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80 % рАЗкрИВАЕмОсТ 
НА крИмИНАЛНИТЕ 

прЕсТъпЛЕНИя

СТРАТЕГИЯ
зА упРАвлЕнИЕ нА общИнСкАТА 
СобСТвЕноСТ в общИнА попово  
зА пЕРИодА 2009–2011 Г.

2500 ЛОВцИ В ОбЛАсТТА ИмАТ 4000 пушкИ

ЦИГАРИТЕ МОЖЕ 
ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ 

СЕЛСКИТЕ БАКАЛИИ
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ОЧЕрТАВА сЕ ТруДНА ГОДИНА 
ЗА ОбЩИНскИя бЮДЖЕТ

скАЛИ сА НАДВИсНАЛИ 
НАД къЩИ В крЕпЧА
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 ШАХМАТЕН ТУРНИР

ИЗГОря ЗАВЕДЕНИЕ  
В пОпОВО

ИЗГОря ЗАВЕДЕНИЕ  
В пОпОВО

От 1 януари влезе в 
сила изменение в Зако-
на за тютюна и тютюне-
вите изделия, което може 
да принуди търговците в 
смесените селски магази-
ни, а и в по-малките тър-
говски обекти въобще в 
страната, да спрат про-
дажбата на цигари. Спо-
ред нормативната промя-
на фирми, които не са ре-
гистрирани по Закона за 
ДДС, нямат право да про-
дават тютюневи изделия.

Някои търговци прис-
тъпват към регистра-
ция по ДДС, други вече 
са махнали цигарите от 
щандовете си, а трети 
още се колебаят как ще 
им е по-изгодно да постъ-

пят. Всички обаче са на-
ясно, че ги очакват про-
верки и изключително 
високи глоби, ако риску-
ват да нарушат закона. 

По селата се коменти-
ра, че и за едните цига-
ри ще трябва да се ходи 
до града. Други пък са на 
мнение, че колкото по-
малко се пуши, толкова 
по-добре е за здравето и 
за семейния бюджет. 
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 На срещата присъстваха директора 
на Областна дирекция на полицията 
Д.Димитров, кмета на община Попово 
Л.Веселинов, районния прокурор Стефан Христов 
и зам.кмета на община Попово Г.Гецов



 седмица     

от стр. 1

Маруся Милушева

Като се спази традици-
ята, на 9 януари – първия 
работен петък от месе-
ца, се проведе съвещание 
на кметовете и кметски-
те наместници от община 
Попово. Работната среща 
бе ръководена от кмета на 
общината д-р Л. Весели-
нов. В нея взеха участие 
още заместник-кметът 
Гецо Гецов, секретарят 
Ивайло Иванов и специ-
алисти от общинската ад-
министрация.

В началото кметът на 
общината запозна при-
състващите с решение-
то на Общинската изби-
рателна комисия за пред-
срочно прекратяване пра-
вомощията на кмета на 
с.Звезда Айледин Алиев 
поради това, че в едноме-
сечен срок след избиране-
то му не е закрил фирма-
та си. Това е ново преду-
преждение, че със закона 
не може да се прави ком-
промис, каза д-р Весели-
нов и изрази съжаление 

за случилото се. 
По отношение на сне-

гопочистването засега в 
общината няма пробле-
ми, тъй като и снежна-
та покривка не е голяма, 
информира Чавдар Ива-
нов от „Гражданска защи-
та“. Полагат се усилия да 
се контролира дали фир-
ма „Пътинженеринг“ из-
пълнява задълженията си 
съгласно подписания до-
говор за почистването на 
четвъртокласната пътна 
мрежа. Кметовете и кмет-
ските наместници също 
трябва да подават сигна-
ли, ако констатират нес-
вършена работа от стра-
на на фирмата. Отново 
стана дума за обратна-
та връзка с Общината не 
само за проходимостта на 
пътищата, но и при про-
блеми с водоподаването, 
елзахранването и всич-
ко, свързано със зимната 
обстановка. Задължение 
на кметовете е веднага да 
подават информацията, за 
да може Общината свое-
временно да съдейства за 
решаване на възникнали-
те аварии и други труд-

ности.
Директорът на Дирек-

ция „Икономически дей-
ности и защита на потре-
бителя“ Красимир Да-
мянов информира за на-
стъпилите промени в За-
кона за местните данъци 
и такси. Таксите за про-
дажба на алкохол и цига-
ри, които събираше Об-
щината, отпадат. Остава 
само такса за откриване 
на нов обект. За сметка 
на това всички търговци, 
които продават цигари, 
трябва да са регистрира-
ни по ДДС. Това произти-
ча от промяната на Закона 
за тютюна и тютюневите 
изделия, влязла в сила от 
1.01.2009 г.

Към бюджета през но-
вата година насочи вни-
манието кметът д-р Ве-
селинов. Настоящата бю-
джетна година се очерта-
ва по-трудна от 2008-а, 
заяви той. За първи път 
от 5 години насам Общи-
ната започва с неразпла-
тени 100 хил. лв. за об-
щински дейности. Засе-
га не се съкращават хора, 
но пък трябва да се свият 

другите харчове. Налагат 
се строги икономии, зато-
ва ще се одобряват само 
мотивирани искания от 
страна на кметовете на 
населени места за неот-
ложни текущи разходи. 
Като изключим средства-
та по оперативните про-
грами, в бюджет 2009 се 
очертават едва 800 хил.
лв. за капиталови разхо-
ди. От тях половината ве-
роятно ще са за ремонт на 
пътя до Посабина, който е 
в много лошо състояние. 
Останалите 400 хил.лв. са 
твърде малко за поддър-
жане на инфраструктура-
та и основно ще се насо-
чат към кърпежи на дру-
гите най-компрометирани 
пътни участъци. 

Всички кметове и кмет-
ски наместници получи-
ха формуляри за деклара-
ции по Закона за предо-
твратяване и разкриване 
на конфликт на интере-
си. Те трябва да ги попъл-
нят, подпишат и предадат 
в общинската комисия до 
края на месеца. За невер-
ни данни носят наказа-
телна отговорност. 

ОЧЕрТАВА сЕ ТруДНА ГОДИНА 
ЗА ОбЩИНскИя бЮДЖЕТ

дА почЕРпЯТ 

17 януари

Антон, Донка , 
Дончо, Тони

20 януари

Евтим

21 януари

Валери, Валерия, 
Максим

именниците

К. Светославов 

През нощта на 11 срещу 
12 януари възниква пожар 
в заведението „Чарли“ (на 
ул.„Димитър Благоев“, над 
кооперативния пазар). За-
палването става малко след 
2 ч. и е причинено от оста-
вена без наблюдение печка 
на твърдо гориво. Стопани-
те на заведението остави-
ли печката запалена поради 
съществуваща опасност от 
замръзване на тръбите въ-
тре в помещението от ни-
ските температури през по-
следните дни. 

От огъня в помещението 
се е взривила и бутилка с 
газ пропан-бутан, което до-
пълнително увеличава раз-
мера на нанесените щети. 
Огнеборците от РС „ПБС“ 
са гасили пожара до 8 ч. су-
тринта, но въпреки усилия-
та им, в заведението, което 
се помещава в барака, не е 
останало нищо здраво.

Огромна скална маса е 
надвиснала над махала в 
с.Крепча, община Опака, 
и заплашва да рухне вър-
ху няколко къщи. Скал-
ният разлом виси вече 
3–4 години и според хора 
от Областната граждан-
ска защита бил под не-
прекъснато наблюдение. 
Извършвани са различни 
замервания, като контро-
лът бил по-висок, особе-
но през зимните месеци.

Наскоро в опасния ска-
лен блок с дължина око-
ло 30 метра била открита 
нова пукнатина от 20–30 
мм. Сигналът за нея бил 
подаден от 75-годиш-
ната жителка на селото 
баба Айрие, чиято къща 
била сред застрашените 
от затрупване. 

Кирил СВЕТОСЛАВОВ  

„Безсмъртните живеят в 
паметта и в паметта е тях-
ното величие“ – под това 
мото премина възпомина-
телното тържество на 14 
януари в с. Долец в памет 
на 65 г. от убийството и 90 
г. от рождението на парти-
занина Арсо Овчаров.

Освен местните жите-
ли, да почетат паметта 
на загиналия партизанин 
бяха дошли гости от съ-
седни села, между които 
кметове на селища от об-
щината, хора от Антоно-
во начело с кмета Танер 
Али, главният експерт в 
отдел „Култура“ при Об-
щина–Попово Петя Га-
бровска.

Пред паметника на уби-
тия антифашист в центъ-

ра на селото бяха положе-
ни много цветя и венци от 
признателните потомци, 
след което в местното чи-
талище, носещо името 
на Арсо Овчаров, бе из-
несен доклад за живота 
и борческия път на заги-
налия 25-годишен пар-
тизанин, роден в тузлу-
шкото село Малоградец. 
Рецитирани бяха стихо-
ве, посветени на убития 
антифашист, самодейци 
от селото изпълниха пар-
тизански и патриотични 
песни. Стихотворението, 
написано за Арсо Овча-
ров от видния деец на ан-
тифашисткото движение 
Стефан Семерджиев от 
с.Долец, бе предадено за 
съхранение в музейните 
сбирки на гр.Антоново и 
с. Миладиновци.

АрхИВъТ НА НОИ ЗА ТърГОВИЩЕ, 
рАЗГрАД, шумЕН И русЕ ЗАрАбОТИ

Започна административното обслужване на граждани 
от архивохранилището на НОИ за региона на Търгови-
ще, Русе, Разград и Шумен. То се намира на ул. „Кюс-
тенджа“ №87 в Търговище.

Удостоверения за осигурителен стаж и доход на лик-
видирани предприятия и ТКЗС-та гражданите вече мо-
гат да получат оттам. В новото хранилище ще се съх-
раняват  архивни документи, касаещи осигурителната 
система на четирите области.

Комисията по зае-
тост към Област-
ния съвет за реги-

онално развитие разгледа 
и класира проекти от об-
ласт Търговище за финан-
сиране по националните 
програми „От социални 
помощи към осигуряване 
на заетост“ и „Асистен-
ти на хора с увреждания“ 
през 2009 г. 

По програмата „От со-
циални помощи към оси-

гуряване на заетост“ от 
всички класирани от Ко-
мисията проекти, 158 ще 
бъдат изпратени за окон-
чателно одобрение в 
Агенцията по заетостта. С 
тях през 2009 г. в петте об-
щини на областта ще мо-
гат да бъдат разкрити 780 
работни места, на които 
постепенно ще бъдат нае-
мани продължително без-
работни. За oбщина Попо-
во проектите са 39 за 177 

работни места. 
Останалите одобрени от 

Комисията по заетостта 
проекти ще бъдат предла-

гани за финансиране при 
наличие на свободен ре-
сурс през цялата 2009 го-
дина.  (Внесените от Ди-
рекция „Регионална служ-
ба по заетостта“–Русе за 
разглеждане и класиране 

от комисията в Търгови-
ще проекти са общо 201 за 
895 работни места.) Спо-
ред оценката на експер-

тите качеството на проек-
тите и тази година е било 
много високо, което е до-
вело до силната конкурен-
ция между кандидатите. 

Безработните жители на 
областта, обект на програ-

мата, ще бъдат наети в об-
щополезни дейности, дей-
ности с траен характер на 
територията на частни ра-
ботодатели, в селскосто-
пански дейности (земе-
делски производители, 
кооперации и преработва-
телни предприятия).

По програма „Асис-
тенти на хора с уврежда-
ния“ внесеният проект 
е само един. С него през 
2009 г. в община Попово 

ще могат да бъдат субси-
дирани 40 работни мес-
та по дейността „социа-
лен асистент“, на които 
ще бъдат наети безработ-
ни. (Включването на рабо-
тодатели по тази дейност 
се извършва чрез одобре-
ни проекти на общински 
администрации). Наетите 
по програмата социални 
асистенти ще обгрижват 
поне 80 нуждаещи се лица 
от общината.

С решение на ПУДО-
ОС към МОСВ е прие-
то да бъдат безвъзмезд-
но отпуснати и предос-
тавени на oбщина Опака 
1 155 211 лв. за реализа-
ция на проект „Ремонт на 
ВиК съоръжения и рекон-
струкция на водопрово-
ди в oбщина Опака“, по-
добекти: „Реконструкция 
на довеждащ водопро-
вод до ПС „Баш Бунар“ 
– с.Крепча; „Реконструк-
ция на напорни водопро-
води –с.Г.Градище и Гор-
ско Абланово“; „Възста-
новяване на електроза-
хранване на ПС–Люблен 
– ІІ подем“. Съществу-
ващите водопроводи са 
амортизирани, което води 
до много аварии и скрити 
загуби на вода. А честите 
аварии водят до спиране 
на водоподаването в на-

селените места, което от 
своя страна може да дове-
де до обезлюдяване и на-
маляване на инвеститор-
ския интерес към тях.

 С настоящ-
ия проект се предвиж-
да подмяна на същест-
вуващи водопроводи от 
каптаж „Баш Бунар – І 
и ІІ“ до напорен водо-
ем в с.Голямо Градище в 
участък от 4200 м; от ПС 
„Горско Абланово“ до на-
порен водопровод „Гор-
ско Абланово“ в участък 
от р.Черни Лом до НВ 
„Горско Абланово“ с дъл-
жина 3100 м; изграждане 
на кабелно трасе с дъл-
жина 225 м за захранва-
не с електроенергия на 
ПС–Люблен. Новият во-
допровод ще минава  по 
трасето на съществува-
щия, като е предвидено 

демонтиране на същест-
вуващите тръби и монти-
ране на нови, както и въз-
становяване на пътна на-
стилка. Фирмата изпъл-
нител ЕООД „Стройко-
мерс-ТТ“– гр.Търговище 
ще започне ремонтните 
дейности през пролетта.

Реализирането на този 
мащабен проект ще се от-
рази благоприятно върху 
социално-екологичната 
обстановка на населените 
места чрез:

- подобряване условия-
та на живот на населени-
ето;

- подобряване водо-
снабдяването на селата 
Голямо Градище, Горско 
Абланово и Люблен;

- предотвратяване уни-
щожаването на земедел-
ска продукция, частни и 
общински терени вслед-

ствие на аварии по амор-
тизирани водопроводи;

- намаляване себестой-
ността на водата вслед-
ствие намаляване загуби-
те на вода от скрити течо-
ве и аварии.

НАЕмАТ 895 бЕЗрАбОТНИ

ВъЗпОмИНАТЕЛНО 
ТърЖЕсТВО

прОЕкТ ЗА НАД ЕДИН мИЛИОН 
рЕАЛИЗИрАТ В ОбЩИНА ОпАкА

ИЗГОря ЗАВЕДЕНИЕ  
В пОпОВО
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  ПОПОВсКата ПОЛициЯ - 2008 Г.    

Кирил ЖЕЧЕВ

През изминалата година 
усилията на полицейските 
служители от РУ на МВР 
са били насочени в някол-
ко посоки: работа по на-
правлението „Полицията 
в близост до обществото“, 
противодействие на прес-
тъпността, безопасност 
на движението. Проведе-
ни са редица мероприятия 

съвместно с Общината, 
като влизането в действие 
на първия модул от систе-
мата за видеонаблюдение, 
изграждането на новия по-
лицейски пункт в с.Ломци 
и др. 

През този период е обър-
нато особено внимание на 
противодействието и пре-
венцията на престъплени-
ята, извършвани от непъл-
нолетни лица. В сравне-
ние с предходната година 
престъпленията и проти-
воoбществените прояви, 
извършени от непълнолет-
ни, са намалели с 45%. 

За отбелязване е, че за 
2008 г. Областната дирек-
ция на МВР, в чийто със-
тав е РУ на МВР–Попово, 
е на първо място в страна-
та по показатели, което е 
добра илюстрация за из-

вършената успешна рабо-
та. 

наЛице е 
намаЛение на 

ПътнОтрансПОртните 
ПрОизшестВиЯ. 

През изминалата година 
те са общо 204 срещу 228 
за 2007 г. Тежките ПТП са 
10 с 3 убити и 10 ранени 
(през предходната година 
– 14 тежки ПТП с 4 убити 
и 14 ранени). На територи-
ята, обслужвана от попов-
ското Районно управле-
ние, са 20% от загиналите 
при ПТП в областта, 20% 
от тежките ПТП и 22% от 
ранените при автопроиз-
шествия.

Най-често тежки ПТП 
са възникнали поради на-
влизане на МПС в лента-
та за насрещно движение. 
По тази причина са стана-
ли 3 тежки ПТП с 3 убити 
и 8 ранени. Поради несъ-
образена скорост тежките 
автопроизшествия са 4 с 1 
убит и 3 ранени. След не-
правилно движение на за-
ден ход са станали 2 ПТП 
с 2 ранени.

През 2008 Г. Пътните 
ПОЛицаи са 

устанОВиЛи ОбщО 
3363 нарушениЯ на 

заКОна за дВижение 
ПО Пътищата. 

състаВени са 3116 
аКта и 147 ГЛОби с 

фиш. 

Бързите полицейски 
производства срещу во-
дачи, управлявали МПС 
след употреба на алкохол 
и срещу неправоспособни 
водачи, са 52. 

Прави впечатление, че 
въпреки активната рабо-
та на автоконтрольорите 
на територията, обслужва-
на от поповската полиция, 
доста водачи продължават 
да проявяват недисципли-
нираност при спазване-

то на Закона за движение 
по пътищата. Все още има 
хулигани зад волана, кои-
то открито демонстрират 
безотговорност, непуки-
зъм на пътя и неспазване 
на правилата. 

В РУ на МВР през из-
миналата година са реги-
стрирани 680 криминални 
престъпления и 57 прес-
тъпления по икономиче-
ска линия, като е налице 
незначително увеличение 
спрямо предходния пери-
од. Останали са за рабо-
та общо 558 заявителски 
материала по криминал-
на линия. От тях са раз-
крити 451 престъпления 
(80,82%). Установени са 
414 извършители на кри-
минални престъпления 
(срещу 379 през 2007 г.), 
от които 25 са рецидиви-
сти.

същестВенО 
са намаЛеЛи 

ПрестъПЛениЯта, 
изВършени От 
неПъЛнОЛетни 

Лица. за 2008 Г. те 
са 52, дОКатО През 

ПредхОдната ГОдина 
са биЛи 96.

Едно от престъпления-
та с широк обществен от-
звук е извършеният през 
октомври 2008 г. грабеж 
с убийство в с.Еленово, 
като извършителят бе раз-
крит по гореща следа още 
същия ден. Сега той се на-
мира в ареста със специ-
ална мярка за неотклоне-
ние.

През миналата година 
са извършени 4 умишле-
ни телесни повреди, които 
са разкрити (през 2007 г. е 
регистрирано едно прес-
тъпление с тежка телесна 
повреда). За същия пери-
од има 2 случая на блуд-
ство и 5 грабежа – всички 
разкрити. Регистрирани са 
366 кражби (през 2007 г. 

– 417 кражби), разкрива-
емостта е 72%. Като сла-
бост се отчита по-ниска-
та разкриваемост на краж-
бите на вещи и части от 
МПС.

Традиционно успешно 
полицейските служите-
ли противодействат на из-
мамите в различните им 
форми, включително и на 
нашумелите в последни-
те години телефонни из-
мами. 

През 2008 г. са конста-
тирани 12 измами, раз-
крити са 9, от които 5 
телефонни измами. 

В повечето от случаите 
на пострадалите се връ-
щат взетите парични суми 
и вещи. Поповските поли-
цаи са разкрили и 2 изма-
ми на територията на съ-
седни съдебни райони и са 
ги предали за разглеждане 
на местните прокуратури.

В Районната прокурату-
ра са предадени материа-
ли, по които са образувани 
6 разследвания за престъ-
пления, определяни като 
корупционни – длъжност-
ни престъпления и прес-
тъпления по служба.

ПОПОВсКи ПОЛицаи 
са издириЛи ОбщО 

51 Лица, ОбЯВени 
за ОбщОдържаВнО 

издирВане, и 3 
Лица ПО исКане на 

ПартньОрсКи сЛужби 
От друГи еВрОПейсКи 

страни.

Много усилия са поло-
жили при изпълнението 
на своите отговорни зада-
чи и полицаите от охрани-
телната служба. През от-
четния период те са охра-
нявали общо 213 различни 
мероприятия. Направени 
са 71 предложения от по-
лицейски служители, кои-
то са изпратени до различ-
ни органи и инстанции за 
подобряване безопасност-
та на движението.

ОбщО 183 Лица 
са дОВедени 

През ГОдината В 
ПОЛицейсКОтО 
уПраВЛение за 

разЛични нарушениЯ. 
ПОЛицаи От 

ПатруЛната сЛужба 
са издириЛи и 
задържаЛи 6 

Лица, ОбЯВени за 
ОбщОдържаВнО 

издирВане. 
ПОЛицейсКите 
сЛужитеЛи са 

реаГираЛи на ОбщО 
1958 сиГнаЛа, От 

КОитО 897 ПО сОт, 481 
за нарушаВане на 

ОбщестВениЯ ред и 
580 друГи.

По определен график 
редовно се осъществява 
прием на граждани – и в 
Попово, и по селата. Чес-
то пъти служители от те-
риториална полиция оказ-
ват помощ и съдействие 
на граждани и във връзка 
с отношенията им с други 
органи и инстанции – на 
бездомни, социално слаби 
лица и др. 

И през настоящата го-
дина силите на полицей-
ските служители от РУ на 
МВР–Попово ще бъдат 
насочени към изпълнение-
то на основните им задачи 
– охрана на обществения 
ред, целенасочена работа 
с подрастващите. В своята 
отговорна дейност те ще 
продължават да разчитат 
на доброто партньорство 
с местната власт, прокура-
турата и съда.

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. 
за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз

Фондация „Образователно сътрудничество“
със седалище в гр.София и адрес на управление: гр.София, ул.„Академик Бончев“ бл.6, офис 905–906, 

тел.: 0888 670 502, e-mail: ecf@mail.orbitel.bg, лице за контакт: Анна Портарска, на длъжност председател 
на УС, тел.: 0888 670 502, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG051PO001/07/4.1-01/33 по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прила-
гане на интеркултурно образование и възпитание“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“, сключен между Фондация „Образователно сътрудничество“ и Министерство на образованието и науката,

обявява процедура за определяне на изпълнител – 
ОТКРИТ ИЗБОР с обект: 

„Организиране и провеждане на семинари и кръгла маса“

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА 
ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

НА ГРАД ПОПОВО 
И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ 

НЕГО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
СРЕЩА ЗА КОНСУЛТАЦИИ 

С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, 
ЗАИНТЕРEСОВАНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАД ПОПОВО 
И КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ЗА ЕО.

Среща за обществено обсъждане ще се проведе
в сградата на Общината (Залата на информационния 

център) на 29.01.2009 г. от 1100 часа.

 Писмени становища по въпроса на срещата могат 
да бъдат представени на адрес: 

гр.Попово, ул.„Ал. Стамболийски“ №1, 
Община Попово, ст.№301 

в срок: не по-късно от датата на срещата 
или да бъдат представени на самата среща.

ОБЯВА
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Пояснителният документ и документацията за про-
вежданата процедура могат да се получат всеки работен 
ден от 10 ч. до 16 ч. на 30.01.2009 г. на адрес: гр.София, 
ул.„Академик Бончев“ бл. 6, офис 905-906, срещу пред-
ставяне на копие от платежно нареждане за закупена до-
кументация на стойност 50 лв.(петдесет лева), заверено с 
печат на банката и подпис на банковия служител, в пол-

за на Фондация „Образователно сътрудничество“, IBAN 
– BG18CBUN91951000084725, BIC: CBUNBGSF, ТБ 
„Юнионбанк“, клон Лозенец, гр.София 1404, бул. „Дж. 
Баучер“ 60–64.

Оферти се подават на адрес: гр.София, ул.„Академик 
Бончев“ бл.6, офис 905–906 всеки работен ден от 10 ч. до 
16 ч. на 30.01.2009 г. За допълнителна информация: тел. 0608/40203.

80 % рАЗкрИВАЕмОсТ НА крИмИНАЛНИТЕ прЕсТъпЛЕНИя

Христо Манев - началник 
на РПУ - Попово представи 
отчета за работата на 
управлението през миналата 
година
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в РоднИЯ кРАй нА АпоСТолА
В края на минала-

та година ученици-
те от ОУ „В.Левски“ от 
с.Славяново проведоха 
учебна екскурзия по спе-
челен проект до родно-
то място на своя патрон 
Васил Левски. Маршру-
тът избран от ръководи-
телите Дима Великова и 
Д.Георгиева за екскур-
зията бе разнообразен с 
посещения в Габрово и 
Шипка. Силно впечатле-
ние остави в учениците 
златната руска църква до 
с.Шипка и посещението 
им в тракийската гробни-
ца на одриския цар Севт 
III открита в могилата 
„Голяма косматка“. Там 
уредниците им подари-
ха парче от съд, намерен 
при откриването на гроб-
ницата, лично притежа-
ние на Одриския цар. 
Групата попълни свои-

те впечатления за жи-
вота на траките по тези 
земи в Историческия му-
зей на гр.Казанлък, къде-
то те можаха да видят и 
златните украшения на 
изкусни тракийски май-
стори, и златната маска 
на Севт III.

Следващия ден бе пос-
ветен на Карлово и живо-
та и дейността на Апос-
тола на свободата – Ва-
сил Левски. Учениците се 
върнаха назад във време-
то, когато той е живял и 
готвил българите за бунт 
с помощта на музейните 
уредници в родната му 
къща. Тук учениците на 
основата на веществен, 
документален и сним-
ков материал, свързан 
със семейството и дело-
то на Апостола и негови-
те сподвижници разши-
риха своите познания. За 

това спомогнаха и мемо-
риалната изложба посве-
тена на живота на Апос-
тола, както и биографич-
ните книги в музея. Нау-
ченото, както и събрани-
те снимкови и текстови 
материали ще бъдат из-
ложени в специална из-
ложба в ОУ „В.Левски“ 
- с.Славяново в деня на 

училищния празник - 19 
февруари.

Екскурзията, наситена 
с разнообразни прежи-
вявания и познания при-
ключи с посещение на 
Дряновския манастир и 
пещерата „Бачо Киро“.

Текст и снимки: 
Дима Заркова

ШАХМАТЕН ТУРНИР
   ЛОВ&сПОрт   

2500 ЛОВцИ В ОбЛАсТТА ИмАТ 4000 пушкИ
Оказва се, че ловджи-

ите тук явно са едни от 
най-запалените. Справка 
в търговищката полиция 
показа, че на територия-
та на областта има реги-
стрирани 2580 ловджии, 
които притежават около 
4000 пушки.

Всъщност първоначал-
ната идея на проучването, 
с което се заехме, беше да 
задоволим читателския 
интерес и да разберем как 
се изкарва разрешително 
за оръжие. Вероятно про-
вокирани от стремеж да 
си осигурят лична безо-
пасност, получихме доста 
запитвания от граждани 
как могат да си закупят 
оръжие, което да използ-
ват за лична защита.

Както е лесно да се до-
сети човек, ловците би 
трябвало да са доста до-
бре запознати с въпроса. 
От данните, предоставе-
ни от инспектор Здрав-
ко Петков (служба КОС), 
се вижда, че почти все-
ки ловец в областта има 
по две пушки. Все пак 
ние попитахме полицая 
какво трябва да напра-
ви обикновеният гражда-
нин, за да се сдобие с оръ-
жие. Оказа се, че самото 
закупуване на пистолета 
или пушката е най-лесно. 
Сложни са процедурите, 
които трябва да се минат 
преди това.

Инспектор Петков още 
в началото уточни, че ре-
дът за получаване на раз-
решително за оръжие са 
регламентирани в Закона 
за контрол над взривните 
вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите 
(ЗКВВООБ), публикуван 
в ДВ бр. 133/ 98 г.

Запитан кой може да 
си извади разрешител-

но за оръжие, инспектор 
Петков обясни, че право 
да получат разрешение 
за придобиване, носене 
и употреба на огнестрел-
но оръжие имат всички 
български граждани, кои-
то са пълнолетни и не са 
осъждани за умишлени 
престъпления от общ ха-
рактер и срещу тях няма 
образувано предварител-
но производство за таки-
ва престъпления.

Мераклиите да прите-
жават пистолет или пуш-
ка не трябва да са укри-
вали доходи, имущество 
и сделки с тях от данъч-
ните органи. Съответно 
те трябва и да са в добро 
психично здраве, удосто-
верено с документ, че не 
страдат от психично забо-
ляване.

„Хората, които желаят 
да получат разрешение 
за придобиване, носене 

и употреба на огнестрел-
но оръжие трябва пред-
варително да преминат 
курс за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие” 
– започна обяснението на 
последващите процедури 
инспекторът.

Такива курсове се ор-
ганизират и провеждат 
в Районното полицейско 
управление. След при-

ключване на курса, при 
успешно положен изпит, 
на кандидатите за прите-
жаване на оръжие се из-
дава удостоверение по 
образец. След това канди-
датът подава документи в 
служба КОС. След това, в 
едномесечен срок от да-
тата на подаването им, 
РПУ се произнася по ис-
кането на лицата.

Ако кандидатът е одо-
брен да придобие огне-
стрелно оръжие, може да 
закупи такова в срок до 
три месеца от получаване 
на разрешителното.

След закупуване на 
оръжието той трябва не-
забавно да го представи 
за балистична експертиза 
в Базовата научно-техни-
ческа лаборатория в по-
лицията, откъдето му се 
издава документ за това. 
Според инспектор Пе-
тков един от най-важни-
те аспекти на балистич-
ната експертиза е да се 
запазят данни за оръжие-
то и в случай на извърше-
но престъпление да се из-
ползват за разкриване на 
извършителя.

В крайна сметка се ока-
за, че гражданите, кои-
то имат лично оръжие 
(пистолети), съвсем не са 
много. От общо 589 лица, 
576 са служители на МВР. 

Друг важен елемент е, 
че оръжието се изземва 
от хората, които не могат 
да докажат, че то им слу-
жи. В този случай оръ-
жието се пази в полиция-
та за срок от една година, 
през която собственикът 
може да го продаде. Ако 
за тази година пистолетът 
не бъде продаден, остава 
в полза на държавата. 

www.targo.org

Кирил ЖЕЧЕВ

От 6 до 9 януари в по-
повското ОУ „Любен Ка-
равелов“ се проведе шах-
матен турнир, организи-
ран от ръководството на 
училището със съдей-
ствието на Общинa– По-
пово. В него взеха учас-
тие 40 деца от всички 
училища в града и някои 
села от региона. 

Заслугата за провеж-
дането на турнира е на 
Николай Неделчев и по-
мощника му Недко Или-
ев, бивш съотборник по 
шахмат от училище.

Николай Неделчев от 
няколко години живее и 
работи с Австрия, но лю-
бовта към шахматната 
игра го е подтикнала да 

реализира проект за съз-
даване на спортна сек-
ция по шахмат към ОУ 
„Л.Каравелов“. За цел-
та е дарил на училището 
шестнадесет шахматни 
комплекта, девет шахмат-
ни часовника и шахматна 
литература.

Малките шахматисти 
бяха разделени в две въз-
растови групи – от I до IV 
клас и от V до VIII клас. 

След изи-
граването на 
всички срещи 
и оспорвани 
битки по чер-
но-белите по-
лета станаха 
ясни и побе-
дителите.

М о м ч е т а 
I–V клас: 

1. Борис 
Р а д о с л а -
вов от ОУ 
„Н.Вапцаров“ 
– 7 точки (от 7 
възможни). 

2. Християн 
Неделчев от 
ОУ „Любен Каравелов“ 
– 5 т.

3. Георги Драгомиров 
от ОУ „Любен Караве-

лов“ – 5 т. (с по-слаби до-
пълнителни показатели). 

Момичета I–V клас:
1. Нургюл Салимова от 

с. Крепча – 5 т. (от 5 въз-
можни). 

2. Йоанна Бориславо-
ва от ОУ „Л.Каравелов“ 
– 2 т. 

3. Стефани Пламено-
ва от ОУ „Н.Вапцаров“ 
и Тони Стефанова от ОУ 
„Л.Каравелов“ – по 1 т. 

Отборно класиране: 
1. ОУ „Любен Караве-

лов“ – 18 т. 
2. ОУ „Н.Вапцаров“ – 

16,5 т. 
Момчета V–VIII клас: 
1. Светослав Борисла-

вов от ОУ „Л.Каравелов“ 
– 7 т. (от 7 възможни).

2. Ангел Дениславов 
от ОУ „Л.Каравелов“–с. 
Кардам – 5,5 т.

3. Свен Ангелов от ОУ 
„Л.Каравелов“ – 5 т.

Отборно класиране: 
1. ОУ „Климент Охрид-

ски“ – 19 т.
2. ОУ „Л.Каравелов“ – 

16 т. 
3. ОУ „Н.Вапцаров“ – 

15 т.
Момичета V–VIII клас:
1. Радка Младенова от 

ОУ „Кл.Охридски“ – 4 т. 
(от 5 възможни). 

2. Йоанна Букреева от 
ОУ „Л.Каравелов“ – 2 т. 

Следващата шахматна 
изява в града ни ще е през 
месец май т.г., когато ще 
се проведе турнир – уче-
ническо отборно първен-
ство. Домакин на състе-
занието отново ще бъде 
ОУ „Любен Каравелов“. 

Малките шахматисти

Заслугата за провеждането на турнира  
е на Николай Неделчев.
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В края на 2008 
г. нашият земляк 
Ганчо Кръстев – 
министър на зе-
меделието в пе-
риода 1973–1976 
година и поче-
тен гражданин на 
Попово от 2007 
година, отбеляза 
своя 80-годишен 
юбилей.

На юбилея му 
в президенството да го ува-
жат дойдоха бивши минис-

три,  учени, колеги и зем-
ляци. От името на кмета на 
община Попово д-р Люд-

мил Веселинов Васил Сто-
именов му връчи специа-
лен поздравителен адрес. 

  сAЛОн    

Кирил ЖЕЧЕВ

По инициатива на ръ-
ководството на танцов 
ансамбъл „Северняче“ 
от началото на ноември 
2008 г. в града ни бе от-
крит клуб по танци. В 
него се разучават и игра-
ят най-популярните бъл-
гарски хора от различни 
краища на страната. Това 
става с професионалната 
помощ на ръководителя 
на ансамбъла Станимир 
Иванов и пом.-ръководи-
теля Наталия Маджаро-
ва. Няма ограничение за 
възраст на участниците, 

за тегло и др.
- Целта  не е членове-

те на клуба да разуча-
ват сценични танци, ка-
квито нашият ансамбъл 
представя на сцена пред 
гражданите, а да нау-
чат най-хубавите народ-
ни хора от различни об-
ласти – казва Станимир 
Иванов. -  Фолклорът е 
един вид отдушник, едно 
разтоварване от всеки-
дневните грижи. Няко-
га хората са се учели да 
играят хоро на мегдана в 
селището и ние решихме 
да направим един симво-
личен мегдан в танцова-

та зала. Практиката е 
доказала, че фолклорът 
е обединител на хората, 
на хорото всички са рав-
ни. Няма ограничение за 
броя на участниците в 
клуба, всички, които про-
явяват интерес и жела-
ние, са добре дошли. 

Сбирките се провеж-
дат всеки петък от 19 ч. 
и събота от 17 ч. Засега 
в залата идват около 40-
45 души, като броят на 
участниците непрекъсна-
то се увеличава. Съста-
вът на танцьорите е раз-
нообразен – има млади 
хора, има и по-възраст-

ни. Да разучават народни 
хора с желание идват и 
някои майки и баби, чи-
ито деца и внуци играят 
или са играли в „Север-
няче“. Заслужава да се 
спомене, че до този мо-
мент  залата се посещава 
само от жени, но се очак-
ва по-нататък да се „пре-
страшат“ и да дойдат и 
представители на силния 
пол. Истина е също, че 
мотивът на участниците 
е различен – едни жела-
ят да се научат да играят 
различни народни танци, 
за други народните хора 
са вид фитнес и дават 

възможност да се смък-
не някой и друг килограм 
и да се извае добра фи-
гура. Но общото, обеди-
няващото за всички е го-
лямото желание, с което 
идват в залата и разуча-
ват хората. 

За малко повече от два 
месеца посещаващите 
клуба са научили и вече 
играят добре хората Ду-
навско, Дайчово, Пай-
душко, Оряховско, Ръка, 
Опас, Елено моме, Трите 
пъти. Занапред  се пред-
вижда да се разучават 
някои хора от Пиринския 
край. Понякога в залата 

идват и специалисти от 
бранша от други градо-
ве, които следят развити-
ето на клуба и показват в 
залата някои нови неща. 
Наскоро тук бе Румян За-
нев - главен художествен 
ръководител и хореограф 
на Капанския ансамбъл 
в Разград, където също 
има подобен клуб по тан-
ци.

Своята дейност клубът 
по танци ще продължи, 
докато има хора от гра-
да, които проявяват инте-
рес към народните танци 
и желание да се научат да 
ги играят.

„Дунавгаз“ ЕАД 
гр.София, ул.Филип Кутев №5, тел.4283294

Във връзка с увеличението на цената на природния 
газ при продажба от „Булгаргаз“ ЕАД
„Дунавгаз“ ЕАД обявява следните цени на природ-
ния газ за своите потребители, считано от 1 януари 
2009 г.(1)

Потребителска група

Цена на природен газ
 за крайни потребители(2)

лева/1000 м3, 
с ДДС

лева/кВтч, 
с ДДС

Стопански потребители(3)
С равномерно потребление(4)
 до 50 000 м3/год., вкл. 922,60 0,0992
 до 100 000 м3/год., вкл. 911,22 0,0980
 до 200 000 м3/год., вкл. 899,84 0,0967
 до 400 000 м3/год., вкл. 888,46 0,0955
 до 600 000 м3/год., вкл. 881,78 0,0948
 до 800 000 м3/год., вкл. 877,06 0,0943
 до 1 000 000 м3/год., вкл. 873,38 0,0939
 до 5 000 000 м3/год., вкл. 846,66 0,0910
 до 10 000 000 м3/год., вкл. 834,89 0,0898
 над 10 000 000 м3/год. 827,84 0,0890
С неравномерно потребление(5)
 до 5 000 м3/год., вкл. 969,01 0,1042
 до 50 000 м3/год., вкл. 967,38 0,1040
 до 100 000 м3/год., вкл. 959,94 0,1032
 до 200 000 м3/год., вкл. 952,48 0,1024
 до 400 000 м3/год., вкл. 945,02 0,1016
 до 600 000 м3/год., вкл. 940,64 0,1011
 до 800 000 м3/год., вкл. 937,54 0,1008
 до 1 000 000 м3/год., вкл. 935,12 0,1005
 до 5 000 000 м3/год., вкл. 917,51 0,0986
 до 10 000 000 м3/год., вкл. 909,67 0,0978
 над 10 000 000 м3/год. 904,91 0,0973
Битови потребители 969,01 0,1042

клуб по ТАнЦИ

ГАНЧО кръсТЕВ ОТбЕЛяЗА пОДОбАВАЩО 
сВОяТА 80-ГОДИшНИНА

Той завършва поповската гимназия и Агрономическия факултет 
в София през 1952 г. Работи като заместник-директор, а по-късно и 
като директор на експерименталната база на Добруджанския науч-
ноизследователски институт в град Генерал Тошево. Министър е на 
земеделието през 1973–1976 година. Избиран е за председател на 
комисиите по селското стопанство и хранителната промишленост 
в бившия Съвет за икономическа взаимопомощ. Председател е на 
Столичния аграрно–промишлен комплекс „Средец“ през 1978–1988 
година. Избиран е за депутат в 6-ото, 7-ото и 8-ото Народно събра-
ние. Запален ловец, той е три мандата член на Централния съвет на 
Българския ловно-рибарски съюз. 

Васил Стоименов прочете пред 
присъстващите специалния поздравителен 

адрес от поповския кмет.
Двама бивши министри – на земеделието Ганчо 

Кръстев и на културата Георги Йорданов  

Под този надслов проте-
че тази година празникът, 
посветен на Банго Васил 
- ромската Нова година в 
Попово. Той се организира 
за 6-ти пореден път от Об-
щината и Дома на култура-
та и събира деца и младе-
жи да се повеселят, да де-
монстрират талантите си, 
а и да научат повече за тра-
дициите на своя етнос.

Този път веселието беше 
в кафе „BG“, където дой-
доха възпитаниците на 
Дома за деца лишени от 
родителски грижи в гра-
да. За съжаление, пора-

ди поледицата не можаха 
да пристигнат ученици от 
селата Кардам, Светлен и 
Ломци. 

С красивите си, атрак-
тивни изпълнения танцьо-
рите от формация „Чар“ и 

състав „Веселяче“ поздра-
виха децата от Дома и им 
създадоха празнично на-
строение. Те от своя стра-
на сурвакаха за здраве гос-
тите на тържеството Вла-
димир Иванов, замест-
ник кмет на Общината, и 
главния експерт „Култура“ 
Петя Габровска. Г-н Ива-
нов им пожела още много 
празници през Новата го-
дина, щастливи дни и къс-
мет.

След това на българско 
хоро се хванаха всички, 
имаше почерпка, а след 
това и дискотека. 

„ВАсИЛИцА –  
ЖИВИТЕ 

ТрАДИцИИ“
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Въведение

Стратегията за управление на 
общинската собственост на oб-
щина Попово за периода 2009–
2011 г. е разработена в съответ-
ствие с изискванията на чл. 8, 
ал. 8 от ЗОС на базата на анализ 
на състоянието по управление-
то и разпореждането с общинска 
собственост.

Разработването на настояща-
та стратегия е продиктувано не 
само от нормативните изисква-
ния, но и от необходимостта от 
усъвършенстване на планова-
та дейност на Общинския съ-
вет и общинската администра-
ция като основа за разработва-
не и на годишните програми за 
управление и разпореждане с 
имотите, отчитане на настъпи-
лите промени и отчитане на но-
вите приоритети на общинското 
развитие, при разработването на 
проектите за бюджет на община-
та за всяка година, както и при 
кандидатстването за получаване 
на кредити от финансови инсти-
туции, международни програ-
ми, проекти и споразумения за 
ефективно и рационално упра-
вление на общинската собстве-
ност в интерес на гражданите от 
общината.

Ефективното и планирано уп-
равление е предпоставка за ус-
пешното реализиране на поли-
тиката на общината във всички 
сфери.

Общинската собственост е 
постоянен, автономен източник 
на приходи за общинския бю-
джет и обезпечава финансира-
нето на част от общинските дей-
ности. Предварително начерта-
ните цели и приоритети и опове-
стените намерения на Общината 
при управлението и разпорежда-
нето с общинско имущество ще 
внесат прозрачност, последова-
телност и ред и ще намалят въз-
можностите и съмненията за су-
бективизъм и корупция.

І. Основни цели, принципи 
и приоритети при придобива-
не, управление и разпореждане 
с имотите – общинска собстве-
ност.

Придобиването, управление-
то и разпореждането с имуще-
ство – собственост на община 
Попово, се извършва под общо-
то ръководство и контрол на Об-
щинския съвет в интерес на на-
селението на общината, в съот-
ветствие с разпоредбите на За-
кона за общинската собственост, 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане 
с общинско имущество, Наред-
бата за условията и реда за нас-
таняване в общински жилища и 
продажбата им, Наредбата за оп-
ределяне на базисните цени при 
отдаване под наем на общинско 
имущество, както и на остана-
лите законови и подзаконови и 
вътрешни нормативни актове.

Основните цели при управле-
нието на общинската собстве-
ност са в съответствие с глав-
ната стратегическа цел и прио-
ритетите на общинския план за 
развитие на община Попово за 
периода 2007–2013 г.

1. Основни цели
Настоящата стратегия си по-

ставя следните цели:

1.1. Да се анализира състоя-
нието на общинската собстве-
ност, възможностите за

нейното придобиване, упра-
вление и разпореждане, както и 
да се посочат най-важните про-
блеми, които общината трябва 
да реши в това отношение.

1.2. Осигуряване на устойчи-
во развитие на общината, подо-
бряване на селищната

среда, създаване на условия за 
бизнес, култура, спорт, отдих и 
туризъм.

1.3. Опазване и подобряване 
на околната среда.

1.4. Пълно идентифициране 
на общинската собственост.

1.5. Гарантиране на ефектив-
но управление и повишаване на 
приходите от

отдадената под наем общин-
ска собственост.

1.6. Очертаване на последва-
щи действия за успешно реали-
зиране на стратегията

в бъдеще чрез приемане на го-
дишни програми за управление 
на общинската собственост.

2. Принципи при управле-
ние и разпореждане с общин-
ската собственост

2.1. Законосъобразност
Общинският съвет, кметът на 

общината, кметовете на кмет-
ства и кметските

наместници действат в рамки-
те на правомощията си, устано-
вени от закона и подзаконовите 
нормативни актове. Действията 
по придобиване, управление и 
разпореждане с общинска соб-
ственост се извършват за цели-
те, на основанията и по реда, 
предвидени в закона.

2.2. Приоритетност на об-
ществения интерес

При упражняване на правомо-
щията си по придобиване, упра-
вление и разпореждане с общин-
ско имущество органите следят 
приоритетно за защита на об-
ществения интерес. Имотите и 
вещите – общинска собственост, 
се управляват в интерес на насе-
лението на общината и съобраз-
но предназначението и нуждите, 
за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност
Органите са длъжни да вземат 

решение за придобиване на об-
щинска собственост по целесъо-
бразност и при спазване на зако-
на и установените в тази страте-
гия принципи, цели и приорите-
ти. Същият принцип се спазва и 
при управление и разпореждане 
с общинско имущество.

2.4. Публичност
При придобиване, управле-

ние и разпореждане с общинско 
имущество органите са длъжни 
да осигуряват откритост, досто-
верност и пълнота на информа-
цията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при раз-
пореждането

Разпореждането с общинско 
имущество се извършва след 
провеждането на публичен търг 
или публично оповестен кон-
курс по ред и начин, определен в 
наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

3. Приоритети

Основните приоритети в ра-
ботата на общинската админи-
страция по придобиване, упра-
вление и разпореждане с общин-
ско имущество са:

3.1. Ефективност в управле-
нието и разпореждането с об-
щинско имущество с цел увели-
чаване на собствените приходи 
на общината.

3.2. Максимална идентифика-
ция и актуване на обектите – об-
щинска собственост.

3.3. Привличане на средства 
от държавата и по европейски 
програми за модернизация и из-
граждане на обекти – общинска 
собственост.

3.4. Разработване и приемане 
от ОбС на годишна програма за 
придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собстве-
ност.

3.5. Внедряване на усъвър-
шенствана информационната 
система по актуване, регистри-
ране и управление на общинска-
та собственост.

ІІ. Анализ на състоянието 
на общинската собственост в 
община Попово. Силни и сла-
би страни. Политики и задачи 

1. Правна основа на общин-
ската собственост

Конституцията на Републи-
ка България от 1991 г. възста-
нови правата и икономическа-
та самостоятелност на общини-
те, като ги обяви за юридически 
лица и им предостави правото 
да притежават своя собственост, 
да извършват стопанска дейност 
и да съставят самостоятелен бю-
джет.

Приетите впоследствие про-
мени в Закона за собствеността 
и Закона за местното самоупра-
вление и местната администра-
ция очертаха кръг от имоти, ко-
ито следваше по силата на тези 
текстове да преминат в собстве-
ност на общините.

Законът за общинската соб-
ственост, в сила от 01.06.1996 
г., регламентира режима на имо-
тите – общинска собственост, 
и правомощията на кметовете 
и общинските съвети при уп-
равлението и разпореждане-
то с тях. На същата дата влезе 
в сила и Законът за държавна-
та собственост. Едновременно-
то приемане на двата напълно 
симетрични закона имаше ам-
бициозната задача окончателно 
да раздели двете равнопоставе-
ни според българската конститу-
ция собствености – държавна и 
общинска. За съжаление поради 
отсъствието на ясни и безспор-
ни критерии за разграничаване 
на двата вида собственост при-
лагането им се натъкна на нео-
чаквани трудности. Наложи се 
практиката общинската собстве-
ност да се доказва, съответно 
да се признава като такава чрез 
дългите и тромави процедури на 
така нареченото деактуване, ко-
ито все още не са приключили и 
забавиха процеса на установява-
не и обособяване на общинската 
собственост.

Специалните закони дораз-
виват нормативната уредба, ка-
саеща конкретни видове имоти 
и вещи, и това са основно тези, 
които поради общонационално 
стратегическо и икономическо 
значение подлежат на специали-

зиран режим на управление.
Такива специални закони са:
- Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 
земи;

- Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол;

- Закон за пътищата;
- Закон за водите;
- Закон за горите;
- Закон за подземните богат-

ства;

- Закон за енергетиката;
- Закон за народните читали-

ща;
- Закон за паметниците на 

културата;
- Закон за физическото възпи-

тание и спорта
и др.

Характеристика на отделните 
видове имоти

2.1. Имоти, подлежащи на 
запазване и реконструкция:

2.1.1. всички имоти, които 
имат характер на публична об-
щенска собственост;

2.1.2. имоти – частна общин-
ска собственост, необходими за 
изпълнение на

функциите на общинската 
администрация и общинските 
предприятия;

2.1.3. имоти, необходими за 
осъществяване на социалните 
програми на

общината.

2.2. Имоти, които могат да 
бъдат предмет на отдаване под 
наем:

2.2.1. имоти – частна общин-
ска собственост, както и части 
от имоти – публична 

общинска собственост, които 
не са необходими пряко за из-
пълнение функциите на общи-
ната и които поради стопанското 
си предназначение са подходя-
щи за отдаване под наем;

2.2.2. имоти, от които реали-
зираната чрез отдаването им под 
наем доходност в

дългосрочен план е по-голя-
ма, отколкото ако биха били про-
дадени.

2.3.Имоти, които могат да 
бъдат предмет на разпореж-
дане:

2.3.1. имоти, които не са не-
обходими пряко за изпълнение 
функциите на

общината;
2.3.2. имоти, от които не може 

да се реализира доходност в 
дългосрочен план

чрез отдаването им под наем;
2.3.3. имоти, към които има 

заявени сериозни инвестицион-
ни намерения, водещи

до развитие на икономическа-
та, социалната и градоустрой-
ствената среда на общината;

2.3.4. остарели жилищни имо-
ти, поддръжката на които изис-
ква значителен

финансов ресурс и за които 
има заявено желание за покупка 
от наемателите им.

Структура на имотите – об-
щинска собственост

Съгласно главните регистри 

на общинската собственост – 
публична и частна, в

Община–Попово има съста-
вени 5846 акта за общинска соб-
ственост, от които 670 за пуб-
лична общинска собственост.

Актуваните имоти в урбани-
зираната територия на общината 
са 1121 бр., от които 118 – пуб-
лична общинска собственост и 
1003 бр. – частна общинска соб-
ственост.

Незастроени терени
В Община–Попово има съста-

вени 782 акта за общинска соб-
ственост за

незастроени със сгради те-
рени. Незастроените терени са 
предимно с жилищно, търгов-
ско, обществено предназначе-
ние, трафопостове и озеленява-
не. За улиците, площадите, об-
щинските пътища и други ли-
нейни обекти на техническата 
инфраструктура не се съставят 
актове за общинска собственост 
съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

Трудности в управлението 
на незастроените имоти създа-
ва неприключилият процес по 
идентификация на собственост-
та. След влизане в сила на Зако-
на за общинската собственост 
приоритетно са отписвани от ак-
товете за държавна собственост 
и са съставяни актове за общин-
ска собственост на застроените 
имоти, които представляват ад-
министративни сгради, учили-
ща, здравни служби, читалища, 
жилища и др. Продължава рабо-
тата по проучване, деактуване и 
актуване на незастроените имо-
ти. В повечето случаи общин-
ската администрация се е сези-

рала и е започвала проучване на 
собствеността на конкретен те-
рен след инициатива от страна 
на общината, на физически или 
юридически лица. За събиране 
на необходимите документи и 
оформяне на преписка за акту-
ване са нужни много време, зна-
чителен кадрови ресурс и адми-
нистративен капацитет.

Приходите от земя – частна 
общинска собственост, се фор-

мират предимно от разпорежда-
не със съответните имоти по За-
кона за общинската собственост

Приходи в общинския бю-
джет постъпват и от отдаване 
на терени под наем за монтира-
не на временни обекти, както и 
от такси за ползване на общин-
ски площи – тротоари, площади, 
улични платна, места, върху ко-
ито се организират пазари и па-
наири.

Основните принципи при оп-
ределяне начина на разпорежда-
не (право на строеж или продаж-
ба) с незастроените имоти са:

- извършване на анализ на об-
щинските имоти и определяне 
на възможността за обособяване 
на самостоятелни парцели или 
промяна на предназначението на 
съществуващите чрез изработ-
ване на подробни устройствени 
планове с цел разпореждане;

- при урегулираните позем-
лени имоти, в които може да 
се построи само един обект, да 
се пристъпва към продажба на 
имота;

- при урегулирани поземле-
ни имоти, където могат да се 
обособят повече от един обект 
(КЖС, за административни нуж-
ди, за обществено обслужване), 
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Структурата на публичната общинска собственост е както следва:
Детски 
градини

Училища Читалища Кметства Здравни 
служби

Спортни 
обекти

Други

19 13 29 26 15 6 10

Структурата на частната общинска собственост по населени 
места е следната:

Населено 
място

Терени Сгради с 
терен

Сгради Общо

Попово 289 14 70 373
Невски 14 14
Сеячи 2 1 3
Априлово 11 2 6 19
Баба Тонка 2 2
Берковски 1 1 2
Бракница 3 2 5
Водица 20 17 4 41
Гагово 11 11
Глогинка 1 1 2
Горица 12 3 15
Долец 3 2 5
Долна Кабда 2 2 4
Дриново 4 1 5
Еленово 57 2 2 61
Заветно 1 1 2
Зараево 18 1 3 22
Звезда 3 1 4
Иванча 1 1 2
Кардам 12 2 14
Ковачевец 35 4 39
Козица 81 81
Конак 1 3 3 7
Ломци 6 2 5 13
Манастирца 8 2 10
Марчино 2 2 4
Медовина 52 3 55
Осиково 3 1 4
Паламарца 4 3 7
Помощица 3 1 4
Посабина 16 25 1 42
Садина 37 5 3 45
Светлен 14 2 16
Славяново 46 13 1 60
Тръстика 3 1 4
Цар Асен 4 1 1 6
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следва да се обособява право на 
строеж поради невъзможност-
та от обособяване на отделни 
УПИ;

- там където цената на право-
то на строеж за разгънатата за-
строена площ е по-голяма от па-
зарната цена на земята, следва 
да се учредява право на строеж.

Като се анализира състояни-
ето на този вид общинска соб-
ственост, се открояват следните:

Рискове и слаби страни:
- неприключил и бавен процес 

по идентификация и актуване на 
общински имоти;

- риск от грешни в стратеги-
чески план решения за разпо-
реждане;

- риск от прекомерно нама-
ляване на общинската собстве-
ност;

- липсата на съвременни ка-
дастрални планове и карти в ня-
кои от селата на общината, което 
забавя идентифицирането и ак-
туването на общинските имоти.

Силни страни и възможности:
- оптимизиране на процеса на 

управление;
- увеличаване на общинската 

собственост чрез проучване и 
актуване на нови имоти;

- максимално развитие потен-
циала на всеки имот;

- инвестиционен интерес към 
терени в общината и възмож-
ност за реализиране на приходи 
от продажби;

- част от имотите – публична 
общинска собственост, по сила-
та на закона не се актуват, но са 
с голямо значение за нормално-
то функциониране на общината.

3.2. Застроени нежилищни 
имоти

Съгласно регистрите публич-
на общинска собственост са 118 
застроени имота. 

Една част от тях обслужват 
пряко дейността на местното са-
моуправление и местната адми-
нистрация и се управляват пряко 
от кмета на общината, кметове-
те на кметства и кметските на-
местници. Друга част са пред-
назначени за трайно задоволява-
не на обществени потребности 
от общинско значение, предназ-
начени за културни, образова-
телни, здравни, спортни и дру-
ги мероприятия и в голямата си 
част са предоставени за упра-
вление на организации и юри-
дически лица на бюджетна из-
дръжка, които осъществяват из-
броените дейности

Застроените нежилищните 
имоти – частна общинска соб-
ственост, в момента са 230. Тук 
следва да се отбележи, че голя-
ма част от общинските имоти 
с търговско предназначение в 
централната градска част бяха 
възстановени по Закона за въз-
становяване собствеността вър-
ху одържавени недвижими имо-
ти, а друга част бяха предмет на 
прехвърлителни сделки по Зако-
на за преобразуване и привати-
зация на държавни и общински 
предприятия и Закона за прива-

тизация и следприватизационен 
контрол. Резултатите от прива-
тизацията са нов облик на зле 
стопанисвани и рушащи се об-
щински обекти в резултат на 
значителни инвестиции след 
смяната на собствеността. Про-
дажбата им осигури и приходи 
в общинския бюджет, но значи-
телно намали общинската соб-
ственост.

Сключени са 8 договора с 
юридически лица и звена на бю-
джетна издръжка за учредяване 
на безвъзмездно право на полз-
ване върху общински имоти. 

Отдадените под наем имоти за 
стопанска и търговска дейност 
са 57 на територията на цялата 
община.

Във връзка с ефективното уп-
равление на общинската соб-
ственост се извърши промяна в 
Наредбата за определяне на ба-
зисните цени при отдаване под 
наем на общински имоти.

Проблем представляват и 
сградите на закритите учебни 
заведения по кметствата. Вслед-
ствие на неизползването им 
сградите започват да се рушат. 
Целесъобразността на продаж-
бите се преценява конкретно за 
всеки имот. Поради отпадане на 
предназначението им е сменен 
характерът на собствеността на 
7 училищни сгради в селата Еле-
ново, Звезда, Долец, Медовина, 
Славяново, Садина и Цар Асен. 
За първите 5 е открита процеду-
ра за приватизация, а за остана-
лите две сгради се чака отрежда-
не на самостоятелен парцел.

Останалите сгради – частна 
общинска собственост, на тери-
торията на общината са сгради 
за обществени бани, фурни, ав-
тоспирки, търговски сгради, га-
ражи и др. 

Общината разполага със 113 
общински имота, представля-
ващи сгради с терени, като пре-
имуществено това са жилищни 
имоти, освидетелствани за ук-
репване и отчуждени след земе-
тресението през 1986 г., като по-
голямата част от тях са в селата. 
При проявен интерес от страна 
на купувачи е целесъобразно да 
се открива процедура за продаж-
бата им.

Рискове и слаби страни:
- лошо състояние на сградите 

и недостиг на средства за под-
дръжка на собствеността;

- имоти – общинска собстве-
ност, са в съсобственост с имо-
ти на физически и юридически 
лица;

- наличие на сгради, към кои-
то липсва интерес за наемане и 
ползване;

- риск от грешни решения за 
разпореждане;

- недостиг на сгради за об-
ществено обслужващи и адми-
нистративни дейности.

Силни страни и възмож-
ности:

- оптимизиране процеса на 
управление;

- прекратяване на съсобстве-
ността чрез продажбата частта 

на общината, изкупуване частта 
на съсобствениците или делба;

- осигуряване на средства от 
еврофондовете и други финан-
сови институции за подобряване 
състоянието на имотите;

- възможност за увеличаване 
на сградния фонд чрез публич-
но-частно партньорство при из-
вършване на ново строителство.

Жилищни имоти
Към момента на изготвяне на 

стратегията община Попово раз-
полага с 306

жилищни имота, от които 201 
апартамента, 27 къщи, 76 вре-
менни къщи, монтирани след 
земетресението през 1986 г.. От 
общия брой на жилищата 160 са 
наемни, 121 резервни, 21 обо-
ротни и 4 ведомствени.

Жилищният фонд в по-голя-
мата си част е стар и амортизи-
ран. Средствата, които се полу-
чават от наеми, са недостатъчни 
за поддръжката му. По-голямата 
част от общинските жилища са в 
сгради, съсобствени между Об-
щината и физически лица, което 
създава трудности при тяхното 
управление и поддръжка.

Община Попово не разпола-
га със свободни общински жи-
лища, а има картотекирани 150 
граждани с доказани жилищни 
нужди, които чакат за настаня-
ване. Предстои строителството 
на две тела в жилищен блок в кв. 
112 с общо 30 апартамента. С 19 
от тях са обезщетени отчуждени 
собственици, които обаче след 
настаняването си ще освободят 
заеманите от тях оборотни жи-
лища.

Когато се анализира състоя-
нието на този вид общинска соб-
ственост, се открояват следните

Рискове и слаби страни:
- значителна част от общин-

ския жилищен фонд е остарял;
- недостиг на жилищен фонд;
- нарастване на необходими-

те средства за основен ремонт 
и поддържане на собствеността.

Силни страни и възмож-
ности:

- увеличаване на общинската 
собственост чрез строителство 
на нови общински жилища или 
учредяване право на строеж сре-
щу определен процент от изгра-
дените готови обекти;

- продажба на амортизирани 
жилища на лицата, настанени в 
тях и отговарящи на съответни-
те условия.

Земеделски земи, гори и язо-
вири

Общината притежава 11 129 
имота, извън регулация, които 
се разпределят

както следва:
- 1 600 имота, възстановени с 

решения на Поземлената коми-
сия по чл. 27 от ЗСПЗЗ;

- 7 714 – ОПФ по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ;

- 1 600 бр. – по § 4 от ЗСПЗЗ;
- 182 бр. – за гори и земи в 

горския фонд;
- 32 бр. – за водни обекти;

- 1 бр. – за дълбок сондаж на 
минерална вода.

Съставени са 4 725 акта за об-
щинска собственост, от които 
4173 бр. са за частна общинска 
собственост и 552 бр. – за пуб-
лична общинска собственост.

Общинската земеделска земя 
е 106 574 дка, или 11,63% от об-
щия земеделски фонд в община-
та. Структурата на земеделската 
земя е както следва:

- 17691 дка – възстановена с 
решение на Поземлена комисия;

- 86 949 дка – остатъчен по-
землен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

- 1 360 дка – земя по § 4 от 
ПЗР на ЗСПЗЗ.

Към края на 2008 г. са предос-
тавени за ползване 47 150,667 
дка общинска земеделска земя 
както следва:

- под наем – 173 бр. имоти с 
обща площ 954,240 дка;

- под аренда – 90 бр. с обща 
площ 1 984,469 дка;

- учредено право на ползване 
– върху 8 бр. имоти с площ 94 
581 дка;

- за оземляване – 15 бр. с 
площ 98,247 дка (съгласно На-
редбата за оземляване на бези-
мотни и малоимотни граждани);

- под аренда – пасища и мери 

2 682 бр. с площ 43 313 дка;
- предоставени безвъзмездно 

за ползване от читалищата – 139 
имота с площ 706,130 дка.

Община Попово е собстве-
ник на 17 691 дка гори, за кои-
то има съставени 32 бр. актове 
за общинска собственост. Упра-
влението на горите в общината 
е възложено на специализира-
но звено към общинската адми-
нистрация. Периодично се про-
веждат търгове за добив на дър-
весина.

На територията на общината 
са актувани 32 водни обекта – 
язовири, рибарници и блата. От 
тях 3 са бракувани поради не-
възможност от възстановяване 
и отпадане на предназначение-
то им. През 2000 г. след провеж-
дане на съответната процедура 
бяха отдадени на концесия 13 
водни обекта. В момента дейст-
ващи са 4 концесионни догово-
ра за язовирите в с. Посабина, 
Водица, Паламарца и Осиково. 
Два от язовирите в с. Еленово и 
„Каваците“ в гр. Попово са пре-
доставени за безвъзмездно упра-
вление на юридически лица на 
бюджетна издръжка – съответно 
на ДДС „Черни Лом“ и на Лов-

но-рибарско сдружение–гр. По-
пово. Останалите се отдават под 
наем.

При анализиране състоянието 
на имотите извън регулация се 
открояват следните

Рискове и слаби страни:
- голям брой маломерни имо-

ти и разпокъсана собственост;
- наличие на изоставени и не-

обработваеми земеделскси земи 
и трайни насаждения;

- законови и други ограниче-
ния при разпореждане с част от 
земеделските земи (по чл. 19 от 
ЗСПЗЗ).

Силни страни и възмож-
ности:

- актуване на нови имоти;
- с влизането в Европейския 

съюз и стартирането на проце-
са на субсидиране на селскосто-
панското производство се увели-
чава интересът към общинските 
земеделски земи и възможност-
та за реализиране на приходи;

- възможност за промяна на 
предназначението на земедел-
ски земи, разположени в близост 
до населените места.

ІІІ. Мерки за постигане на 
набелязаните цели и приори-
тети:

1. Изготвяне на ежегодна го-
дишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост, след пред-
варителен анализ и преценка на 
потребностите на общината, при 
ясната визия за целите и очаква-
ния резултат на постъпленията 
по плана за приходите на Общи-
на–Попово.

2. Висока ефективност и ефи-
касност от дейността по упра-
вление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост – намаля-
ване на разходите и увеличаване 
на приходите.

3. Да продължи процесът по 
идентификация, доказване и 
придобиване на общинска соб-
ственост, която може да носи 
собствени приходи в общинския 
бюджет през следващите годи-
ни.

4. Да продължи практиката 
за отдаване под наем на имоти-
те, ненужни за дейността на об-
щината и към които има проявен 
интерес.

5. Продажба на неизползва-
еми нежилищни имоти, към ко-
ито има проявен инвеститорски 
интерес, както и на поземлени 
имоти на собствениците на за-
конно построените в тях сгради.

6. Ежегодна актуализация на 
наемната цена в съответствие с 
ръста на инфлацията.

7. Внедряване на компютри-
зирана информационна система 
за регистрите на имотите.

8. Поддържане на публични 
регистри за разпоредителните 
сделки с общинска собственост 
на сайта на Общината.

Настоящата стратегия 
е приета с решение №219 по 
протокол №17/18.12.2008 г. на 
ОбС–гр.Попово.

Разпределението на имотите по населени места е както следва:
№
по 
ред

Населено 
място

Общинска земеделска земя Гори
дка

Водни 
обе-
кти
бр.

Съста-
ве
ни 

АОС

ОПФ по чл.27 
ППЗСП

Общо

1. Априлово 1538,905 63,501 1602,406 1 4
2. Баба Тонка 1733,309 33,285 1766,594 1 3
3. Манастирца 1104,114 1104,114 2
4. Берковски 1283,876 1283,876 1 24
5. Бракница 748.025 132,242 880,267 1 11
6. Водица 4601,48 4601,48 9 273
7. Гагово 93,192 93,192 1 2
8. Глогинка 151,894 151,894 2
9. Горица 1278,496 1152,255 2430,751 63

10. Долец 740,973 740,973 104
11. Долна 

Кабда
204,513 204,513 1

12. Дриново 2342 875,799 3217,799 68
13. Еленово 420 1269.507 1689.507 5117 2 209
14. Заветно 1414,844 106,489 1521.333 11
15. Зараево 5781,64 5781,64 26
16. З. Стояново 1513,232 808,605 2321,837 233
17. Звезда 1912,903 12912,903 1
18. Иванча 1170,908 1170,908 7
19. Кардам 5199 5199 1 253
20. Ковачевец 6064 6064 2 15
21. Козица 1810,32 100,069 1910,389 540 44
22. Конак 3727,832 2006,628 5734,46 336
23. Ломци 2988,454 5218,85 8207,304 182
24. Марчино 2736,354 2736,354 132
25. Медовина 675,515 2738,994 3054,509 4 173
26. Осиково 3237,177 957,408 4194,585 2 55
27. Паламарца 6347,055 993,937 7340,992 1 66
28. Помощица 2910,325 2910,325 1 27
29. Попово 513,642 513,642 2 1128
30. Посабина 2243,326 62,795 2306,121 1 87
31. Садина 5347 5347 6859,6 642
32. Светлен 4902,24 327,14 5229,38 366
33. Славяново 66,916 66916 1 39
34. Тръстика 2985,132 1702,722 4687,854 4206,3 75
35. Цар Асен 5670,549 5670,549 5
36. кв. Невски 435,414 435,414 1 57
37. кв. Сеячи 1054,682 74,664 1129,346 8
38. Островче 

(Рз)
967,9 1

 39. Земя по § 4
от ЗСПЗЗ
в т. ч.
гр. Попово
с. Медовина
с. Паламарца

1360

800
210
350

Общо 85949,24 18264,89 106574 17691 32 4725
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Петър Кюрекчиев 

Благодарността е дълбо-
ко кодирана в душевност-
та на българина, той дос-
та свенливо я раздава, но 
когато го прави, е искрен. 

Такъв жест на благодар-
ност е била и молбата на 
жителите на село Кара-
хасан кьой да бъде пре-
именувано на село Зара-
ево в чест на император-
ския руски 140-и пехотен 
Зарайски полк. Полкът е 
дал 384 убити и около 400 
ранени в боя на 18 август 
1877 г. в покрайнините на 
селото. Окръжният съвет 
в Разград удовлетворява 
молбата и от месец декем-
ври 1882 г. селото носи 
името Зараево. 

Кой е бил инициато-
рът, в чиито гърди е горя-
ла най-силната обич към 
тези храбреци и който е 
станал изразител на лю-
бовта на цялото село към 
Русия?

„Казаха ми, че той, баща 
ми, е дал името на селото. 

Това никой не оспорва и 
досега“, споделя Малчо 
Николов – писател и ли-
тературен критик. И така 
– пръв Никола вдига глас: 
„Да се именува селото 
на зарайци, на загинали-
те братя, които са остави-
ли костите си по нашите 
ниви и градини. Така по-
добава на нас, християни-
те. Иначе не можем да им 

се отплатим за голямата 
им саможертва!“. Патри-
отичните думи на Никола 
допадат на всички. Те са 
съгласни името на селото 

да се промени.
И така пет години след 

боевете селото започва да 
се нарича Зараево, а ние, 
потомците на тогавашни-
те зараевчани, опредлих-
ме този акт като благодар-
ност и продължихме за-
почнатото от нашите деди.

В района на сражение-
то е имало издигнати 14 
паметника. Зараевчани ги 

обединяват в една братска 
могила северно от село-
то. На могилата е поста-
вен скромен кръст от дя-
лан камък, който и днес 

напомня за голямата бит-
ка. Братската могила и па-
раклисът, построен на за-
пад от паметника – също.

Учителят Иван Петров с 
помощта на интелигенци-
ята в Зараево дадоха нов 
тласък на благодарност-
та. Възобновиха връзки-
те с гр.Зарайск, които и 
днес укрепват и стават все 
по-приятелски. Как стана 
това?

След като Зараево се 
отдели от община Сади-
на (април 1969 г.),  пред-
седателят на селсъвета 
Петър Генов Кюрекчиев 
и секретарят Зафир Ива-
нов подкрепиха идеите на 
Иван Петров, предложиха 
и свои. С финансовата по-
мощ на ОНС–Търговище 
се изгради мраморен пло-
щад в центъра на селото. 
Започна изграждането на 
лесопарк на българо-ру-
ската дружба. От паркин-
га пред паметника се оф-
орми стълбище с над сто 
стъпала и много площад-
ки, изградени от котлен-

ски пясъчник. Паркът е 
водоснабден и електри-
фициран. Засадени бяха 
стотици смърчове и бре-
зови дръвчета. От селото 
до парка има път, който 
от двете страни е с шпа-
лир от брези, смърч и бор. 
Впоследствие на изток 
от могилата се поставиха 
мраморни плочи с имена-
та на убитите офицери и 
войници, с които разпола-
гахме тогава.

Започна изграждане-
то на две музейни сбир-
ки. Първата – за история 
на Зараево, а втората – за 
българо-руската дружба. 
За оформянето на поме-
щенията и тяхното худо-
жествено декориране го-
ляма заслуга имат худож-
ниците от Попово Геор-
ги Малев и Петко Добру-
джански. Музеят на друж-
бата бе два пъти преус-
трояван с помощта на спе-
циалисти от Централния 
музей на българо-руската 
дружба–София. Музейна-
та сбирка впоследствие 

стана филиал на Централ-
ния музей. За дейността 
на музея най-добре можем 
да съдим от книгата за от-
зиви. Музейната сбирка се 
посещаваше от много де-
легации и бележити лич-
ности.

В отговор на грижите 
за укрепване на дружба-
та между с.Зараево, Бъл-
гария и гр.Зарайск, Ру-
сия, през 1968 г. на Иван 
Петров от Зараево бе при-
съдено званието „Поче-
тен гражданин на град За-
райск“, а през 1969 г. Пе-
тър Генов Кюрекчиев бе 
награден с руския медал 
„За любов към родния 
град“. Миналата година 
Община–Попово награ-
ди П.Г.Кюркчиев с почет-
ния знак на гр.Попово за 
принос в дружбата меж-
ду градовете Попово и За-
райск.

Ние направихме как-
вото можахме, надявам 
се нашите наследници да 
разширят това и да пом-
нят цената на свободата.

 изЯВи    131 Г. От ОсВОбОдитеЛната ВОйна   

Мирослав Тошев, 
директор на 

Исторически музей–
Омуртаг

В Исторически музей–
Омуртаг се съхранява бо-
гослужебна книга, която 
пази жив спомена за ве-
личавото и трагично вре-
ме на нашето Освобожде-
ние. На 15 януари 1878 г. 
(стар стил) воините на 11 
пехотна дивизия от Ру-
ската императорска армия 
донасят дълго жадувана-
та свобода в стария Ос-
ман пазар. Преди да се из-
теглят, турските войски и 
башибозукът опожаряват 
част от града. Сред изго-
релите сгради е и храмът 
„Св.Димитър“. Унищоже-
ни са богослужебни кни-
ги и църковна утвар. За да 
не остават местните хрис-
тияни без духовно напът-
ствие и утеха, интендан-
тът на 11-а пехотна диви-
зия Николай Благово им 
подарява едно евангелие, 
което 

между житеЛите на 
Града стаВа изВестнО 

КатО зЛатнОтО 
еВанГеЛие.

Руският подарък е 
четвероевангелие, издаде-
но в Москва и  отпечатано 
в Синодалната типогра-
фия през 1862 г. То е под-
вързано с дървени кори-
ци, покрити изцяло с мед-
ни листове, богато профи-
лирани с орнаменти и из-
ображения. Размерът им е 
48,5х33 см. Обковът е оц-
ветен със златистожълто 
лаково покритие. Еванге-
лието е с обща дебелина 
от 8 сантиметра на кори-
ците и книжното тяло.

В средата на първа ко-
рица е изобразено във ви-
сок релеф „Възкресение 
Христово“. Сцената е раз-
положена в ромбовидна 
рамка от метални гнез-
да, в които са поставени 
разноцветни (предимно 
бели) профилирани поли-
едърно стъклени зърна. 
Ъглите по хоризонталната 
й ос завърш-
ват с кръгли 
медальони. 

В четирите 
ъгъла на пър-
вата корица 
са образите 
на евангели-
стите – Матей, Йоан Бо-
гослов, Марко и Лука. Те 
са разположени в кръгли 
рамки, изработени по съ-
щия начин, както рамката, 
обграждаща сцената „Въз-
кресение Христово“ в сре-
дата на корицата. Изобра-
женията са изпълнени във 
висок релеф. Украсата по 
краищата на корицата е от 
разцъфнали цветя и расти-
телни орнаменти.

Върху задната корица на 
Евангелието е изобразено 
„Рождество Христово“, 
изпълнено във висок ре-
леф. Изработката е много 
прецизна, с подчертаване 
на детайлите. Цялата сце-
на е поместена в арковид-
на рамка, богато украсена 
с растителни и геометрич-
ни орнаменти. За корица-
та са прикрепени чети-
ри крачета, на които ляга 
книгата.

По обкова на гърба на 
Евангелието в плитък ре-
леф са изобразени сце-
ните: Светият дух; Хрис-
тос в иконографски образ 
„Урбос“, съчетан с Разпя-
тието – кръста на Голгота; 

череп с кръстосани кости 
– символа на праотците.

Обковът по кориците на 
четвероевангелието е из-
работен на матрица и след 
това изображенията пре-
цизно са довършени чрез 
гравиране. Стилът е ти-
пичен за художествените 
похвати на XIX век.

Книжното тяло на четве-

роевангелието съдържа 
382 листа и още 4 листа с 
изображения на евангели-
стите Матей, Марко, Лука 
и Йоан.

Върху бялата страна на 
листа с изображението на 
светия евангелист Марко 
е положен дарствен над-
пис:

„Жертва се в Османпазар-
ската църква, в името на 
св. ......, изгорена от тур-
ците на 14/15 януари 1878 
година, и в памет на мое-

то пребиваване в Осман 
пазар с войските на 11 пе-
хотна дивизия, с авангар-
да й, състоящ се от 43 пе-
хотен Охотски полк и Ка-
зашката сотня, която в 
този забележителен ден е 
участвала при завземане-
то на този град.
Моля да приемете тази 
жертва от мен и от

моето искрено сърце, кое-
то желае на българ-
ския народ благоденствие 
и щастлив живот,
напълно мирен след твър-
де ужасната кървава вой-
на на всички руси за Ос-
вобождението ваше, братя 
българи. Нека живее само 
този на
света, който мисли само 
за това, колко да дава
на хората Добро...

четВерОеВанГеЛиетО 
ПрестОЯВа В 

църКОВниЯ храм дО 
26.01. 1973 Г. 

Тогава с писмо Град-
ски общински народен съ-
вет – Съвет за изкуство и 
култура, гр.Омуртаг, моли 
църковното настоятел-
ство, тъй като предстои 
откриването на музейна 
сбирка на българо-съвет-

ската друж-
ба, да преда-
де „този це-
нен експонат 
за излагане-
то му в му-
зея“. Под те-
кста на пис-
мото на ръка 

е добавено: „Забележка: 
Експонатът се взима вре-
менно само за откриване-
то на музея, след което ще 
се върне обратно на църк-
вата“.

Музеят отваря врати на 
26.01.1973 г. Четверое-
вангелието не е върнато в 
храма по неизяснени при-
чини и е инвентирано в 
основния фонд на музея. 
То престоява в покоя на 
самостоятелна експози-
ционна витрина до 1996 г. 
Няколко месеца по-рано, 
през есента на 1995 г., в 
омуртагската църква е на-
значен нов свещеник. Той 
се натъква на споменатото 
писмо, пристига в музея 
и си иска обратно Еванге-
лието. Разбира се, получи 
отказ, защото църковната 
сграда не бе оборудвана 
със сигнално охранителна 
система. Освен това 

В начаЛОтО на 90-те 
ГОдини на хх ВеК 

храмът е биЛ ОГрабен 
на дВа Пъти – изчезВа 
ценна бОГОсЛужебна 
утВар, между КОЯтО и 

дарената От ниКОЛай 
бЛаГОВО, уПОмената 

В цитираниЯ 
дарстВен надПис. 

Съществуваше реална 
опасност тяхната съдба да 
сподели и съхраняваното 
при нас четвероевангелие, 
особено пък след като це-
лият град го знаеше като 
Златното евангелие! За-
почна серия от разговори 
между Общината, църква-
та и музея. В един момент 

сВещениКът 
ПредЛОжи да си 

„ПОдеЛим“ КниГата!

За музея да остане „ис-
торическата част“ – книж-
ното тяло, а за него – кори-
ците, тоест да вземем и да 
нарежем спорното Еван-
гелие!!! Такива събития се 
случиха тогава! Стигна се 
и до съдебен процес с пър-
во заседание на 13 декем-
ври 1996 г. За щастие ле-
ка-полека страстите утих-
наха. Успяхме да стигнем 
до споразумение. На 19 
март 1997 г. бе подписан 
договор между кмета на 
община Омуртаг инж.Бе-
хчет Керим и свещеника. 
Според клаузите му църк-
вата предостави Еванге-
лието за ползване на му-
зея „БЕЗВЪЗМЕЗДНО и 
БЕЗСРОЧНО“, а Община-
та й подари в замяна „На-
престолно евангелие за 
богослужебни цели, изда-
дено от Светия синод на 
Българската православна 
църква с кожена подвър-
зия и метален обков“.

Така Златното евангелие 
остана във фонда на Исто-
рически музей–Омуртаг, 
за да радва неговите посе-
тители и гостите на града.

ЗАрАЕВО – ИмЕ пАмЕТНИк

Във връзка с честването на 131 години от освобождението на Омуртаг и Търговище музеите в двата града са организирали пред-
ставянето в Търговище на най-прочутата реликва от времето на Руско-турската война, съхранявана в Омуртаг – Златното еванге-

лие. Читателите на „Местен вестник“ преди другите научават малко известни подробности за нея.

ЗЛАТНОТО ЕВАНГЕЛИЕ

Иван Петров на братската могила  
в село Зараево с руска група, 1970 г.

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ, 
предна корица

Задна корица
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