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Зрителите на предаването 
„в кабинета на кмета“ на 

националния телевиЗионен 
канал 3 номинираха 

най-достойните 
градоначалници на 

българия. За най-успешен 
кмет на 2008 г. иЗбраха 

д-р людмил веселинов. 
той е удостоен с плакет За 

приноса си За просперитета 
на oбщина попово.Брой 6 (199), година V • 13.II.2009 г. 

на стр. 3на стр. 2

Поради различни обек-
тивни причини, най-вече 
свързани с промени в За-
кона за местните данъци и 
такси през последните го-
дини, плащането на мест-
ните данъци и такса „Би-
тови отпадъци“ започва в 
различно време.

Не прави изключение и 
тази година, поради което 
отново напомняме на да-

нъчно задължените граж-
дани и фирми за срокове-
те, в които следва да пла-
тят данъчните си задъл-
жения към Общината.

И така, през 2009 годи-
на сроковете са следните :

Данък върху превозни-
те средства 

Събира се от началото 
на годината на две рав-
ни вноски – първата е до 

За шести пореден път от 15 
до 18 октомври Попово ще е 
домакин на Националния фес-
тивал за операторско май-
сторство „Златното око“. Той 
се провежда в памет на имени-
тия български оператор, съз-
дател на голям брой българ-
ски игрални и документални 
филми, родения в Попово Димо Ко-
ларов. Това стана ясно след проведе-
на работна среща в началото на месец 
февруари в София между председателя 
на Съюза на българските филмови дей-
ци Иван Павлов, кмета на община По-
пово д-р Людмил Веселинов и главния 
експерт в отдел „Култура“ към общин-
ската администрация Петя Габровска.

Организатори на фестивала са Об-
щина–Попово и Съюзът на български-
те филмови дейци със съдействието 
на Министерството на културата – ИА 
„Национален филмов център“. В под-
крепа по организацията и провежда-
нето на събитието са: Асоциация на 
българските оператори, Асоци-
ация на телевизионните опе-
ратори в България, Българ-
ска национална телевизия, 

от 1 април преиЗчисляват 
пенсиите с по-висок коеФицент

За шести пореден път

Тенис на маса

отлично 
представяне 
на поповски 

тенисист

откога Започва 
плащането на

местните  данъци ?

60 години „грижа 
За Земята и хората“ 

на стр. 2

По решение на Управителния съвет на кооперация 
„Паламарца 92” бяха наградени заслужили работни-
ци и служители за развитието на кооперативното 
земеделие в селото. Неделчо Стоянов бивш председа-
тел на кооперацията и дългогодишен неин служител 
беше сред наградените. /на снимката/

  на стр. 2

  на стр. 3



 седмица     

откога Започва 
плащането на

местните  данъци ?
31 март, втората – до 30 
септември. На предпла-
тилите целия годишен 
данък в срока за първа-
та вноска – до 31 март, 
се прави отстъпка от 5 
на сто.

2. Данък върху недви-
жимите имоти и такса 
„Битови отпадъци“ 

Тези задължения през 
2009 година започват да 
се събират от 1 март на 
четири равни вноски. 
Първата – до 30 април, 
втората – до 30 юни, 
третата – до 30 септем-
ври и четвъртата – до 30 
ноември. На предплати-
лите за цялата година в 
срока на първата вноска 
– 30 април, се прави от-
стъпка от 5 на сто. 

3. Патентен данък 
Плаща се на чети-

ри равни вноски както 
следва:

- за първо тримесечие 
– до 31 януари

- за второ тримесечие 
– до 30 април

- за трето тримесечие 
– до 31 юли

- за четвърто тримесе-
чие – до 31 октомври.

Срокът за плащане на 
първата вноска и въз-
можността за плащане 
на целия годишен данък 
с отстъпка изтече на 31 
януари.

Когато възникне за-
дължение за внасяне на 
патентния данък през 
годината, дължимата 
част от данъка за теку-
щото тримесечие се вна-
ся в 7-дневен срок от по-
даване на декларацията 
по чл. 61н от ЗМДТ.

Характерното за 2009 
година е, че сроковете 
на първите вноски и съ-
ответно плащането на 
целия годишен размер с 
отстъпка за двата основ-
ни местни данъка се раз-
личават.

Срокът за първата 
вноска на данъка върху 
превозните средства из-
тича на 31 март, а срокът 
за първата вноска на да-
нъка върху недвижими-
те имоти и такса „Бито-
ви отпадъци“ изтича на 
30 април.

За граждани, които 
имат задължения само 
от данък върху превоз-
ните средства, е удобно 
да платят задълженията 
си до края на месец фев-
руари, тъй като през ме-
сец март се очаква оби-
чайното струпване на 
голям брой данъкопла-
тци с произтичащото от 
това напрежение и по-
голям разход на време 
при плащане на данъци-
те.

МВ

от стр. 1

от стр. 1

от стр. 1

Маруся Милушева

На заседание на Об-
щинския експертен съвет 
по устройство на тери-
торията на 10 февруари 
беше разгледан предва-
рителният проект за общ 
устройствен план на град 
Попово. Проф. д-р Алек-
сандър Александров и 
проектантите от негови-
ят екип, заели се със за-
дачата да изготвят плана, 
представиха вижданията 
си за бъдещото развитие 
на града ни в перспектива 
20–25 години. 

 Според проф. Алек-
сандров Попово е харак-
терен български град. По 
начало населеното място 
се е развивало компакт-
но, но след построява-
нето на новата жп гара и 
присъединяването на два-
та квартала Невски и Се-

ячи е с твърде разпръс-
ната структура. Затова 
целта, която си поставя 
проектантският колек-
тив, е да свърже всички 
разпръснати елементи в 
една цялостна система и 
да разреши комуникаци-
онните проблеми вътре в 
града. В този смисъл ос-
новната посока на раз-
витие на града е насоче-
на на юг към гарата, язо-
вира и двете бивши села. 
Предвижда се развитие 
на зоната около старата 
жп гара, изграждане на 
смесена многофункцио-
нална зона, зелена зона 
за отдих около язовира и 
т.н.

 Разработката стъпва на 
оптимистичния вариант 
за демографска прогноза 
на град Попово. Според 
нея през 2030 г. населени-
ето на града ще е около 19 

500 души. В момента сме 
един от малкото градо-
ве в страната с излишен 
жилищен фонд. В също-
то време много хора жи-
веят на по-малка от евро-
пейските стандарти жи-
лищна площ. Като се от-
чита, че част от необита-
емите жилища ще влязат 
в оборот, в плана се пред-
вижда възможност за по-
строяването на около 500 
нови жилища, включи-
телно и в южната много-
функционална зона.

 Проектантите предста-
виха и предварителните 
си разработки за система-
та на социално обслужва-
не, промишлените тери-
тории, зелените площи и 
всички останали компо-
ненти на общия устрой-
ствен план. Интересно 
беше да чуем, че Попово 
е един от градовете в Бъл-

гария с най-много зелени 
площи на глава от насе-
лението, което го прави 
един добър град за жи-
веене. В същото време с 
малки изключения улич-
ните настилки не са в до-
бро състояние, оказваме 
се един твърде мотори-
зиран град и ни трябват 
повече места за парки-
ране. Авторският колек-
тив се опитва да даде ре-

ална насока за решението 
на всички важни градоус-
тройствени проблеми, за 
да се превърне Попово в 
град с европейски облик. 

 В експертния съвет 
участва и Вили Дашино-
ва – ръководител на еки-
па, който ще прави задъл-
жителната оценка за въз-
действие на околната сре-
да на новия устройствен 
план.

експерти обсъдиха предварителния 
устройствен план на попово

Природни феномени от 222 страни участват в сво-
еобразна класация за определяне на новите седем чу-
деса на света, организирана от швейцарска неправи-
телствена организация. Нашите Белоградчишки ска-
ли имат историческия шанс да бъдат едно от тези се-
дем чудеса на природата. Затова гласувайте на сайта 
WWW.neW7Wonders.com.

ВСЕКИ ГЛАС ЗА КРАСИВИТЕ И НЕПОВТОРИМИ 
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Е ГЛАС ЗА БЪЛГАРИЯ!

гласувайте За белоградчишките скали!
ЗАПОВЕД

На основание чл.12, ал.1 и 2, чл.67 и чл.68 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и Решения № 117 по протокол № 24/16.09.2005 г. и 
№ 222 по протокол №17/18.12.2008 г. на ОбС–Попово

НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване за от-
даване под наем на следните обекти, публична общинска 
собственост, за срок от пет години:
№

Обект Адрес
Площ
(Дка)

Начална 
тръжна  
Годишна 
Цена

1. Язо-
вир

с.Априлово
имот № 000015 и № 000018 22,416 448,32 лв.

2. Язо-
вир

с.Помощица
имот № 000258 93, 926 1878,52лв.

Цените са без включен ДДС.    ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 13 февруари 
се навършват 
33 години от 

смъртта на

НЕНО
ПЕНЕВ 
НЕНОВ
от село Водица

Животът отминава, 
споменът за тебе оста-
ва завинаги у нас.

Син Стефан

ОБЩина–ПОПОВО

Търгът да се проведе на 
24.02 .2009 г. от 10 часа в за-
седателната зала на Общи-
на–Попово.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УС-
ЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ТЪРГА:

 1. Депозит в размер на  
началната тръжна цена се 
внася в касата на  Общи-
на–Попово (стая 215) до 16 
часа на 23.02.2009 г. 

2. Тръжна документация 
се закупува от Центъра за 
административно обслуж-
ване на граждани при Об-
щина–Попово срещу сума-
та от 15 лв. без ДДС.

3. До участие в търга не 
се допускат участници, ко-
ито:

- имат задължения по ми-
нали и действащи договор-
ни отношения с Община–
Попово;

- не са представили всич-
ки необходими документи, 
посочени в тръжната доку-
ментация;

- са спечелили търг или 
конкурс и не са сключили 
договор с Община–Попово.

Информация за тър-
га може да се получи все-
ки работен ден в стая 217 
в сградата на Община– По-
пово.

КМЕТ 
НА ОБЩИНА ПОПОВО

д-р Л. Веселинов

Диана Събева

На 7 февруари в село Па-
ламарца бе организира-
на празнична среща-кон-
церт под надслов „ Грижа 
за земята и хората“. Повод 
за това е 60-та годишнина 
на кооперация „Паламар-
ца 92“

Гости на тържеството 
бяха Емел Расимова, зам. 
кмет на община Попово, 
Петя Габровска, гл. екс-
перт отдел „Култура”, Не-
взат Феимов, зам. предсе-

дател на Общинския съвет, 
Сюлейман Лешков, начал-
ник на общинска служба 
по земеделие, Венета Коле-
ва, представител на застра-
хователна компания „Ев-
роинс“ и Милчо Петров, 
кмет на с.Паламарца, мно-
го гости и бивши служите-
ли на кооперацията. С при-
ветствие към присъства-
щите се обърна Добри Къ-
нев, председател на коопе-
рацията. В словото си той 
проследи историческото 
развитие на кооперативна-
та идея в селото.

Поздравителни адреси 

от името на д-р Людмил 
Веселинов, кмет на общи-
на Попово поднесе зам. 
кмета Емел Расимова и от 
името на кметство Пала-
марца – Милчо Петров.

По решение на Управи-
телния съвет на коопера-
ция „Паламарца 92” бяха 
наградени заслужили ра-
ботници и служители за 
развитието на кооператив-
ното земеделие в селото.

В празничната програма 
взеха участие самодейни 
художествени състави към 
читалище „Искра” и дуо 
„Мистик” от гр. Попово.

60 години „грижа За Земята и хората“ от 1 април преиЗчисляват 
пенсиите с по-висок коеФицент

От 1 април 2009 г. пен-
сиите за осигурителен 
стаж и възраст ще бъдат 
преизчислени с нов, по-
висок коефициент. Те-
жестта на всяка година 
осигурителен стаж става 
1,1 на сто при 1 на сто в 
момента, което гаранти-
ра 10-процентно увели-
чение на пенсиите, полу-
чавани за осигурителен 

стаж и възраст. 
Друга промяна в Наред-

бата за пенсиите и осигу-
рителния стаж предвиж-
да отпадане на изисква-
нето за удостоверяване 
на осигурителен стаж и 
доход след 1 януари 2009 
г. с осигурителни книж-
ки на някои групи лица. 
За тях ще се използват 
данните от Регистъра на 
осигурените лица. 

In memoriam

На 9 февруари ни напусна 

АТАНАС 
МИХАЙЛОВ

 Бивш заместник кмет 
 на Община Попово
 
С неговата смърт си отиде един професиона-

лист, който остави добър спомен, не само Община 
Попово, но на всички постове които е заемаше до 
своята кончина. 

Поклон пред светлата му памет ! 
Община Попово

брой 6 • 13 февруари 2009 година2



съобщение

  седмица   

На 7 и 8 февруари в но-
вопостроената функцио-
нална зала на Национал-
ната спортна академия в 
София се проведе първият 
официален турнир по те-
нис на маса в памет на по-
чиналия преди две години 
доцент Йото Дряновски. 
Тенденцията е този тур-
нир да стане традиционен. 
На него бяха поканени да 
участват по двама състе-
затели от шестте водещи 
клуба в страната – общо  по 
12 жени и мъже.

От поповския клуб „Роса 
1“ в турнира взеха участие 
капитанът на отбора и пър-
ва ракета Станислав Ива-
нов и втората ракета Весе-
лин Илиев. Състезатели-
те бяха разпределени в две 
групи – „А“ и „Б“. За вода-
чи на групите бяха опреде-
лени двамата поповчани.

След изиграването на 
срещите в групите Ста-
нислав Иванов се класира 
трети и продължи напред, 
а Веселин Илиев оста-
на шести и отпадна. След-
ващите срещи на нашето 
момче се развиха много 
драматично. Сашко за по-
малко от 20 минути победи 
с 3:0 гейма (11:7, 11:4, 11:5) 

Д. Георгиев, който се със-
тезава в италиaнски клу-
бен отбор от елитната се-
рия „А“ и през миналата 
година имаше победа над 
поповчанина в държавното 
първенство.

Особено оспорвано пре-
мина полуфиналната сре-
ща на поповския тенисист 
с първата ракета на вар-
ненския „Корабострои-
тел“, който съвсем наскоро 
бе награден от фондацията 
на Димитър Бербатов като 
проспериращ млад състе-
зател. Напористият варне-
нец набързо поведе с 3:0 
гейма (по регламент се иг-
рае 4 от 7 гейма). И когато 
се очакваше срещата да за-
върши 4:0, настъпи пълен 
обрат.  Сашко успя да отра-
зи 4 мачбола и изравни гей-
мовете – 3:3. В решителния 
7-и гейм опитът на попов-
ския състезател си каза ду-
мата и той спечели с 11:9.

Във финалната среща не-
възстановеният физически 
и психически след 7-гей-
мовия мач Станислав Ива-
нов загуби от безгрешно 
играещия плевенчанин Вл. 
Петков и зае второто място 
в този престижен турнир.

Димитър СТЕФАНОВ

За шести пореден път
„Ню Бояна филм“ АД, 
UVT, Сдружение за среда 
и култура „Попово ХХI 
век“, както и лица, орга-
низации и фирми, изяви-
ли желание да подпомог-
нат провеждането на фил-
мовия фестивал. 

На тазгодишното изда-
ние на фестивала учас-
тниците и гостите ще 
имат удоволствието да 
гледат всичко, произве-
дено в българското фил-
мово изкуство от 2006 г. 
насам – любими филми 
и уникални студентски 
произведения. 

Целта на организато-
рите на филмовия фести-
вал е развитие и популя-
ризиране на българското 
кино, стимулиране изку-
ството на изображението 
в работата на българските 
филмови оператори и из-
ползване възможностите 

на съвременната техника 
при създаване на произве-
дения от различни видове 
и жанрове на седмото из-
куство.

Заявяването на участие 
започва от 10 август и ще 
продължи до 10 септем-
ври в администрацията на 
СБФД в София. Заявените 
филми за участие ще бъ-
дат селектирани и допус-
натите ще вземат участие 
във фестивала през 2009 
г.

Ще припомним, че пе-
тото издание на нацио-
налния фестивал „Злат-
ното око“ се проведе през 
2006 г. Тогава носител на 
статуетката стана Пламен 
Сомов за работата си във 
филма „Откраднати очи“. 
Голямата награда бе при-
съдена и на Христо Боза-
джиев за работата му във 
филма „Невидими“.

Михаела Петрова

от стр. 1

от стр. 1

На 17 февруари, от 
14.00 часа в Дома на 
културата – гр.Попово 
ще се проведе публич-
но обсъждане на про-
екта за Общински бю-
джет `2009 г.

Целта на ежегодни-
те дискусии е постига-

не на ползотворно вза-
имодействие и обща 
ангажираност в подо-
бряване на  местното 
самоуправление.

Заповядайте на об-
съждането.

Община Попово

Диана Събева

От миналата година в 
ОУ „Любен Каравелов“ 
работи клуб „Аз помня 
и преоткривам“, в кой-
то участват 30 момичета 
от V до VІІІ клас под ръ-
ководството на препода-
вателя по история Елка 
Кръстева. Желанието на 
участниците е да доразви-
ят познанията си по исто-

рия.
Водени от любовта си 

към нея, участниците в 
него се стремят да изва-
дят от забрава интересни 
моменти от историческо-
то ни и културно минало. 
Така например Грациела 
Маринова от VІІІ-а клас 
е издирила и описва оби-
чая „Цветница“, Весели-
на Тинева – старите чеш-
ми в село Посабина и др.

За разнообразната дей-
ност на клуба разказват 
Надежда Младенова от 
VІ-а клас и Хюлия Мех-
медова от VІІІ-а клас. Те 
с радост споделят, че са 
установили контакти със 
сродни клубове, истори-
чески музеи и граждани. 
А чрез уроците по родо-
любие са организирали 
срещи с изявени бълга-
ри от различни сфери на 
обществения живот. Ос-
новните дискусии са по 
въпроса „Защо трябва да 
имаме  самочувствието, 
че сме българи“. С нетър-
пение  очакват уроците по 

родолюбие, които ще се 
проведат в Учредително-
то събрание във Велико 
Търново и в  Национал-
ния исторически музей.

Със своите разработки, 
участието си в конкур-
си, провеждането на дис-
кусии и разговори учас-
тниците съизмерват  по-
стиженията си с връст-
ници от страната. Граци-
ела Маринова, Веселина 

Тинева, Милена Малче-
ва и Мадлен Али са сти-
пендианти на фондация 
„Комунитас“ за учебната 
2008–2009 година. А Гра-
циела и Надежда са взели 
участие в конкурса, пос-
ветен на 100-годишни-
ната от отбелязването на 
Независимостта.  За Вяра 
Драгомирова от VІІІ-в 
клас клубът е място, къ-
дето може да пресъздаде 
наученото в художестве-
ни творби.

Чрез организираните 
дейности учениците по-
казват наученото и създа-
ват нагласа у своите съ-
ученици за интерес към 
миналото. Всичко това ги 
научава да ценят държав-
ните символи и празници. 
А с изследователската си 
дейност спомагат за опаз-
ване на българската па-
мет.

Можем само да похва-
лим  тези момичета и да 
им пожелаем у тях да ос-
тане да гори пламъчето на 
любовта към историята.

Уважаема редакция,

От името на моите 
съселяни от с.Водица ис-
кам на страниците на 
„Местен вестник“ да 
изкажа благодарност 
към труда на служител-
ките в нашата пощенска 
станция. Тя не е голяма, 
но в резултат на стара-
нието и съвестното от-
ношение към задължени-
ята си от страна на ра-
ботещите в нея обслуж-
ването на хората винаги 
е бързо и качествено.

Персоналът на стан-
цията се състои от три 
служителки, които ра-
ботят професионално и 
при нужда си помагат 
взаимно.

Пенка Иванова е на-
чалничка на пощенска-
та станция и работи 
тук от шест години. Тя 
винаги съумява така да 
си подреди нещата, че 
пред гишето й никога не 
се натрупват по много 
хора. Раздава пенсиите 
за кратко време и точ-
но, досега за дейността 
й не са постъпвали ни-

какви оплаквания.
Другата служителка 

– Стойка Васева, е от 
осем години в пощата. 
Познава добре работа-
та си и знае задължени-
ята си в детайли. Поч-
ти изцяло тя прави або-
намента на вестници и 
списания и като поща-
льон ги разнася бързо по 
домовете на абонатите. 
Умее да контактува по 
подходящ начин с хора-
та.

Най-отскоро работи 
в пощенската станция 
Пенка Петрова, чийто 
стаж тук е около една 
година. Тя бързо усвои 
задълженията си и ги 
изпълнява съвестно, за-
това жителите на се-
лото са доволни от нея 
и от начина, по който ги 
обслужва. 

На тези три жени, по-
щенски служители, ние, 
живеещите във Водица, 
от сърце благодарим за 
грижите и вниманието, 
с което се отнасят към 
нас.

Стефан ПЕНЕВ
с. Водица

М.Петрова

На 13 февруари от 
17.00 до 19.00 часа в 
дискотека „Сезони“ - 
гр.Попово, ще бъдат 
обявени и наградени пе-
челившите участници 
в конкурса „Любов, ма-
гия и отговорност“. С 
есе и рисунка по тема-
та участват деца на въз-
раст от 14 до 18 години. 
Най-хубавите творби ще 

бъдат публикувани в ме-
дийното пространство.

Организатори на кон-
курса са учредителите 
на клуб „Аз и ти“, сфор-
миран в предходен етап 
на проекта „Подобрява-
не на сексуалното и ре-
продуктивно здраве на 
младите хора в Бълга-
рия“. Дейността по ре-
ализирането на проекта 
ще приключи през ме-
сец юни. 

„Любов, магия и 
отговорност“

„аЗ помня и преоткривам“ 

Във връзка със 
зачестилите слу-
чаи на взривяване 
и предизвикване 

на пожари при експлоата-
ция на бутилки с газ в стра-
ната загинаха много граж-
дани, други бяха наране-
ни и се понесоха значител-
ни материални щети как-
то от потърпевшите, така 
и от други граждани.Тези 
случаи не подминаха и на-
шата община. Оставен без 
наблюдение газов котлон 
предизвиква експлозия без 

човешки жертви, но с го-
леми материални щети на 
30.01.2009 г. в гр.Попово. 

За да се предотвратят не-
желани инциденти при из-
ползване на бутилки с про-
пан-бутан както за бито-
ви нужди, така и за други, 
спазвайте следните изис-
квания:

Използвайте изправни 
бутилки, които да бъдат 
маркирани за маса с клей-
ма за последен технически 
преглед и за следващ та-
къв с маркиран месец и го-

дина. Да са спазени срокът 
за годност и техническият 
преглед. Да не е повреден 
вентилът, опорният пръс-
тен и да нямат външна ко-
розия и механична повре-
да;

Ползването да става само 
в проветриви помещения;

Присъединителният мар-
куч да не е напукан и съе-
диненията да са здрави;

Да не се използват марку-
чи с дължина, по-голяма от 
1,5 м;

Да не се съхраняват в 

близост до отоплителни 
уреди;

Да не се ползват в поме-
щения под кота 0;

Да не се допуска прегря-
ване на бутилките за газ и 
присъединителните връз-
ки. Газовите уреди да не се 
нагряват до температура, 
по-висока от 400 С;

Да не се оставят без на-
блюдение работещи газови 
инсталации;

Да не се допуска пълне-
не на газови бутилки пове-
че от 80 % от обема им. За 

целта същите да се обслуж-
ват от лицензирани пункто-
ве за пълнене на туристиче-
ски бутилки, оборудвани с 
необходимата, нормативно 
изискваща се техника;

При транспортирането на 
бутилките същите да се ук-
репват така, че да бъдат за-
щитени от повреди на вен-
тилите им. Не се допуска 
превоз на бутилки за газ в 
обществения транспорт;

При констатиране на те-
чове от газов уред, бутил-
ка или съоръжение, работе-

щи на газ пропан-бутан, е 
необходимо да се извърши 
следното:

Евакуация на пребивава-
щите от загазованите поме-
щения или сгради;

Прекратяват се всички 
действия, свързани с ис-
крообразуване или ползва-
не на открит огън;

Вземат се незабавни мер-
ки за прекратяване изтича-
нето на газ;

Извършва се проветрява-
не на загазованите помеще-
ния.

ЧиТаТелска ПОЩа

с благодарност към 
пощенци

отлично представяне 
на поповски тенисист

апел за безопасна експлоатация на бутилки, пълни с втечнени въглеводородни газове /пропан-бутан за битови и други нужди

скръбна вест
На 10 февруари внезапно си напусна 
нашият дългогодишен колега 
СТАЛИН 
АТАНАСОВ ИВАНОВ
дългогодишен служител 
в кметство с.Звезда
Ще го запомним с неговата любов към селото, 

всеотдайност и коректност в взаимоотношения-
та с хората.

Вечна му памет !
Служителите от Община Попово
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- Кога започна да се за-
нимаваш със стендов 
моделизъм и защо избра 
точно него ?

- Първия си модел сгло-
бих когато бях 16-годи-
шен. За да се ориентирам 
към този вид моделизъм, 
определящо бе стремежът 
ми към авиацията, лю-
бовта ми към самолети-
те. За тях четях много по 
различни вестници и спи-
сания. Исках да стана ле-
тец и дори бях приет през 
1970 г. във военно-въз-
душното училище в До-
лна Митрополия. Обаче 
полетът ми към небето бе 
прекъснат по здравослов-
ни причини. Така, съвсем 
естествено, започнах да се 

занимавам с изработване-
то на самолетни модели, 
може би като израз на не-
осъществената ми мечта 
да стана летец. 

- Колко самолета си из-

работил досега?

- За 40 години съм съ-
брал общо 400 модела, от 
които съм сглобил 300, а 
още 100 „чакат“ на части, 
съхранени в кутии, да ви-
дят бял свят. Моделите са 
в разнообразни разцветки, 
заготовките са от различ-
ни наши и чуждестранни 
фирми.

- За колко време изра-
ботваш един самолет?

- Не може да се каже 
точно, за всеки модел е 
различно, зависи от много 
неща. Понякога дни наред 
не ми се занимава с това, 
но когато ми дойде отвъ-
тре и ме грабне, като ме 

хване меракът, съм рабо-
тил по цели нощи без да 
усетя как минава време-
то. Така, че не може точ-
но да се фиксира опреде-
лен срок за изработването 
на един самолет.

- Как протича проце-
сът по направата на да-
ден модел?

- Различно е… Когато 
се спра на определен мо-
дел, най-напред изчитам 
много литература за него, 
ровя се из интернет, тър-

ся всичката възможна ин-
формация за самолета. 
След това мисля доста по 
самия модел – мога ли да 
го направя по-раздвижен, 
което лично за мене е от 
голямо значение. Нужно 
е време също за прогон-
ване на различните части, 
понякога се налага и да се 
китват отделни детайли. 
Има модели с 50 детайла, 
но има и модели със 150 
детайла… Трябва също да 
се чете доста специализи-
рана литература - и по ка-
муфлажите /оцветяване-
то/, и по опознавателните 
знаци, и за други неща. Не 
може, например, на бра-
зилски самолет от Втора-
та световна война да му 
сложиш германски знаци 

или пък на руски самолет 
– български знаци…

- Имаш ли любим само-
лет?

- Както е трудно да избе-

реш като любимо едно от 
всичките си деца, така е и 
със самолетите. Любима-
та ми тема, по която рабо-
тя, се отнася до палубни и 
морски самолети. Палуб-
ните самолети отговарят 
на „най-жестоки“ от тех-
ническа гледна точка из-
исквания, при тях всичко, 

свързано със сигурността, 
е направено най-добре. 
Според мен един от вър-
ховите палубни самолети 
е „Хариер“. Технологията 
за вертикално излитане е 
дело на един французин, 
който я е продал на англи-
чаните и те конструират 
първия вертикално изли-
тащ самолет. Освен прото-
типа, до днес са направе-
ни още 11 модификации. 
Те са участвали в бойни 
действия във войната за 
Фолклендските острови. 
Аз имам всичките 12 вида 
от този тип самолети.

- Кой, според тебе, днес 
е най-добрият самолет?

- Не може точно да се 
каже. Един съвременен 
самолет следва да е уни-
версален. Той трябва при 
нужда да може да бъде и 
изтребител, и щурмови, и 
бомбардировач, и разуз-
навателен… Най-важна 
е обаче електрониката, с 
която е съоръжен. Казано 
накратко – добрият само-
летът следва да е много-

функционален, да съчета-
ва качествата на различни 
видове самолети.

- В колко изложби си 
участвал досега?

- В повече от 10. Исти-
ната е, че модели самоле-
ти започнаха да се изла-
гат от 2001 г. насам, преди 
това не се правеха подоб-
ни изложения. Изложбите 
се организират от юриди-
чески регистрирани клу-
бове по авиомоделизъм и 
на тях се представят най-
различни изработени мо-
дели. Лично аз досега съм 
спечелил от такива излож-
би общо 6 медала – 1 зла-
тен, 3 сребърни и 2 брон-
зови със съответните гра-
моти към тях. Последният 
ми медал бе от Третата из-
ложба-конкурс, организи-

рана от Клуб „Стендов мо-
делизъм-БГ“ през 2007 г.

- Сега над какво рабо-
тиш и кога ще е след-
ваща изява, в която ще 
участваш?

- Работя основно по мо-
дели на самолети, които 
са били на въоръжение в 
българските военно-въз-
душни сили. Това са две 
модификации МиГ 19 – 
МиГ 19-С и МиГ 19-ПМ. 
През май т.г. имам наме-
рение да взема участие в 
изложение, организирано 
от Клуб „Стендов модели-
зъм БГ“. Преди това оба-
че съм обещал да подредя 
една изложба от изработе-
ни от мен модели в попов-
ския исторически музей 
по повод Международния 
ден на авиацията и космо-
навтиката - 12 април.

- Скъпо ли е твоето 
хоби?

- Общо взето – да. Цена-
та на заготовките за раз-
лични модели е различ-

на – има самолети от 7-8 
лева, има и от 200-250 лв. 
Купува се всичко – аксе-
соари, лепила, бои, кит за 
пластмаса, четки, пилич-
ки, компресор за боядис-
ване, аерографи и ред дру-
ги неща. Освен това към 
всеки модел има допълни-
телни части, които също 
трябва да се купуват. По-
някога „подробностите“ 
струват повече от самия 
модел.

- Какво ти дава моде-
лизмът?

- Преди всичко вътреш-
но удовлетворение. Дава 
ми много знания за само-
летите – за да изработиш 
вярно един модел, за да 
бъде той истински, тряб-
ва да се прочете много 
специализирана литерату-

ра. Моделизмът ме учи на 
търпение, спокойствие, на 
способност за мобилизи-
ране на воля и сили. Точ-
но тези качества се стремя 
да предам на децата, с ко-
ито сега се занимавам. От 
известно време работя с т. 
нар. деца в риск като об-
ществен  възпитател към 
Местната комисия за бор-
ба с противообществени-
те прояви на малолетни 
и непълнолетни. Идват и 
други деца, които проявя-
ват интерес към този вид 
моделизъм.

- Какво ще пожелаеш 
на попочани?

- Само хубави неща. 
Здраве, радост и късмет. 
Да има работа за хора-
та, да се създават работ-
ни места, за да не бягат 
младите в чужбина, как-
то е сега. Градът ни да се 
развива, да става по-кра-
сив, да бъде привлекател-
но място за живеене.

Въпросите зададе
Кирил ЖЕЧЕВ  

   инТерВю  

самолетите са детската ми мечта,
моделиЗмът ми носи удовлетворение

Иван Филипов е поповчанин, роден преди 56 годи-
ни. Семеен е, има три деца – син и две дъщери. За-
вършил е висше образование, специалност история. 
Бил е учител, работил е и дълги години в системата 
на МВР, където се е пенсионирал. Сега пак  работи 
като началник охрана в една поповска фирма. Зодия 
“Везни”. Много от жителите на града го познават, но 
малко знаят за неговото интересно хоби – изработва-
нето на различни модели самолети, което официално 
се нарича авиационен стендов моделизъм и на което 
той е посветил голяма част от свободното си време 
през последните 40 години от своя живот. Г-н Фили-
пов, когото пишещият тези редове познава още като 
ученик, се съгласи с удоволствие да отговори на ня-
колко въпроса специално за читателите на вестника.
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява на-

меренията на Община Попово за уп-
равление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2009 г. Тя 
съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи 
и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и раз-
пореждането с имоти – общинска соб-
ственост;

2. Описание на имотите, които об-
щината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, аренда, за 
продажба и учредяване право на стро-
еж.

3. Описание на имотите, които об-
щината има намерение да предложи 
за замяна срещу имоти но граждани 
или юридически лица;

4. Описание на имотите, които об-
щината има намерение да придобие в 
собственост и способите на тяхното 
придобиване.

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ-
ТЕ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С УП-
РАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДА-
НЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ

№ по ред ВИД ДЕЙНОСТ. Прогноз-
ни 

 приходи в лв.
А. От управление на имоти – об-

щинска собственост. 
1. Отдаване под наем на жилищни 

имоти. 85 000
2. Отдаване под наем на нежилищни 

имоти. 120 000
3. Отдаване под наем на земеделска 

земя. 38 000
4. Отдаване под аренда на пасища, 

мери. 200 000
Всичко от управление на имоти – 

общинска собственост. 443 000
Б. От разпореждане с имоти общин-

ска собственост. 
1. Продажба на имоти в регулация. 

190 000
2. Продажба на жилищни имоти. 

250 000
3. Продажба на лозя. 35 000
Всичко от разпореждане с имоти – 

общинска собственост. 475 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ. 918 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕ-
РЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, АРЕН-
ДА, ЗА ПРОДАЖБА И УЧРЕДЯВА-
НЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

№ по ред. ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

А. Имоти, които община Попово 
има намерение да предостави под 
наем, аренда

- имоти в урбанизираната терито-
рия на общината:

1. 6 бр. павилиони на промишлен 
пазар всеки с площ от 16 кв. м.

2. Терен в кв. 105 по регулационния 
план на гр. Попово от 26 кв.м

3. Част от имот публична общинска 
собственост – помещение от 175 кв. 
м. в Дом на културата УПИ 3, кв. 105 
по регулационния план на гр.Попово

4. Помещение в УПИ І, кв. 37а по 
регулационния план на с.Ломци с 
площ 72 кв. м

5. Дворно място в УПИ VІІІ, кв. 20 
по регулационния план на с.Еленово - 
10,520 дка

6. Терен от 200 кв.м – част от имот 
публична общенска собственост, 
представляващ ПИ с кад. №5068 в 
кв.105

-имоти извън регулация:

1. Язовир им. № 000258 в землище-
то на с.Помощица с площ от 93,926 
дка

2. Язовир им. №000015 в землище-
то на с.Априлово с площ от 22,416 дка

с. Ломци 
3. им.№100037 – нива 1,205 дка
4. им.№100038 – нива 0,960 дка
5. им.№100039 – нива 2,865 дка
6. им.№100040 – нива 2,562 дка
7. им.№36 – нива 9,908 дка
8. им.№45007 – нива 19,230 дка
9. им.№53006 – нива 11,290 дка
10. им.№100353 – нива 0,779 дка
11. им.№100355 – нива 2,884 дка
12. им.№100378 – нива 0,186 дка
13. им.№100379 – нива 1,826 дка
14. им.№100418 – нива 1,830 дка
15. им.№100382 - нива 2,160 дка
16. им.№100027 – нива 0,406 дка
17. им.№100029 – нива 0,877 дка
18. им.№100030 – нива 1,121 дка
19. им.№38019 – нива 12,135 дка
20. им.№153 – нива 5,122 дка
21. им.№338 – нива 3,680 дка
22. им.№361 – нива 2,246 дка
23. им.№139 – нива 14,343 дка
24. им.№40025 – нива 16,651 дка
25. им.№19009 – нива 3,220 дка
26. им.№100041 - нива 1,345 дка
27. им.№100042 – нива 1,453 дка
28. им.№100043 - нива 1,361 дка
29. им.№100056 – нива 1,052 дка
30. им.№100058 – нива 1,116 дка
31. им.№100150 – нива 1,630 дка
32. им.№100151 – нива 1,794 дка
33. им.№60 – нива 23,853 дка
34. им.№75 – нива 5,613 дка
35. им.№15 – нива 8,123 дка
36. им.№360 – нива 2,918 дка

кв.Сеячи
37. им.№712048 – нива 0,995 дка
38. им.№716003 – нива 0,541 дка
39. им.№029046 - нива 0,623 дка
40. им.№731117 – нива 0,333 дка
41. им.№734056 – нива 1,114 дка
42. им.№7 34062 – нива 1,671 дка
43. им.№736025 – нива 1,717 дка
44. им.№736067 – нива 1,303 дка
45. им.№736116 – нива 0,933 дка
46. им.№737010 – нива 1,250 дка
47. им.№035045 – нива 0,720 дка
48. им.№15043 – ливада 9,892 дка
49. им.№712051 – нива 1,200 дка

с.Захари Стояново
50. им.№23001 – нива 0,972 дка
51. им.№230 – нива 22,051 дка
52. им.№102196 – нива 3,520 дка
53. им.№102168 – нива 3,215 дка
54. им.№102182 – нива 0,984 дка
55. им.№23122 – нива 1,018 дка
56. им.№23121 – нива 0,567 дка
57. им.№101068 – нива 3,786 дка
58. им.№102535 – нива 6,201 дка
59. им.№13001 – нива 0,700 дка
60. им.№13025 - нива 16,672 дка
61. им.№13036 – нива 8,734 дка
62. им.№19007 – нива 3,300 дка
63. им.№21038 – нива 3,661 дка
64. им.№31005 – нива 16,803 дка
65. им.№228 - нива 0,800 дка
66. им.№180 – нива 2,884 дка
67. им.№102532 – нива 2,555 дка
68. им.№102192 – нива 3,398 дка
69. им.№102534 – нива 0,891 дка
70. им.№102175 – нива 3,693 дка
71. им.№102187 – нива 1,932 дка
72. им.№102531 – нива 2,104 дка
73. им.№102171 – нива 5,932 дка
74. им.№101069 – нива 3,802 дка
75. им.№102183 – нива 2,531 дка
76. им.№102178 – нива 1,347 дка 

с.Паламарца
77. им.№393 – др. сел. територия 

1,912 дка

78. им.№149 – нива 1,448 дка
79. им. №321 – нива 42,252 дка
80. им.№10002 – нива 5,131 дка
81. им.№161537 – нива 4,041 дка

с.Еленово
82. им.№100174 – нива 4,531 дка
83. им.№100178 – нива 0,211 дка
84. им.№100173 – нива 2,701 дка
85. им.№99005 – нива 10,002 дка

с.Зараево
86. им.№ 101211 – нива 2,636 дка
87. им.№ 101213 – нива 6,652 дка
88. им.№ 101214 – нива 2,626 дка
89. им.№ 101215 – нива 3,292 дка
90. им.№ 101216 – нива 7,234 дка
91. им.№101217 – нива 3,070 дка
92. им.№101218 – нива 6,783 дка
93. им.№101219 – нива 0,746 дка
94. им.№102287 – нива 1,530 дка
95. им.№103333 – нива 4,438 дка
96. им.№102288 – нива 1,499 дка
97. им.№102327 – нива 1,511 дка
98. им.№100209 – нива 5,366 дка
99. им.№100210 – нива 14,586 дка
100. им.№100222 – нива 2,283 дка
101. им.№100230 – нива 1,197 дка
102. им.№000124 - нива 0,559 дка
103. им.№000281 – нива 0,487 дка
104. им.№015068 – лозе 0,400 дка
105. им.№019302 – нива 0,306 дка
106. им.№101226 – нива 1,840 дка
107. им.№101259 – нива 0,691 дка
108. им.№101260 – нива 3,520 дка
109. им.№101261 – нива 4,268 дка
110. им.№101262 – нива 3,062 дка
111. им.№101263 – нива 3,906 дка
112. им.№103334 – нива 2,854 дка
113. им.№103335 – нива 2,432 дка
114. им.№103336 – нива 1,958 дка
115. им.№103337 – нива 1,959 дка
116. им.№103341 – нива 2,067 дка
117. им.№103494 – нива 9,257 дка
118. им.№102286 – нива 1,232 дка
119. им.№019303 – нива 1,323 дка

гр.Попово
120. им.№36003 - нива 5,000 дка
121. им.№36008 – нива 3,486 дка
с.Тръстика
122. им.№352 – ливада 19,267 дка

с.Садина
123. им.№66017 – нива 10,237 дка
124. им.№500012 – нива 3,975 дка
125. им.№163 – нива 0,689 дка
126. им.№505 – нива 1,307 дка
127. им.№905 – нива 6,918 дка
128. им.№908 – нива 0,613 дка
129. им.№1088 – нива 3,337 дка
130. им.№15098 – нива 0,443 дка
131. им.№16099 – нива 0,306 дка

с.Светлен
132. им.№1111 – нива 10,687 дка
133. им.№1190 – нива 3,037 дка
134. им.№2223 – нива 1,054 дка

с.Априлово
135. им.№98121 – нива 0,151 дка
136. им.№98122 – нива 0,250 дка
137. им.№98159 – нива 0,630 дка
138. им.№118038 – нива 1,363 дка
139. им.№97014 – нива 1,800 дка
140. им.№95009 – нива 0,383 дка
141. им.№87001 – нива 1,000 дка
142. им.№89001 – нива 0,860 дка
143. им.№94007 – нива 0,291 дка
144. им.№97015 – нива 0,969 дка
145. им.№123007 – нива 2,099 дка
146. им.№127015 – нива 2,300 дка
147. им.№127016 – нива 1,000 дка
148. им.№128004 – нива 1,360 дка 
149. им.№141015 – нива 3,500 дка
150. им.№143017 – нива 0,354 дка
151. им.№145001 – нива 5,501 дка
152. им.№153016 – нива 2,188 дка
153. им.№154009 – нива 2,500 дка

154. им.№99316 – нива 6,523 дка

с.Посабина
155. им.№30194 – нива 4,934 дка
156. им.№30093 – нива 1,556 дка
157. им.№30094 – нива 1,394 дка
158. им.№30095 – нива 1,547 дка
159. им.№30100 – нива 3,204 дка
160. им.№30114 – нива 1,595 дка
161. им.№30201 – нива 1,731 дка
162. им.№30222 – нива 4,323 дка
163. им.№30153 – нива 1,219 дка
164. им.№30231 – нива 1,724 дка
165. им.№30232 – нива 3,105 дка
166. им.№30307 – нива 1,150 дка
167. им.№30175 – нива 2,060 дка
168. им.№30237 – нива 1,464 дка
169. им.№30235 – нива 1,015 дка
170. им.№30351 – нива 1,390 дка
171. им.№30164 – нива 2,821 дка
172. им.№30253 – нива 1,322 дка
173. им.№30124 – нива 3,651 дка
174. им.№30172 – нива 3,539 дка
175. им.№30247 – нива 0,583 дка
176. им.№68003 – изост. овощна 

градина 140,538 дка

Б. Имоти, които Община Попово 
има намерение да продаде

- в урбанизираната територия на 
общината:

1. УПИ VІ от кв.146 по регулацион-
ния план на гр.Попово, ул.„Тракия“ № 
27а с площ от 450 кв.м, предназначен 
за жилищно строителство

2. УПИ VІІ от кв.146 по регулацион-
ния план на гр.Попово, ул.„Тракия“ № 
29 с площ от 450 кв.м., предназначен 
за жилищно строителство

3. УПИ VІІІ от кв. 6а по регулацион-
ния план на гр. Попово, ж.к.„Младост“ 
с площ от 4 100 кв.м., предназначен за 
жилищно строителство

4. ПИ кад. №122 от кв.46 по ре-
гулационния план на гр.Попово, 
ул.„Дружба“ с площ от 271 кв.м., 
предназначен за жилищно строител-
ство

5. УПИ ХХVІ, кад. № 421 от кв.47 
по регулационния план на гр.Попово, 
ул.„Изгрев“ №14 с площ от 217 кв.м. 
заедно с построената жилищна сгра-
да и навес

6. УПИ ХІІ от кв.42 по регулацион-
ния план на гр. Попово, ул.„Селище“ 
с площ от 2200 кв.м., предназначен за 
търговска дейност и спортна площад-
ка

7. УПИ ІІІ, кад. №588 от кв.52 по 
регулационния план на с.Славяново с 
площ от 1 620 кв. м., предназначен за 
жилищно строителство

8. УПИ VІ, кад.№588 от кв.52 по ре-
гулационния план на с.Славяново с 
площ от 2 000 кв. м., предназначен за 
жилищно строителство

9. УПИ V, кад. №588 от кв.52 по ре-
гулационния план на с.Славяново с 
площ от 2 000 кв. м., предназначен за 
жилищно строителство

10. УПИ ХІ, кад. №156 от кв.8 по 
регулационния план на с.Помощица с 
площ от 1 175 кв.м., предназначен за 
жилищно строителство

11. УПИ ХІ от кв.20 по регулацион-
ния план на с. Звезда с площ от 1 185 
кв.м., предназначен за жилищно стро-
ителство

12. УПИ Х от кв.13 по регулацион-
ния план на с.Бракница с площ от 2 
360 кв.м, предназначен за жилищно 
строителство

13. Кад.№253 по регулационния 
план на с.Посабина – сгради освиде-
телствани за събаряне – като матери-
али

14. УПИ Х, кад.№ 90 от кв.7 по ре-
гулационния план на с.Манастирца с 
площ от 780 кв.м. заедно с жилищната 

програма
За управление и раЗпореждане с имотите – общинска собственост в oбщина попово преЗ 2009 г.
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 юБилей   
сграда, освидетелствана за събаряне

15. УПИ ІХ, кад.№89 от кв.7 по ре-
гулационния план на с.Манастирца с 
площ от 1 300 кв.м, предназначен за 
жилищно строителство

16. 5 броя къщи от олекотени пане-
ли в с.Манастирца

17. УПИ ХХІІІ, кад. № 206 от кв. 17 
по регулационния план на с.Баба Тон-
ка с площ от 1 145 кв. м, предназначен 
за жилищно строителство

18. Двустаен апартамент №21 в 
ж.к.„Младост“, бл.1, вх.Б, ет.7

19. Едностаен апартамент №2 в 
ж.к.„Младост“, бл.12, вх.В, ет.1

20. Четиристаен апартамент №1 в 
ж.к.„Младост“, бл.117, вх.А, ет.1

21. Двустаен апартамент №10 на 
бул.„България“ №184, ет.4

22. Двустаен апартамент №9 на 
ул.„Ген.Баранов“ № 61, ет.3

23. Двустаен апартамент №15 на 
ул.„М.Тасева“ № 65, ет.5

24. Двустаен апартамент №37 в 
ж.к.„Русаля“, бл.12, ет.7

25. Двустаен апартамент №16 на ул. 
„П.Хитов“ №23, ет.6

26. Еднофамилна къща на 
ул.„Самара“ №17

- лозя в землището на гр. Попово
1. Им.№1120166 с площ 0,542 дка, 

кат.4
2. Им.№1120168 с площ 0,543 дка, 

кат.4
3. Им.№1120173 с площ 0,565 дка, 

кат.4
4. Им.№1120175 с площ 0,232 дка, 

кат.4
5. Им.№1120176 с площ 0,234 дка, 

кат.4
6. Им.№1120178 с площ 0,368 дка, 

кат.4
7. Им.№1120180 с площ 0,507 дка, 

кат.4
8. Им.№1120181 с площ 0,548 дка, 

кат.4
9. Им.№1120183 с площ 0,504 дка, 

кат.4
10. Им.№1120184 с площ 0,486 дка, 

кат.4
11. Им.№1120185 с площ 0,536 дка, 

кат.4
12. Им.№1120189 с площ 0,548 дка, 

кат.4
13. Им.№1120190 с площ 0,511 дка, 

кат.4
14. Им.№1120191 с площ 0,777 дка, 

кат.4
15. Им.№1120202 с площ 1,000 дка, 

кат.3
16. Им.№1120419 с площ 0,137 дка, 

кат.4
17. Им.№1120422 с площ 0,424 дка, 

кат.4
18. Им.№1120423 с площ 0,463 дка, 

кат.4
19. Им.№1120424 с площ 0,468 дка, 

кат.4
20. Им.№1120474 с площ 0,575 дка, 

кат.3
21. Им.№1120475 с площ 0,481 дка, 

кат.3
22. Им.№1120481 с площ 0,651 дка, 

кат.3
23. Им.№1120482 с площ 0,351 дка, 

кат.3
24. Им.№1120483 с площ 0,470 дка, 

кат.3
25. Им.№1120484 с площ 0,461 дка, 

кат.3
26. Им.№1120485 с площ 0,507 дка, 

кат.3
27. Им.№1120486 с площ 0,545 дка, 

кат.3
28. Им.№1120487 с площ 0,603 дка, 

кат.3
29. Им.№1120488 с площ 0,978 дка, 

кат.3
30. Им.№1120492 с площ 0,529 дка, 

кат.3
31. Им.№1120494 с площ 0,533 дка, 

кат.3
32. Им.№1120495 с площ 0,519 дка, 

кат.3

33. Им.№1120496 с площ 0,470 дка, 
кат.3

34. Им.№1120497 с площ 0,562 дка, 
кат.3

35. Им.№1120498 с площ 0,463 дка, 
кат.3

36. Им.№1120499 с площ 0,553 дка, 
кат.3

37. Им.№1120500 с площ 0,442 дка, 
кат.3

38. Им.№1120501 с площ 0,517 дка, 
кат.3

39. Им.№1120502 с площ 0,738 дка, 
кат.3

40. Им.№1120503 с площ 0,309 дка, 
кат.3

41. Им.№1120505 с площ 0,479 дка, 
кат.3

42. Им.№1120506 с площ 0,477 дка, 
кат.3

43. Им.№1120507 с площ 0,428 дка, 
кат.3

44. Им.№1120508 с площ 0,439 дка, 
кат.3

45. Им.№1120509 с площ 0,460 дка, 
кат.3

46. Им.№1120510 с площ 0,472 дка, 
кат.3

47. Им.№1120511 с площ 0,476 дка, 
кат.3

48. Им.№1120512 с площ 0,455 дка, 
кат.3

49. Им.№1120514 с площ 0,433 дка, 
кат.3

50. Им.№1120515 с площ 0,440 дка, 
кат.3

51. Им.№1120516 с площ 0,422 дка, 
кат.3

52. Им.№1120524 с площ 0,525 дка, 
кат.3

53. Им.№1120525 с площ 0,519 дка, 
кат.3

54. Им.№1120526 с площ 0,556 дка, 
кат.3

55. Им.№1120527 с площ 0,502 дка, 
кат.3

56. Им.№1120528 с площ 0,427 дка, 
кат.3

57. Им.№1120529 с площ 0,345 дка, 
кат.3

58. Им.№1120530 с площ 0,276 дка, 
кат.3

59. Им.№1120531 с площ 0,813 дка, 
кат.3

60. Им.№1120532 с площ 0,377 дка, 
кат.3 

61. Им.№1120533 с площ 0,490 дка, 
кат.3

62. Им.№1120543 с площ 1,000 дка, 
кат.3

63. Им.№1120544 с площ 0,913 дка, 
кат.3

64. Им.№1130289 с площ 0,616 дка, 
кат.4

65. Им.№1130290 с площ 0,673 дка, 
кат.4

66. Им.№1130291 с площ 0,533 дка, 
кат.4

67. Им.№1130292 с площ 0,527 дка, 
кат.4

68. Им.№1130293 с площ 0,651 дка, 
кат.4

69. Им.№1130294 с площ 0,580 дка, 
кат.4

70. Им.№1130295 с площ 0,591 дка, 
кат.4

71. Им.№1130299 с площ 0,521 дка, 
кат.4

72. Им.№1130308 с площ 0,518 дка, 
кат.4

73. Им.№1130325 с площ 0,499 дка, 
кат.4

74. Им.№1130326 с площ 0,523 дка, 
кат.4

75. Им.№1130353 с площ 0,501 дка, 
кат.4

76. Им.№1130369 с площ 0,487 дка, 
кат.4

77. Им.№1130373 с площ 0,488 дка, 
кат.4

78. Им.№1130380 с площ 0,528 дка, 
кат.4

79. Им.№1130381 с площ 0,336 дка, 
кат.4

80. Им.№1130382 с площ 0,465 дка, 

кат.4
81. Им.№1130383 с площ 0,345 дка, 

кат.4
82. Им.№1130384 с площ 0,447 дка, 

кат.4
83. Им.№1130386 с площ 0,515 дка, 

кат.4
84. Им.№1130388 с площ 0,595 дка, 

кат.4
85. Им.№1130439 с площ 0,953 дка, 

кат.4
86. Им.№1130441 с площ 0,582 дка, 

кат.3
87. Им.№1130446 с площ 0,410 дка, 

кат.3
88. Им.№1130462 с площ 0,843 дка, 

кат.3
89. Им.№1130468 с площ 0,394 дка, 

кат.3
90. Им.№1130469 с площ 0,472 дка, 

кат.3
91. Им.№1130470 с площ 0,524 дка, 

кат.3
92. Им.№1130471 с площ 0,468 дка, 

кат.3
93. Им.№1130473 с площ 0,498 дка, 

кат.3
94. Им.№1130475 с площ 0,327 дка, 

кат.3
95. Им.№1130476 с площ 0,491 дка, 

кат.3
96. Им.№1130481 с площ 0,458 дка, 

кат.3
97. Им.№1120483 с площ 0,512 дка, 

кат.3
98. Им.№1120432 с площ 0,546 дка, 

кат.4
99. Им.№1120434 с площ 0,540 дка, 

кат.4
100. Им.№1120439 с площ 0,494 

дка, кат.4
101. Им.№1120440 с площ 0,402 

дка, кат.4
102. Им.№1120542 с площ 0,492 

дка, кат.3
103. Им.№1120187 с площ 0,276 

дка, кат.4
104. Им.№1120453 с площ 0,518 

дка, кат.3
105. Им.№1120455 с площ 0,510 

дка, кат.3
106. Им.№1120456 с площ 0,539 

дка, кат.3
107. Им.№1120457 с площ 0,562 

дка, кат.3
108. Им.№1120459 с площ 0,454 

дка, кат.3
109. Им.№1120460 с площ 0,625 

дка, кат.3
110. Им.№1120463 с площ 0,442 

дка, кат.3
111. Им.№1120464 с площ 0,517 дка, 

кат.3
112. Им.№1120465 с площ 0,432 

дка, кат.3
113. Им.№1120466 с площ 0,517 

дка, кат.3
114. Им.№1120467 с площ 0,634 

дка, кат.3
115. Им.№1120468 с площ 0,588 

дка, кат.3
116. Им.№1120469 с площ 0,524 

дка, кат.3
117. Им.№1120470 с площ 0,524 

дка, кат.3
118. Им.№1120518 с площ 0,440 

дка, кат.3
118. Им.№1130311 с площ 0,510 дка, 

кат.4
120. Им.№1130374 с площ 0,467 

дка, кат.4
121. Им.№1130393 с площ 0,528 

дка, кат.4
122. Им.№1130394 с площ 0,447 

дка, кат.4
123. Им.№1130457 с площ 0,347 

дка, кат.3
124. Им.№1130464 с площ 0,470 

дка, кат.3
125. Им.№1130479 с площ 0,501 

дка, кат.3
126. Им.№1140304 с площ 0,597 

дка, кат.3
127. Им.№1140308 с площ 1,155 

дка, кат.3

128. Им.№1130396 с площ 0,508 
дка, кат.4

129. Им.№1140112 с площ 0,535 
дка, кат.4

В. Имоти, върху които община 
Попово има намерение да учреди 
право на строеж:

1. УПИ ХХІV от кв.160 по ре-
гулационния план на гр. Попово, 
ул.„Въстаническа“ с площ от 100 
кв.м., за „Диагностичен пункт за хо-
довата част на автомобила“

2. УПИ І от кв. 87 по регулацион-
ния план на гр. Попово, бул. “Бълга-
рия” с разгънаплощ от 8 500 кв. м. за 
„Търговски и бизнес център“

3. УПИ VІІ от кв.91 по регулаци-
онния план на гр.Попово, бул.„Бъл-
гария“ с разгъната площ от 2 400 кв. 
м. за „КЖС, търговия и услуги“

4. УПИ Х от кв.105 по регулацион-
ния план на гр. Попово, ул.„Драва“ 
с разгъната площ от 15 000 кв.м за 
„Мултифункционалан търговски 
комплекс, обществено обслужващи 
и спортно-развлекателни дейности“ 

5. УПИ VІ от кв. 105, по регулаци-
онния план на гр.Попово, ул.„Хан 
Крум“ с разгъната площ 1 200 кв. м 
за „Обществено обслужващи дей-
ности“

6. УПИ ІІ от кв. 117 по регулацион-
ния план на гр.Попово, ул.„М.Тасе-
ва“ с разгъната площ от 1 200 кв.м. за 
„КЖС, търговия и дом на красотата“

7. УПИ І от кв.175 по регулаци-
онния план на гр.Попово, бул.„Бъл-
гария“ и ул.„Керамик“ с разгъната 
площ от 550 кв. м за „Обществено 
обслужващи дейности“

8. УПИ І от кв. 120 па регулаци-
онния план на гр. Попово, ул.„Асен 
Златаров“ с площ от 60 кв.м. за „Тър-
говия, услуги, паркинг и гаражи“

9. УПИ І от кв.129 по регулацион-
ния план на гр. Попово, ж.к.„Русаля“ 
с разгъната площ от 1 800 кв.м за 
„КЖС, търговия, услуги, паркинг и 
озеленяване“

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НА-
МЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 
ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА 
ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕ-
СКИ ЛИЦА

През 2009 г. Община Попово няма 
намерение да предлага имоти – об-
щинска собственост с имоти – соб-
ственост на физически или юриди-
чески лица. 

При постъпване на предложения 
за замяна на други имот – общинска 
собственост със собствен имот или 
вещни права от граждани или юри-
дически лица, същите ще се проце-
дират по реда на чл. 40 от Закона за 
общинската собственост.

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ-
ТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ 
И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО 
ПРИДОБИВАНЕ.

Община Попово няма намерение 
да придобива имоти през 2009 г. При 
възникване на такава необходимост 
настоящата програма ще бъде свое-
временно актуализирана.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата програма за управле-

ние и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост в Община Попо-
во през 2009 г. се приема на основа-
ние чл.8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост, в изпълнение на 
стратегията за управление на общин-
ската собственост за периода 2009–
2011 г. Тя е отворен документ и може 
да се актуализира през годината.

Програмата е приета с Решение 
№239 по Протокол №18 от 30.01.2009 
г. на Общински съвет – Попово
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0899 689 676.

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

• Продавам двуетажна къща 
със сервизни помещения и 
стопански постройки на ул. 
„Гагарин“ 20 /срещу завод Ро
дина/. За справки: тел. 24307. 

ПрОдаВа

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

• Продавам бали /тревни 
смески/. GSM0878675823

• Продавам шевни машини, 
нови и втора употреба, ре
зервни части и консумативи. 
за контакти: 0887 810 915.

• Продавам акумулираща 
печка, нов немски бойлер 
за твърдо гориво  и маслен 
радиатор. спр.тел.: 4 31 78 и 
0899 945 698 

• Продавам нови газови кон
вектори и бойлер на стари 
цени. 0886516270 Продавам 
пчелни семейства. За контак
ти: тел. 0887 766 604 и 0895 
778 149. 

•  Продавам фризер, фотьой
ли, диван, спалня, мебелни 
секции. Цена – по споразуме
ние. За справки: тел. 27145.

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

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

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

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

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

•  Продавам помпа 3/4, ва 
рел 200 л, хладилник „Мраз“, 
гардероб и пералня. Справ
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 �ОВен В петък ня
кой от обкръжаващи
те (найвероятно на

чалник) ще потвърди вашата 
неотразима привлекателност 
и ценност или чувствително 
ще засегне самолюбието ви с 
прибързана оценка. 

 � Телец До края 
на февруари ваши
ят професионален и 
личен рейтинг е ви

сок, вие сте нужни и успешни. 
През тази седмица вие задъл
жително веднъж ще се окаже
те на нужното място в нужно
то време. Неоправданият оп
тимизъм обаче крие разоча
рование. 

 � БлиЗнаци През 
тази седмица вие все 
още се въртите в кръ
га на онези грижи и 

ангажименти, с които сте се 
заели в средата на януари. Ху
бави дни са петък и събота. 

 � рак В петък и съ
бота благоприятно 
се подреждат анга
жименти, важни за 

семейството или вашата ка
риера. Неделя ще ви донесе 
вълнение по повод излишни 
разходи, дългове или интим
ни отношения. Отърсвайте се 
от емоциите така, че да не ус
ложните ситуацията.

 �лЪВ Обръщайте 
внимание на нюан
сите в личните и де
лови отношения и ще 

ви стане ясно накъде духа вя
търът. Напрежението в кон
фронтацията „аз–ти“ е огро
мно, както никога досега. 

 �деВа Усещате ли 
как отслабва нати
скът на трудните об
стоятелства и се по

явява малко позитивност в 
службата и в бита? Забеляз
вайте я и я развивайте. 

 � ВеЗни В неделя е 
подобре да ограни
чите битовите си раз

ходи и да не преувеличавате 
значението на това, което го
ворят и правят онези, които 
вие обичате – всичко е пре
ходно. 

 � скОрПиОн В пе
тък събитията текат 
гладко, а вашите уси
лия лесно постигат 

целта си. Неделя е вашият ден 
 всичко зависи от това какво 
искате вие и в какво настрое
ние сте. Доставете удоволст
вие на себе си и околните. 

 � сТрелец В петък 
ще вървят добре об
ществените ангажи

менти и всичко, което работи 
за перспективата. Бъдете сред 
хора, желателно е там, където 
наднича бъдещето. 

 � кОЗирОГ Пред
стоят ви много голе
ми разходи, поско

ро за семейството и близки
те у дома, отколкото лично за 
самите вас. Те са оправдани и 
ви дават усещането за полза и 
удоволствие. 

 � ВОдОлей Вредни 
са безпочвените фан
тазии и пренебрегва
нето на фактите. Нека 

всичко бъде във ваша полза и 
в полза на хората около вас. 
Успешни дни са петък и събо
та. 

 � риБи Завършва 
вашата лична година. 
Физическите ви сили 
не са на висота, пазе

те се. Найблагоприятни дни 
са петък и събота. 

ХОРОСКОП
13 - 15 февруари 

жилиЩа, имОТи

• Продавам луксозна къща в 
Търговище с 600 кв.м. двор
но място, търговско помеще
ние 120 кв.м. с разрешител
но за хранителен магазин, за 
питейно заведение и разре
шение за строеж на жилищет 
блок на калкан.

• За справки: GSM 0893 254 
214 и тел. 0601/5-75-65, 
след 18 ч. Продавам апарта
мент в кв.Запад, 65 кв.м., ет.6, 
тухла, южно изложение, асан
сьор. Тел. 0888 870 893 

• Продавам тухлена гарсони
ера. Тел. 0887 952 043

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Продавам къща в с. Поса
бина с 1,5 дка дворно място – 
6 хил. евро. Телефон за справ
ки 0889.432.249. 

•  Продава се къща в с. Славя
ново, с 870 кв. м. дворно мяс
то. Справки на тел.: 0608/ 2 64 
03 и 0888 168 475. 

• Продавам 4стаен апарта

ки – с.Славяново, тел. 
0885.990.947. 

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

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

•  Продавам нова хладилна 
витрина . Тел.: 0886.516.270

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

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

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

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

•  Продавам гоблен (Мона 
Лиза), оригинален Вилеров, 
недовършен. За контакти: 
тел. 052/659 012 и 0608/275
51.

•  Продавам везна до 10 кг, 
тел. 0886.516.270.

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

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

мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/6246
12, GSM 0894 248 865.

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

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

•  Продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско
стопански постройки, кла
денец, гараж. Цена – по спо
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 22848.

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

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

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

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

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

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

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

•  Продавам 4стаен апарта
мент в Попово (централната 
градска част), тухлен, етаж 3, 

гараж. За контакти: GSM 0883 
483 333.

• Продавам двуетажна къща 
с гараж, допълнителни по
стройки и дворно място; ру
ско пиано, запазено; фуражо
мелка, монофазна. Справки – 
2 74 51 – Попово и 0888 455 
352.

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

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

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

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

• Продавам двуетажна къща 
с лятна кухня, стопанска по
стройка, двор 500 кв.м с 
овошки, асма, помпа за вода 
и други подобрения, на 
ул.„Стара“ № 31. Цена 44 000 
лв. Продавам и 5 кошера с 
пчели и центрофуга за мед.За 
справки: тел. 24594.

• Продавам двустайна тухле
на къща /за ремонт до 2 000 
лв/ с малък двор, канализа
ция, граничеща с асфалти
рана улица в Попово. Цена 
20 000 лева. За справки: тел. 
06163/2641 /в четвъртък и 
петък, 1718 ч./.

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

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

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

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

От 9 февруари 2009 
г. библиотеката при 
НЧ „Св.св.Кирил и 
Методий“–Попово 
ще работи без пре-
късване с работ-

но време от 8 до 18 
часа в дните от по-
неделник до петък, 

включително.

- Обект № 1 с подотдели: 
141 а; 142 л; 142 м

- Обект № 2 с подотдели: 
142 з; 146 ж

- Обект № 3 с подотдели: 
182 в1; 182 г1

- Обект № 4 с подотдели: 
187 к; 189 а

- Обект № 5 с подотдели: 
116 ф

- Обект № 6 с подотдели: 

134 с; 134 ф; 159 к; 159 м
- Обект № 7 с подотдели: 

180 а; 180 б
- Обект № 8 с подотде-

ли: 182 ч
- Обект № 9 с подотдели: 

169 к; 170 к
- Обект № 10 с подотде-

ли: 171 г; 171 е; 171 з
- Обект № 11 с подотде-

ли: 174 в; 186 м.

Тръжните документи 
за участие могат да бъдат 
закупени от Община–По-
пово – касата на Центъ-
ра за информационни ус-
луги и нформация всеки 
ден от 8 часа до 16 часа от 
11.02.2007 г. до 22.02.2008 
г. при цена 36 (тридесет и 
шест) лева с ДДС.

Оглед на обектите се 

извършва всеки работен 
ден от 11.02.2008 г. до 
22.02.2008 г. от 8 часа до 
16 часа след предварител-
на заявка в Община–По-
пово и след представяне 
на документ за закупени 
тръжни книжа.

За участие в търга кан-
дидатите се регистри-
рат в Община–Попово от 

11.02.2008 г. до 22.02.2008 
г. включително. Гаранци-
ята за участие се внася по 
банковата сметка на Об-
щина– Попово до 16 часа 
на 22.02.2008 г. 

Търгът ще се проведе 
на 25.02.2008 г. (понедел-
ник) в сградата на Об-
щина–Попово от 13.30 
часа.

ОБЩИНА–ПОПОВО
7800 гр. Попово, ул.„Ал. Стамболийски“ №1  тел.  0608 4-00-21, факс: 0608 4-00-24  e-mail : obstina@popovo.bg

ОБЯВА
На основание Решение на Общинския съвет № 45/05.02.2008 г. и във връзка с чл.53, ал. 2, т. 3 от ЗГ, 

чл.80, ал.2, т.3 от Правилника за прилагне на Закона за горите, във връзка с чл.87 е, ал.1 и ал.2 от 
ППЗГ, се провежда търг с явно наддаване за ползване на маркирана дървесина от горите – общинс-
ка собственост, в следните обекти:
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На територията на об-
щина Попово и общи-
на Опака стартира из-
пълнението на Про-
ект „Социална услу-
га за качествен живот“ 
по схема за безвъзмезд-
на финансова помощ 
BG 051PO001/07/5.2-02 
„Усъвършенстване и по-
добряване на услугата 
личен асистент за хора с 
различни видове увреж-
дания и самотно живее-
щи хора“, който се осъ-
ществява с финансовата 
подкрепа на Оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси 
2007–2013“. 

В дирекция „Социално 
подпомагане“–Попово са 

подадени 58 заявления от 
кандидат-потребители и 
на същите лица са изгот-
вени идентификационни 
карти с цел:

да се установи истин-
ността на обстоятелства-
та, декларирани в пода-
деното заявление;

да се идентифицират 
специфичните потребно-
сти на лицето;

да се установи необхо-
димостта и потребността 
на лицето и/или членове 
на семейството от инди-
видуална социална рабо-
та и подкрепа за възста-
новяване на социалната 
им и трудова активност.

На база извършена 
оценка на потребности-

те, в която се остойнос-
тяват всички критерии – 
здравословно състояние, 
близки и месечен доход, 
са изготвени съобразно 
целевите групи по Про-
екта три списъка на по-
требителите, подредени 
по низходящ ред. Изгот-
вен е списък на одобре-
ните кандидати за полз-
ване на услугата, в който 
са включени 40 лица, по-
лучили най-висока оцен-
ка.

Неодобрените 18 кан-
дидат-потребители са 
подредени в списък на 
чакащите и те могат да 
бъдат включвани в рам-
ките на продължителнос-
тта на проекта при спаз-

ване реда на подреждане 
в списъка.

Подадени са 57 заявле-
ния на кандидати за лич-
ни асистенти, с които е 
проведено интервю. Съ-
щите са оценени от чле-
новете на комисията, 
сформирана от админи-
стратора на проекта. Въз 
основа на направените 
оценки е изготвен спи-
сък на кандидати за лич-
ни асистенти, подредени 
по низходящ ред на полу-
чените оценки.

Към 09.01.2009 г. са 
сключени 28 трудови до-
говора и 12 граждански 
договора с одобрените 
кандидати за лични асис-
тенти, които обслужват 

одобрените кандидати за 
ползването на услугата 
„Личен асистент“.

Назначените лични 
асистенти преминават 
въвеждащо обучение по 
предварително утвърдена 
от Администратора про-
грама. Целта на въвежда-
щото обучение е личните 
асистенти да придобият 
общи познания за соци-
алната услуга и за необ-
ходимите умения, основ-
ни задължения, здраво-
словни и безопасни усло-
вия на труд, включително 
оказване на услуги с фи-
зически контакт, обуче-
нието по здравословни 
и безопасни условия на 
труд.

 Този документ е съз-
даден с финансовата 
подкрепа на Оператив-
на програма „Развитие 
на човешките ресурси 
2007–2013“, съфинан-
сиран от Европейския 
съюз чрез Европейския 
социален фонд. Цялата 
отговорност за съдър-
жанието на документа 
се носи от Агенция за 
социално подпомага-
не – Главна дирекция 
„Социално подпомага-
не“, и при никакви об-
стоятелства не може да 
се приеме, че този до-
кумент отразява офи-
циалното становище 
на ЕС и Управляващия 
орган.

Агенция за социално подпомагане
Главна дирекция “Социално подпомагане” Проект „Социална услуга за качествен живот” 

по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001/07/5.2-02 от 25.09.2008г.

Д.Събева

Вторият учебен срок за 
учениците от гимназия 
„Христо Ботев“ започна с 
откриването на нова фит-
нес зала. Идеята за нея е 
от няколко  години. Зала-
та, която е на училището, 
е ремонтирана благода-
рение на труда и ентуси-
азма  на учителя по фи-
зическа култура и спорт 
Николай Димитров. По-
магали са му работни-
ците по поддръжката на 
училището, а материали-
те са закупени със сред-
ства на гимназията.

По Постановление 129  
на Министерския съвет 
за спортна дейност на 
всеки ученик се отпускат 
по 3 лева. С тези средства 
в продължение на три го-
дини ръководствата на 
Гимназията и ОУ „Любен 
Каравелов“ оборудват за-
лата със  спортни уреди: 
гладиатор, лежанка, сте-

пер, велоергометър, те-
жести и две тенис маси. 
Досега са вложени око-
ло 5000 лева.  Предстои 
закупуването на бягаща 
пътека, която се очаква с 
нетърпение от ученици-
те. Фитнес залата ще се 
използва и за провежда-
не на часове по физкул-
тура, в часове когато във 
физкултурния салон се 
събират по две паралел-
ки. Така тя ще се ползва в 
редовните часове и след 
обяд. 

Фитнес залата е важна 
придобивка за гимнази-
ята – споделя Венелин 
Лазаров,  неин дирек-
тор. Санирането на сгра-
дата и физкултурния са-
лон, идеята да се предла-
гат плодове на учениците 
в закусвалнята, паркин-
га до училището, пред-
стоящото обновяване на 
спортната площадка, за 
което обеща да съдейст-
ва министър Емилия Ма-

сларова ще създадат по-
добри условия на обуче-
ние.  Ръководството на 
гимназията се надява, че 

всичко това прави учеб-
ното заведение по-при-
влекателно за по-голям 
брой ученици. 

гимнаЗията с Фитнес

Бойко Михайлов

На 4–5 февруари в 
Професионалната гим-
назия по техника и лека 
промишленост се прове-
де традиционният тур-
нир по тенис на маса. 
В началото на турнира 
се изигра квалификаци-
онен кръг, след който 
се сформираха 4 групи 
по 4 състезатели. След 
изиграването на срещи-
те всеки срещу всеки в 
групите първите двама 
от всяка група играха на 
четвъртфиналите, след 
които чрез жребий бяха 
излъчени полуфинали-
стите.  В класирането за  
първата четворка няма-
ше изненади, до полуфи-
нала достигнаха мина-
логодишните финалис-
ти Стефан от 10-а клас и 
Аксел от 12-г, а тази го-
дина се класираха Даил 
от 12-а и младата надеж-
да на ракетата Хасан от 
9-а клас – последните 
трима са от школата на 
с.Голямо Градище.

Първият полуфинал 
противопостави Стефан 
срещу Даил, взет без-
проблемно от Даил, и 

стана ясно, че тази годи-
на ще има нов шампион 
след отпадането на ми-
налогодишния шампи-
он Стефан. Битката във 
втория полуфинал бе 
повратна и оспорвана. 
Първият гейм бе спече-
лен от Хасан, но в дру-
гите два Аксел показа 
по- голяма устойчивост 
и обърна мача в своя 
полза. Така за 3–4 място 
играха Хасан и Стефан, 
завършил при резул-
тат 2:0 гейма за Хасан, 
а на финала един срещу 
друг се изправиха Ак-
сел срещу Даил. Аксел 
започна със самочувст-
вието на втори от мина-
лата година, но загуби 
първия гейм, успя да из-
равни резултата във вто-
рия, но в крайна сметка 
Даил успя с по-голяма 
психическа устойчивост 
да наделее с 3:1 гейма. 
И така, след като никой 
не успя да разгадае и на-
мери успешната тактика 
срещу по-защитната и 
затворена игра на Даил, 
той, макар и малко изне-
надващо, е новият шам-
пион на зелената маса в 
училището.

проФесионалната 
гимнаЗия  

с нов шампион  
по тенис

Г-н Станчев, отборът 
вече започна подготовка-
та си за пролетния дял от 
първенството. Изиграха 
се и първите контролни 
мачове.  Как оценявате 
състоянието му в момен-
та?

На 19 януари отборът 
на „Черноломец 04“ започ-
на подготовката за пролет-
ния дял на първенството. 
Изиграхме четири контро-

ли. Тренираме ежедневно. 
Доволен съм от начина, по 
който се отнасят момчета-
та. Дисциплината и тях-
ното отношение към тре-
нировъчния процес са до-
бри. Резултати засега не са 
толкова важни като цифро-
во изражение, а по-скоро 
– начинът на игра, стилът, 
който искаме да изградим, 
да приобщим новите мом-
чета, които пристигат.  На-
дявам още нови играчи да 
има. Предстоят ни контро-
ли на 14 февруари в Сли-
вен, на 18 февруари в По-
пово с отбора на „Лудого-
рец“–Разград, а на 21 фев-
руари  гостуваме в Ловеч и 
ще играем  с дублиращия 
отбора на „Литекс“. Оста-
вяме си още една-две ре-
зервни дати евентуално  с 
някой друг отбор. Предпо-

лагам, че ще има още сре-
щи, в които ще избистрим 
и състав, начин на игра, 
стил – да изградим нещата 
така, че напролет да бъдем 
още по-добри. 

Откъде са новите по-
пълнения в отбора?

Надяваме се, че ще има 
момчета от Сливен, от Ло-
веч и  от Търговище. По 
принцип процесът за при-
вличане на нови състезате-
ли винаги е отворен както 
за нас, така и за всеки един 
клуб. Тук въпросът най-
вече е финансов. Отборът 
е общински, както знае-
те, и се издържа от Общи-
ната. Тук искам да изразя 
становището на феновете. 
Попово е футболен град 
с традиции в тази игра. В 
есенния дял на първен-
ството на мачовете идваха 

средно от 300–400 души. 
Хората искат да гледат по-
добър футбол. Тръгнали 
сме според мен  по пра-
вия път, надяваме се да по-
добряваме нещата. Сега е 
моментът да изразя и тях-
ното мнение. Надявам се 
в местния бюджет да зале-
гнат средства за издръжка 
на отбора  – това не е само 
моя молба, но и на фено-
вете. В лицето на г-н кме-
та да срещнем разбиране 
и да има по-добри финан-
си. Тогава смелите  начи-
нания, които сме предпри-
ели, мисля, че може да ги 
осъществим.

Благодаря. Желая Ви 
успех.

Надявам се, благодаря  и 
аз.

Разговор 
на Диана Събева

раЗГОВОр с ТреньОра на „ЧернОлОмец 04“ илиян сТанЧеВ

преди старта на Футболното първенство

 сПОрТ   

Стефан, Аксел, Даил и Хасан
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