаване
  9.30 Бон апети
10.00 Искрено и лично
11.00 „Осъдена“
12.00 bTV новините
12.30 Шоуто на Слави
13.45 „Лорънс Арабски“, 2 ч.
15.30 „Ю Ги О“
16.30 Риск печели, риск губи
17.00 „Бедната Настя“, 9 еп.
18.00 „Всички обичат 
 Реймънд“
18.30 Вот на доверие
19.15 Треска за злато
19.30 bTV новините
20.00 Най-смешните животни 
 и хора на планетата
20.30 Без думи
21.00 „Всички обичат 
 Реймънд“, 1 еп.
21.30 „Аз съм с нея“
22.00 bTV новините
22.30 Шоуто на Слави
23.30 „Женени с деца“
  0.00 Вот на доверие (п)
  0.40  „Бързи пари“
  1.20 Море от любов (п)
  2.20 Бон апети (п)

12.15 Кино Нова
12.45 „Морска сол“ (п)
13.45 Разследването 
 на Да Винчи“, 5 еп.
14.30 „Спрайт екстрийм“
15.00 „Непознатата“, драма
17.00 „Сибил“
17.30 Най-доброто 
 от Биг брадър (п)
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Развален телефон“, 
 комедия
22.30 Горещо 
23.30 Календар
  0.00 Автохит (п)
  0.30 „Кръгът на Доусън“ (п)
  1.30 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  2.30 „Непознатата“ (п)
  4.30 „Развален телефон“ (п)
  6.30 Музика

НЕДЕЛЯ, 27 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Детска анимация
  9.00 Детски свят
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 „На кафе“ – 
 специално издание
12.00 Календар
12.15 На чисто
12.45 Една седмица 
 с „Коритаров Live“
13.30 „Татко на отглеждане“, 
 5 еп.
14.00 „Gillette супер спорт“
14.30 Автохит
15.00 Спортен свят
17.00 На четири очи 
 с Цветанка Ризова
18.00 „Сибил“
18.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“
19.30 Календар
20.00 „Морска сол“
20.30 „Франкенщайн по 
 Мери Шели“
23.00 „Болница „Кралството“
  0.00 Календар
  0.30 Кречетало
  1.30 Най-доброто от 
 „Господари на ефира“ 
  2.30 „Татко на 
 отглеждане“ (п)
  3.30 „Разследването на 
 да Винчи“ (п)
  4.30 „Франкенщайн по 
 Мери Шели“ (п)
  6.30 Музика

16.30 УЕФА – обзор
17.30 „Часът на Нешънъл 
 Джиографик“ 
18.30 Треска за злато 
19.00 bTV репортерите 
19.30 bTV новините 
20.00 „Сибирският бръснар“
22.00 bTV новините 
22.30 „Али Макбийл“
23.30 „Сблъсък“ (п)
  1.00 „Бързи пари“
  1.40 bTV репортерите (п) 
  2.10 В десетката (п)
  3.10 bTV новините   
  3.40 Треска за злато (п)
  4.00 Бизнесът (п)  
  4.30 Живот на скорост (п)
  5.00 Риск печели, риск губи (п)
  5.30 @.знам  (п)

ПЕТЪК, 25 февруари

  6.55 Здравей, България
  9.05  „Хотел България“
10.00 На кафе
12.00 Календар
12.15 Нова ТВ шоп
13.15 „Блясък“ (п)
13.45 „Шеметната 
 Анастасия“ (п)
14.30 „Богати и жестоки“ (п)
15.30 „Блясък“, 1154 еп.
16.00 Биг Брадър (п) 
17.00 „Шеметната Анастасия“
18.00 „Богати и жестоки“
19.00 Семейни войни
19.30 Календар
20.00 Господари на ефира
20.30 „Имаш поща“
22.00 „Военна прокуратура“
23.00 „Коритаров Live“
23.30 Календар
  0.00 Кино Нова (п)
  1.00 Господари на ефира (п)
  2.00 На кафе (п)
  4.00 Кинокласика
  6.00 Музика

СЪБОТА, 26 февруари

  7.30 Иконостас
  8.00 Детски аним.филми
  9.00 Животните 
 представят...
  9.30 Детски аним.филм
10.00 „Кръгът на Доусън“
11.00 Най-доброто от 
 „Семейни войни“
12.00 Календар

ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

  2.45 bTV новините
  3.10 „Осъдена“ (п)
  4.10 Искрено и лично (п)
  5.00 „Бедната настя“ (п)

СЪБОТА, 26 февруари

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Бъдете здрави! 
  7.00 Бон апети 
  7.30 „Ю-Ги-О!“
  8.30 Бъдете здрави! 
  9.00 Кой е по-по-най 
10.00 Огледала 
11.00 Бон апети
11.30 Глобусът 
12.00 „Аз съм с нея“
12.30 „Двама мъже и половина“
13.00 „Птиците умират 
 сами – пропуснати 
 години“, 1 част
14.30 Иначе
15.00 Споко 
16.00 Българският ТОП 100
17.00 Живот на скорост
17.30 Море от любов 
18.30 Сеизмограф
19.15 Треска за злато 
19.30 bTV новините 
20.00 „Мексиканецът“ 
 (САЩ, 2001 г.)
22.00 bTV новините 
22.30 „Опасна любов“ 
 (САЩ)
  0.15 „Бързи пари“ 
  0.45 „Птиците умират 
 сами – пропуснатите 
 години“ (п) 
  2.15 БГ ТОП 100
  3.15 bTV новините
  3.50 Сеизмограф  (п)
  4.40 Глобусът  (п)
  5.00 Споко (п)

НЕДЕЛЯ, 27 февруари

  6.00 Физиотоника 
  6.30 Кой е по-по-най (п)
  7.30 „Ю Ги О!“
  8.30 Кльомба. Знам 
  9.00 Сблъсък 
10.30 В десетката с Иво Инджев 
11.30 Бизнесът 
12.00 Другата България 
12.30 „Двама мъже и 
 половина“
13.00 „Птиците умират 
 сами – пропуснати 
 години“, 2 част
15.00 „24“
16.00 „Тя и Той“

ПЕТЪК, 25 февруари

  6.15 Дързост и красота
  7.00 Денят започва
  9.30  Телепазарен прозорец
  9.45 „Супа от петел“ (п)
10.00 Дневникът (п)
10.30 От и за 
 Великобритания
10.40 „Далеч от съвършен-
 ството“ (п)
11.00 Парламентарен 
 контрол
12.00 По света и у нас
12.20 Парламентарен 
 контрол
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обеден концерт
15.15 Улица „Сезам“
16.15 Телепазарен прозорец
16.30 Здраве
16.50 Здравно осигуряване
17.00 По света и у нас
17.10 Новини на турски език
17.20 Дневникът
17.50 Вкусно
18.00 „Дързост и красота“
18.45 Частен случай
18.50 Седмица с 
 Ивайло Лаков
19.25 „Далеч от съвършен-
 ството“, 10 еп.
20.00 По света и у нас
20.50 Панорама
21.50 „Под прикритие“, 5 еп.
22.35 „Сцена под звездите“, 
 1 част
23.35 По света и у нас
23.55 „Сцена под звездите“, 
 2 част
  1.10 „Невероятната 
 истина“ (САЩ, 1989 г.)
  2.40 Джубокс
  3.10 Панорама (п)
  4.10 Видеоклипове
  4.25 Здраве
  4.45 Здравно осигуряване
  4.55 Непозната земя (п)
  5.25 Седмица (п)
  5.55 „Невероятната 
 истина“ (п)
  
СЪБОТА, 26 февруари

  7.30 Заедно: „Десетилетие 
 на ромското включване“
  7.55 Телепазарен прозорец
  8.10 Дисни!
  8.55 Цветен магазин

  9.10 Спукано гърне
  9.40 „Воят на бялата 
 вълчица“, игр.филм
11.15 Памет българска: 
 Богомилството
12.00 По света и у нас
12.20 Студио „Частен случай“ 
 с Владимир Береану
12.50 „Минута е много“
13.40 Знаци по пътя: 
 „Стефан Дичев“
14.10 Светът на Швейцария
14.20 Футбол: „Славия“–
 „Левски“ (пряко)
16.40 Атлас: „Нидерландия“
17.10 Суматоха
17.40 „Като лъвовете“
18.30 Документален филм: 
 „Карнавалът в Рио де 
 Жанейро“
19.00 Вижте кой… 
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Кинопарад: „Шест дни, 
 седем нощи“, игр.филм 
 (САЩ, 1998 г.)
22.25 Рекламна пауза
22.55 Трето полувреме
23.45 По света и у нас
23.55 Джазтайм
  0.25 „Оградата“ 
 (САЩ, 1993 г.)
  1.55 Вижте кой… (п)
  2.45 Памет българска (п)
  3.30 Суматоха (п)
  4.00 Мело тв мания (п)
  4.40 Видеоклипове
  5.25 Документален филм
  5.55 „Оградата“ (п)
 
 НЕДЕЛЯ, 27 февруари

  7.25 Бразди
  7.30 Национален календар: 
 „135 години от 
 създаването на 
 Българската екзархия“
  8.00 Телепазарен прозорец
  8.15  Дисни!
  9.00 Палавници
10.00 Чай
12.00 По света и у нас
12.20 Пей ми песен: 
 Ева Георгиева
12.50 „Железният храм“, 
 док. филм за църквата 
 „Св.Стефан“ в Истанбул
13.10 „Пътят към София“, 
 5-сериен игрален филм 
 (България, 1979 г.), 1 еп.
14.10 Умно село: „Дневникът 

На 15 февруари, около 
10,30 часа, в с. Лиляк, общи-
на Търговище, е възникнал 
пожар в дома на жител на 
селото, вследствие на кое-
то са изгорели 30 кв. м по-
кривна конструкция и два 
тона фураж. Пожарът е по-
гасен от два автомобила на 
РС „ПАБ“–Търговище. При-
чина за възникването му е 
строителна неизправност в 
комин.

•••
През същия ден около 11 

часа в с. Голямо Соколово, 
община Търговище, е възник-
нал пожар в стопанска по-
стройка,  собственост  на 
жител на селото. Изгорели 
са 150 кв. м покривна кон-
струкция, 100 бали сено, 100 
бали люцерна, 1500 кг фу-
раж и един доилен агрегат. 
Пожарът е погасен от два ав-
томобила на РС „ПАБ“. При-
чина за запалването е късо 
съединение в елинсталация-
та.

•••
Отново през този ден, в 

15,45 часа в с. Голямо Ново, 
община Търговище, е въз-
никнал пожар в дома на жи-
тел на селото, вследствие 
на което са изгорели 6 кв. м 

покривна конструкция. Пожа-
рът е погасен от съседи пре-
ди пристигането на пожар-
ния автомобил. Причина 
за възникването му е късо 
съединение в елинсталация-
та.

•••
През нощта на 15 срещу 

16 февруари неизвестен из-
вършител проникнал през ла-
маринена ограда  в двора на 
фирма в Търговище  и извър-
шил кражба на около 300 кг 
скрепителни елементи за 
строително скеле на неуста-
новена стойност.

•••
Нa 17 февруари, около 

14,35 часа, на първокласен 
път I–4 (София–Варна) до 
с. Пролаз, община Търгови-
ще, при управление на това-
рен автомобил „Фиат иве-
ко“ с търговищка регистра-
ция – фирмена собственост, 
водачът Д.П., на 30 години, 
от Търговище, допуска път-
нотранспортно произшест-
вие. От ремаркето на управ-

лявания от него товарен ав-
томобил пада недобре укре-
пена макара с алуминиев 
проводник с тегло около 2,5 
тона, вследствие на което са 
причинени значителни иму-
ществени вреди на три леки 
автомобила, както следва: 
лек автомобил „БМВ“ със 
софийска регистрация, соб-
ственост и управляван от 
В.Ц., на 44 г., от София; лек 
автомобил „Ровър маестро“, 
с търговищка регистрация, 
собственост на Окръжна 
следствена служба–Търгови-
ще, с водач И.Г., на 48 г., от 
Търговище и лек автомобил 
„Опел“ с търговищка регист-
рация, собственост и управ-
ляван от Ц.И., на 28 год., 
от Омуртаг. Вследствие на 
пътнотранспортното произ-
шествие за наблюдение и ле-
чение в МБАЛ–Търговище е 
настанен водачът на лек ав-
томобил „БМВ“ В.Ц. с телес-
ни увреждания, без опасност 
за живота. 

•••

За времето от 17,30 часа 
на 15 февруари до 8 часа на 
следващия ден в Попово неи-
звестен извършител е про-
никнал през незаключена 
врата в склад – фирмена соб-
ственост, и извършил краж-
ба на 50 кг отпадъчен алуми-
ний.  

•••
На 17 февруари около 

21,30 часа на ул. „А. Кънчев“ 
в  Търговище неизвестен из-
вършител отнел от дамска 
чанта, собственост на жи-
телка на Търговище, мобилен 
телефон  на стойност 300 лв. 
и сумата от два лева. 

•••
На 18 февруари за вре-

мето от 8,30 до 12,50 часа в 
Търговище неизвестен извър-
шител проникнал чрез от-
ключване на входна врата в 
апартамент в жилищен блок 
в района на кооперативния 
пазар  и извършил кражба на 
1000 лева и около 100 грама 
златни накити. По случая е 
образувано дознание. 

•••
През същия ден, пак в Тър-

говище, за времето от 8,30 
до 14 часа  неизвестен извър-
шител чрез отключване на 
входна врата прониква в  
апартамент в жилищен блок, 
намиращ се в района на коо-
перативния пазар, и извърш-
ва кражба на 60 лева и около 
15 грама златни накити. 

•••
През нощта на 18 срещу 

19 февруари в Търговище 
неизвестен извършител от-
крадва  два велосипеда мар-
ка „Спринт“, оставени в 
коридора до апартамент в 
жилищен блок на ул. „Цар 
Освободител“. 

•••
За времето от 1 до 10 часа 

на 20 февруари в с. Илий-
но, община Омуртаг, неиз-
вестен извършител чрез сряз-
ване на халка на катинар е 
проникнал в магазин за хра-
нителни стоки – кооператив-
на собственост, откъдето е 
извършил кражба на кафе, 

цигари и хранителни про-
дукти на неустановена стой-
ност. По случая е предизви-
кана ревизия. 

•••
За времето от 19 до 20 фев-

руари в  Попово неизвестно 
лице прониква чрез взлом 
на патрон на входна врата в 
апартамент в жилищен блок 
на бул. „България“ и извърш-
ва кражба на сумата 40 лева. 

•••
За времето от 13  до 20 

февруари  в  Попово неизвес-
тен извършител проникнал 
чрез взлом на стъкло в 
необитаема къща на ул. 
„Възраждане“, собственост 
на живееща във Варна граж-
данка, и извършил кражба на 
две нафтови печки, четири 
печки за отопление на 
твърдо гориво и покъщнина 
на неустановена стойност. 

•••
На 20 февруари за време-

то от 14 до 15 часа в интер-
нет зала в кв. „Запад“ на Тър-
говище неизвестен извърши-
тел откраднал  сумата  130 
лeва и лична карта от оста-
вено без надзор мъжко яке, 
собственост на живеещ в 
Търговище гражданин. 
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• МИС •

ДА ПОЧЕРПЯТ 

ИМЕННИЦИТЕ

1 март
Евдокия

4 март
Герасим

10 март или 6 май
Гал/я/ина

РОЖДЕНИЦИТЕ

6 март
Добромир Добрев –
общински съветник

Снежана Йорданова –
общински съветник

Невяна ХРИСТОВА

На кого, ако не на енту-
сиастите от Младежкия 
център им прилича най-
много да отбележат по 
подходящ начин празника на 
любовта – Свети Валентин. 
С повелителното послание 
„Обичай!“, изписано на тра-
диционното червено сър-
це, младите хора от Центъ-
ра посрещнаха гостите си – 
партньори и спонсори –  в 
Ретроклуб „Бръшляна“. 
Там те им подариха поезия, 
танци, песни и много ра-
дост.

Най-атрактивно проте-
коха номинациите за влю-
бени двойки. Ето и победи-
телите в отделните „кате-
гории“:

Марийка и Марин 
Христови – най-влюбена 
двойка от третата възраст.

Елка и Димитър Стои-
лови – най-влюбена двойка 
на средна възраст.

Свилена Иванова и Ста-
нимир Стефанов – най-
влюбена двойка сред мла-
дите хора на Попово.

В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР–ПОПОВО

НОМИНАЦИИ ЗА 

ВЛЮБЕНИ ДВОЙКИ

Свилена Иванова 
и Станимир Стефанов

Марийка и Марин Христови 

Елка и Димитър Стоилови

ТАНЯ КРАСИМИРОВА – 
„МИС ГИМНАЗИЯ“

Маруся МИЛУШЕВА

При невероятен инте-
рес на 22 февруари в 
Дома на културата в 
Попово се проведе конкур-
сът „Мис и мистър Гим-
назия“, организиран от 
направление „Култура и 
образование“ при Общи-
ната и фотостудио „Гра-
ция“–Разград. Мотото на 
състезанието за красота 
и артистичност между по-
повските гимназисти бе-
ше „Изкуството и мода-
та против насилие, спин 
и дрога“. Това бе една 

ност и различност, като 
същевременно изразяват 
и своята провокативност. 
Вторият, решаващ тур, 
беше дебют за всекиго 
от участниците пред про-
фесионален фотообектив. 

Както при всеки кон-
курс, и тук класирането 
зависеше от преценката на 
журито. Негов председател 
беше Владимир Иванов, 
заместник-кмет на общи-
ната, а в състава му вли-
заха представители на на-
правление „Култура и 
образование“, на спонсо-
рите, на модна агенция 
„Визаж“. Лицето на Бъл-
гарският моден канал за 
годината Инна Петрова от 
Попово също даваше мне-
ние кои от участниците за-
служават титлите.

Сред толкова много ху-
бост и младост не е лес-
но да се изберат най-ха-
ресваните. Но одобрител-
ните възгласи на публи-
ката при обявяване на ре-
зултатите потвърдиха обек-
тивната преценка на жу-
рито. Десислав Емилов и  
Радиана Христова станаха  
Мис и Мистър Гимназия 
„Христо Ботев“. На чел-
ните места сред предста-
вителите на ПГТЛП се 
класираха Стоян Василев 
и Цветелина Недкова, а 
Мис и Мистър ПГСС за 
2005 година станаха Пла-
мен Христов и Таня Кра-
симирова. Младежкият  
център в Попово също 
имаше своите фаворити – 
Белослава Христова и 
Мехмед Мехмедов полу-
чиха грамоти и подаръци 

от Центъра. 
От всички отличени 

журито постави на най-
високото стъпало дванаде-
сетокласничката от ПГСС 
Таня Красимирова, коя-
то грабна титлата „Мис 
Гимназия“ Попово 2005. 
Видимо развълнувана 
от успеха си, тя, като ис-
тинска звезда, позира пред 

многото фотоапарати и даде 
първото си телевизионно 
интервю за телевизия 
„Скат“. Специално за 
„Местен вестник“ Таня 
сподели, че се е записала 

да участва в конкурса още 
когато е разбрала за него. 
Не º липсва самочувствие, 
но не е очаквала да се кла-
сира първа. На сцената 
малко се е притеснявала, 
но това никак не º личеше. 
Бъдещите º планове не са 
свързани с модния подиум. 
Учи в икономическа па-
ралелка и  мисли да про-

дължи образованието си в 
тази насока.

За всички участници в 
конкурса освен бурните 
овации имаше цветя от ор-
ганизаторите, а за награ-
дените – и подаръци, осигу-
рени благодарение на спон-
сорството на винпром 
„Дионисий“ ЕООД, фир-
мите „Геострой“ и „Агро-
техремонт 61“ АД, „Родина 
холдинг“. Призьорите до-
биха правото на участие в 
конкурса „Мис и Мистър 
Север–Изток“, който ще 
се проведе в началото на 
месец юни, а Таня, Цве-
телина и Радиана са по-
канени да се представят в 
лицензирания конкурс за 
красиви момичета „Мис 
Разград 2005“. 

По време на шоуто за 
многобройната публика 
имаше и музикално-ар-
тистична програма, под-
несена от танцова фор-
мация „Чар“ при Дома на 
културата и гостуващи 
изпълнители.

от алтернативните ини-
циативи за по-добро ор-
ганизиране на свободното 

време на младите хора от 
града. 

Общо 60 момичета и 
момчета от 15 до 18 години 
от гимназия „Христо Бо-
тев“, Професионална гим-
назия по технологии и 
лека промишленост и 
Професионална гимназия 
по селско стопанство де-
филираха пред екзалти-
раната публика. Всяко учи-
лище подкрепяше своите 
фаворити с викове и скан-
диране на имената им.

Първия тур водещата на 
конкурса нарече „Спорт-
ният шик като начин 
на употреба“. Според 
нея поотрасналите тий-
нейджъри вече са открили 
своя стил и  чрез него под-
чертават своята уникал-

Мис Гимназия

Вълненията на победителката

Интересът на фотографите


