
РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК Цена 0,40 лв.

www.popovo.bg

МЕСТЕН 
ВЕСТНИК
МЕСТЕН 
ВЕСТНИК

Брой 17 (210), година V • 15.V.2009 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ 
НА ГРУПАТА 
ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ 

ОТ КОАЛИЦИЯ 
„ЗАЕДНО“

на стр. 3

ДИСТАНЦИОННО 
ЩЕ ОТчИТАмЕ 
ВОДОмЕРИТЕ

  на стр. 2

ГЕРБ–ПОПОВО – 
 ЛЪЖИ И НОмИНАЦИИ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА Д-Р ЛюДмИЛ ВЕСЕЛИНОВ,  
КмЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО,

ОТНОСНО РЕПОРТАЖА ПО НОВА 
ТЕЛЕВИЗИЯ, ИЗЛЪчЕН НА 3 мАй  
В РУБРИКАТА „ТЕмАТА НА НОВА“на стр. 6 - 7

НА КАРАОКЕ С КмЕТА 

на стр. 8

  на стр. 2

Михаела Петрова

В резултат от минало-
годишното запознанство 
между кметовете на два-
та града Попово и Скала, 
Гърция, на заседание на 
Общински съвет–Попово 
тържествено бе подписа-
но споразумение за меж-
дународно сътрудничест-
во между двете общини. 
С полагането на подписи-
те си, следвайки добрите 
традиции в добросъсед-
ските взаимоотношения 
на България и Гърция, ръ-

ководени от препоръките 
на eвропейската Харта на 
местните власти и съобра-
зявайки се със своите за-
конодателства, двете стра-
ни се споразумяха отсега 
нататък да работят за раз-
витието на взаимноизгод-
но сътрудничество и ко-
ординацията на дейности, 
насочени към укрепване 
на връзките в сферата на 
икономиката, културата, 
административното об-
служване и туризма меж-
ду хората от двете общно-
сти.

УВЕЛИчИ СЕ СЕмЕйСТВОТО НА 
ПОБРАТИмЕНИТЕ ГРАДОВЕ

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА СЪБРА 
ВЕДНО ТВОРчЕСТВОТО НА ХАйТОВ 

И мЕСТНИ ТВОРЦИ на стр. 5

Маруся Милушева

Така организаторите на-
рекоха тазгодишната тра-
диционна среща на кмета 
на общината с поредния 
випуск поповски абитури-
енти. Тя не случайно беше 
насрочена на 11 май – Деня 
на светите братя Кирил и 
Методий, с чиито имена 
свързваме началото на бъл-
гарското просвещение. 

Почти триста младе-
жи, завършващи след бро-
ени дни средното си обра-
зование в трите поповски 
гимназии, се събраха ве-
черта в ресторанта в Град-
ската градина. С тях бяха 

класните им ръководите-
ли, преподаватели, гости. 
Директорите на училища-
та Венелин Лазаров, Све-
тослав Минчев и Раде Ми-
ланов представиха свои-
те випуски, споменавайки  
имената на най-ученолю-
бивите младежи сред тях, 
доказали се на национал-
ни олимпиади, конкурси и 
състезания.

От 102-ма стартирали 
обучението си в гимназия  
„Христо Ботев“ през тази 
година завършват 96 два-
надесетокласници, поч-
ти всички от тях смятат да 
продължат образованието 
си във висши учебни заве-
дения. Дипломи с  придо-
бита специалност съвсем 
скоро очакват да получат 
93-ма възпитаници на Про-

фесионалната гимназия по 
техника и лека промишле-
ност и 79 ученици от ви-
пуск 2009  на Професио-
налната гимназия по сел-
ско стопанство. На всич-
ки тях  кметът на община-
та д-р Людмил Веселинов 
пожела успехи в живота, 
никога да не се отчайват, 
каквото и да им се случи, 
да гледат напред и да пре-
следват мечтите си. Мла-
дите от своя страна му за-
ръчаха да се грижи добре 
за града ни, за да се горде-
ят винаги, където и да са, 
че са поповчани.

 Въпреки че плисналият 
пролетен дъжд в начало-
то на срещата създаде про-
блеми за организаторите, 
това не повлия на настрое-
нието на младите хора, ко-

 Момент от подписването на договора за приятелството  
от кметовете на двата града



   седмица   

В края на април партия 
ГЕРБ провежда своята об-
щинска конференция за из-
лъчване на кандидати за 
парламентарните избори. 
На нея присъстват 88 де-
легати. След остри дебати, 
откритост и честност в из-
казванията се очертава ли-
нията, която иска да след-
ва местната организация 
на партията – подпомагане 
развитието на града и об-
щината и надживяване на 
личните амбиции, както и 
подобряване лошия ими-
дж на партията в общината 
след местните избори. Об-
съдени са шест кандидату-
ри, като след гласуване са 

избрани три за включване 
в областната листа. Най-
много гласове събират: 
Йорданка Стефанова – 66 
гласа, Илиян Станчев – 65 
гласа, и Драгомир Петров – 
48. Общинските съветници 
Стефан Иванов и Тодор То-
доров са бламирани и отпа-
дат от номинациите. Сед-
мица по-късно, на област-
ната конференция на ГЕРБ, 
явно с подменен протокол, 
последните двама се пред-
ставят като номинирани 
от общинската организа-
ция. Йорданка Стефанова 
и Драгомир Петров вече не 
фигурират като кандидати. 

Стефан Иванов отказва 

да понесе подобна морал-
на отговорност за подмя-
ната на вота на поповчани 
и си дава отвод. Тодор То-
доров с аргумента, че лич-
но Бойко Борисов го е по-
молил по телефона, участ-
ва в номинациите. Делега-
тите на областната конфе-
ренция отново го бламират 
и в областната листа от 12 
кандидати той остава де-
сети. Не коментираме дру-
ги факти от ставащото в 
ГЕРБ–Попово и Търгови-
ще. Срещу надеждата, че 
идва нещо ново, се зада-
ва поредната лъжа. Бог да 
пази България!

МВ

Михаела Петрова

Попово е първият и 
единствен град в Бълга-
рия с най-модерната ди-
спечерска система за дис-
танционно отчитане на 
водомери, на 100 % фи-
нансирана и произведе-
на от австрийската фирма 
„EWT“. Новият метод на 
работа бе въведен експе-
риментално от Водоснаб-
дяване „Дунав“ ЕООД – 
Разград по пилотен про-
ект, стартирал в началото 
на март т.г. В поповския 
блок 49 А бяха монтирани 
20 механични водомера, 
от които 19 са индивиду-

ални и един – общ. При-
емателните модули пък 
са поставени временно в 
аварийния автомобил на 
ВиК (в сравнение с прак-
тиката на австрийските 
ВиК дружества, приема-
телните устройства се по-
ставят в сметосъбиращи-
те машини и отчитането 
е максимално опростено.)

„Смятаме да приложим 
този експеримент и в ня-
кое от селата в региона, 
тъй като един от опреде-
лящите фактори за въ-
веждане на нововъведе-
ния е собствеността на 
водомерните устройства“ 
– сподели управителят на 
разградското ВиК друже-

ство инж. Огнян Хинов.
Австрийският софтуер 

се характеризира с точно 
отчитане на водоразхода 
и сигнализира за течове и 
наводнения. Предавател-
ните сигнали се предават 
в една посока във вид на 
радиовълни на всеки 8 се-
кунди. В България е въве-
дена честотата за отчита-
не 860 мегахерца. Всичко 
става по електронен път 
и системата не може да 
бъде манипулирана, твър-
дят от фирмата произво-
дител „EWT“. Според ръ-
ководството й т.нар. сиг-
нали с информация не 
влияят отрицателно вър-
ху човешкото здраве.

Според кмета 
на гръцкия град 

Скала Яннис Грипиотис двете страни 
– членки на ЕС, имат сходни проблеми 
и развитието им е съсредоточено в сел-
скостопанския сектор на икономиката. 
Затова на дневен ред е последваща сре-
ща с кмета на Попово, но вече с дома-
кин гръцката страна, на която ще бъдат 
обсъдени опитът и възможните решения 
на проблемите с опазването на околна-
та среда и справянето с безработицата. 
„…Това е нова правилна стъпка в посока 
обединяване на усилията на балканските 
държави в разработването на проекти и 
усвояването на средства от Европейски-
те фондове за подобряване условията за 
живот на гражданите на полуострова…“ 
– са думите на д-р Людмил Веселинов.

През следващите пет години на съ-
трудничество Попово и Скала ще спо-
собстват за създаване на преки контакти 
между икономическите субекти, дейст-

ващи на териториите на побратимените 
градове и региони. Тяхно взаимно задъл-
жение е да организират обмяна на опит 
за работата на местните власти и да съ-
действат за обмен на специалисти в сфе-
рите на здравеопазването, образование-
то, социалните дейности, управлението 
на общинска собственост и финанси и 
административното обслужване на насе-
лението.

Договорена е и работа за създаване 
и развитие на културни и обществени 
връзки между двете общности чрез об-
мен на художествени колективи, участие 
в официалните празници на двата реги-
она, съвместни печатни и електронни из-
дания, стимулиране на детския и мла-
дежкия туристически обмен.

В този ред на мисли, кметът д-р Лю-
дмил Веселинов отправи покана към 
гръцкия си колега Яннис Грипиотис за 
наближаващия празник на Попово – 10 
юни.

УВЕЛИчИ СЕ СЕмЕйСТВОТО НА 
ПОБРАТИмЕНИТЕ ГРАДОВЕ

от стр. 1

от стр. 1

ДИСТАНЦИОННО ЩЕ ОТчИТАмЕ ВОДОмЕРИТЕ

ГЕРБ–ПОПОВО – ЛЪЖИ И НОмИНАЦИИ

Това стана, след като три години кметът 
на общината г-н Лютфи Реянов търсеше въз-
можности за реализацията на двата мащабни 
проекта: „Реконструкция на селскостопан-
ски път с.Помен–с.Голямо Градище, общ. 
Опака, обл. Търговище“  и „Ремонт на ВиК 
съоръжения и реконструкция на водопрово-
ди в община Опака“. 

Проектът за пътя с.Помен–с.Голямо Гра-
дище възлиза на стойност 180 хил.лв. Той ще 
обхване път с дължина 1567 м на територи-
ята на община Опака. Целта на настоящия 
проект е  създаване на  път за движение на 
автомобили между двете села и извозване на 
селскостопанска продукция от прилежащите 
землища.

Според местните жители поради лошото 
състояние на съществуващия път и липсата 
на асфалтова настилка почти не се осъщест-
вява движение по него.

Реализирането на проекта ще допринесе за 
подобряване на социално-икономическите 
връзки между жителите на населените мес-
та, за подобряване на транспортно-експло-
атационните качества на общинската пътна 
мрежа и за осигуряване на по-добри условия 
за удобен, безопасен и икономичен транс-
порт на пътници и товари.

Предвижда се проектът да бъде реализи-
ран до края на годината от Министерството 
на земеделието и храните.

Започна и реализацията на проекта „Ре-

монт на ВиК съоръжения и реконструкция 
на водопроводи в община Опака“, подобект 
„Реконструкция на довеждащ водопровод до 
ПС „Баш Бунар“–с.Крепча с дължина 4200 
м“. Изпълнението на строително-монтажни-
те работи се състои в подмяна на съществу-
ващия водопровод от каптаж „Баш Бунар 1“ и 
„Баш Бунар 2“ до напорен водоем в с.Крепча. 
Малко по-късно започна и ремонтът по подо-
бект „Реконструкция на напорни водопрово-
ди в с.Голямо Градище и с.Горско Абланово“ 
с дължина 5000 м в участъка от р.Черни Лом 
до напорен водоем „Горско Абланово“ с дъл-
жина 3100 м. Предстои и подмяна на водо-
провода в с.Голямо Градище. 

Предстои да бъде отремонтиран и послед-
ният подобект „Възстановяване на електро-
захранване на помпена станция Люблен – ІІ 
подем“. Ремонтните работи ще продължат, 
докато позволи времето. Изпълнението на 
проекта трябва да завърши до октомври 2009 
г. Общата стойност на проекта е 1 155 211 лв. 
Той се финансира от ПУДООС. Целта на ре-
ализацията му е да допринесе за осигуряване 
на по-добро водоснабдяване в селата Голямо 
Градище, Горско Абланово и Люблен, за  по-
вишаване качеството на живот и инвестици-
онната привлекателност на общината.

Община Опака ще продължи да оказва по-
мощ и съдействие на всички участници в 
строителния процес за успешното изгражда-
не на тези обекти.

Обществено обсъждане на проекта за общ 
градоустройствен план на Попово се състоя 
на 29 април в пленарната зала на Общината. В 
присъствието на кмета д-р Веселинов, члено-
вете на Общинския експертен съвет, граждани 
и журналисти екипът на проф. д-р Александър 
Александров представи своите виждания за 
развитието на града в перспектива 20–30 годи-
ни. 

Прогнозите на проектантите са, че броят на 
населението на Попово едва ли ще се увели-
чава чувствително в близките десетилетия, но 

средата, в която това население живее, със си-
гурност ще се променя. Целта на проекта е да 
гарантира развитието на тази среда в правилна 
посока, така че градът ни да става все по-до-
бро място за живеене съобразно европейските 
критерии. 

Всички бележки, направени при обсъждане-
то, проектантите обещаха да вземат предвид. 
Окончателният вариант на общия градоустрой-
ствен план ще бъде представен на заседание на  
Общинския съвет. Заедно с него ще се приеме и 
Оценката за въздействие върху околната среда.

НАПРАВЕТЕ ИЗБОР
на домашна шевна машина 

в специализирания магазин А Н Д Р Е Я
гр. Разград, бул. „България“ 54 (блок „Златна Панега“ – 

партер). 
Там ще намерите още богат избор на аксесоари и 

кинкалерия.
НЕВЕРОЯТНИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

през месеците април и май.
 Марка SINGER mademoaselle – 24 операции, 4 години гаранция. 

Промишлена цена 279 лева. 
Марка SINGER модел 155 YERAS+подарък прахосмукачка singer 

vc-sport, 30 операции,  2 години гаранция.
Промоционална цена 349 лева.

Марка TOYOTA, модел ES 121 – 21 операции, 5 години гаранция.
Промоционална цена 329 лева.

Марка BROTNER, модел LS 2125 – 18 операции, 1 година гаран-
ция.

Промоционална цена 230 лева.
Всеки делничен ден: 9–18 ч., събота: 9–14 ч.

GSM 0897 833006, GSM 0897 943042.

БЛАГОДАРНОСТ
Семейството ни пре-

живя тежки дни и 
нощи. Нашият Мишо –  
синът, съпругът, баща-
та – стоически се бори 
с коварната болест, коя-
то прекъсна живота му 
на 24 март т.г. 

В това време мно-
го хора – колеги, при-
ятели, партньори в ра-
ботата – се отзоваха и 
го подкрепиха с добри 
думи и с пари. Тяхна-
та помощ и подкрепа не 
спаси живота му, но то-
плеше душата му и под-
държаше вярата му, че 
ще живее.

На тях, на истински-
те приятели на Мишо, 
които не искат да из-
тъкват себе си, БЛА-
ГОДАРИМ ОТ СЪР-
ЦЕ!

Семейството 
на Михаил Стефанов,

служител на Банка 
ДСК–Попово

На основание Заповед № РД 
09-145 „УС“/11.05.2009 г. на 
Кмета на община Опака

ОБЯВЯВА
Публичен търг, на 

28.05.2009 г. от 14 часа в 
сградата на Община– Опака 
с явно наддаване, за разпо-
реждане с общинско имуще-
ство, както следва:

ПРОДАЖБА
1. Продажба на лек автомо-

бил ВАЗ 2107 с рег.№ Т 28 55 
АТ с начална цена в размер на 
500 лв.(петстотин лв.)

2. Продажба на автомобил 
товарен УАЗ 374101 с рег.№ Т 
34 07 АТ с начална цена в раз-

мер на 1 200 лв.(хиляда и двес-
та лв.)

3. Продажба на автомо-
бил товарен УАЗ 3303Т1202 
с рег.№ Т 34 01 АТ с начал-
на цена в размер на 1 000 
лв.(хиляда лв.)

4. Продажба на автомо-
бил специален сметосъбирач 
ШКОДА РТК с рег.№ Т 34 05 
АТ с начална цена в размер на 
2 700 лв.(две хиляди и седем-
стотин)

5. Продажба на застроен 
имот „Басейн“ от 354 кв.м, с 
прилежащ терен от 1,852 дка, 
в местността Бабенец в зем-
лището на гр.Опака, с начална 

цена в размер 3 745,50 лв. 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА
1. Лицата да нямат задълже-

ния към Общината и държава-
та.

 2. Юридическите лица пред-
ставят документ за актуално 
състояние на фирмата към мо-
мента.

 3. Депозит в размер на 10% 
от началната цена.

 Срок за внасяне на депозит 
– до 17 часа на 27.05.2009 г. 

Допълнителна информа-
ция – етаж ІІ, стая № 210, 
тел.06039 22-22 на общинска-
та администрация.

ОБЩИНА–ОПАКА, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ОБСЪДИХА ГРАДОУСТРОйСТВЕНИЯ ПЛАН НА ПОПОВО

ОБЩИНА ОПАКА: РЕАЛИЗИРАТ СЕ ДВА мАЩАБНИ ПРОЕКТА
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Уважаеми колеги об-
щински съветници,

Страната ни отново 
влиза в период на поли-
тическо противоборство 
преди поредната предиз-
борна кампания. Отно-
во, за съжаление, ставаме 
свидетели на безпринцип-
но говорене и поставяне 
на личностни и партий-
ни интереси над общест-
вените. Отново виждаме 
как социални и политиче-
ски неудачници, съзирай-
ки мига, в който могат да 
се измъкнат от собствена-
та си незначимост, правят 
отчаяни опити да станат 
участници в обществения 
дебат, заемайки позата на 
морални съдници.

Доколкото предстоящи-
те избори са за членове 
на Европарламента, ние, 
съветниците от коалиция 
„Заедно“, живеехме с оч-
акването, че този патоге-
нен процес ще подмине 
Общинския ни съвет. На-
шата вяра се подхранва-
ше от дълбокото ни убеж-
дение, че общинските съ-
ветници, като изразители 
на волята на граждани-
те от общността, която ги 
е избрала, следва с всяко 
свое действие да защита-
ват интересите им, неза-
висимо от своите поли-
тически пристрастия, а 
още по-малко от личните 
си интереси. Вярно е, че 
от началото на този ман-
дат имаше случаи, в кои-
то трима наши колеги се 
изкушиха да поставят при 
дебати и гласуване лич-
ните си интереси над об-
щинските, но считахме, 
че този непочтен рецидив 
е вече надживян. За наше 
голямо разочарование ос-
танахме излъгани в очак-
ванията си и през послед-
ните десетина дни станах-
ме свидетели на поредна-
та деструктивна проява 
на хора, назоваващи себе 
си общински съветници в 

Общински съвет–Попово.
За какво става дума?
На 8 април 2009 г. гра-

дът ни бе обект на внима-
ние от телевизионен екип, 
обикалящ по строителни-
те площадки на стартира-
лия проект за реконструк-
ция на сградовия фонд в 
системата на образовани-
ето. По принцип в това 
няма нищо лошо и ние 
сме убедени, че реали-
зацията на този проект е 
нещо, с което общинската 
ни администрация с право 
следва да се гордее. Оказа 
се обаче, че посещението 
на въпросния телевизио-
нен екип не е случайно, 
а е подсигурено от една 
от фирмите, участвали в 
конкурса за изпълнител 
на проекта, класираната 
на второ място –  „Ник-
строй–2001“ ЕООД–Со-
фия.

Това, макар и некорект-
но, също е разбираемо.

Неразбираемо е обаче 
активното участие в това 
мероприятие на двама-
та наши уж колеги Тодор 
Тодоров и Веселин Нес-
торов. Всъщност нераз-
бираемо само на пръв по-
глед. Едно по-внимателно 
вглеждане в историята на 
въпросната фирма ни от-
вежда в ромската маха-
ла на гр.Костинброд, а от 
там връзката с г-н Несто-
ров е много близка. На-
вярно мнозина от вас зна-
ят за топлата финансо-
ва връзка между него и 
ромския лидер Цветелин 
Кънчев, но навярно мал-
ко от вас предполагат, че 
преди няколко години г-н 
Несторов се опита да из-
ползва кмета, а чрез него 
и Общината като инсти-
туция, за свой гарант при 
уреждане на личен фи-
нансов заем от ромския 
лидер. Навярно малко от 
вас предполагат, че отка-
зът на г-н Веселинов да 
направи Общината залож-
ник на финансовите про-

блеми на Несторов е при-
чина за тъй нареченото 
му опозиционерство и по-
вод за личното му проти-
воборство с кмета. За съ-
жаление, в случая с неус-
пелия кандидат-строител 
личната война на Несто-
ров засяга не само кмета, 
не само администрацията, 
а поставя под въпрос из-
пълнението на проекта за 
реконструкция на учебна-
та база на общината. Това 
естествено едва ли въл-
нува особено нашия ко-
лега, вживял се в ролята 
на градоначалник във въ-
просния ден, намествай-
ки се пред обектива на те-
левизионната камера. За 
него фактът, че не кме-
тът определя изпълните-
лите, че всички заседания 
на оценителната комисия, 
в която участват седем 
специалисти от различ-
ни области, се провеж-
дат под надзора и с лич-
ното участие на експерти 
от главна дирекция „Про-
грамиране на регионал-
ното развитие“ на МРРБ, 
е без значение. Без зна-
чение е и фактът, че хо-
рата, стоящи зад фирма-
та, на която той се явява 
лобист, напоследък често 
са герои от криминални-
те хроники на вестници-
те, че не са допускани до 
участие в сериозни стро-
ителни дейности в собст-
вения си град. Без значе-
ние е и фактът, че една от 
причините за определя-
не на победител в конкур-
са за обществена поръчка 
за избор на изпълнител на 
дейностите по проекта е 
създаденият консорциум, 
в който участват всички 
стойностни строителни 
фирми от Попово. Не го 
вълнува и фактът, че той, 
уж представител на мест-
ния бизнес, прави всичко 
възможно да лиши имен-
но поповските фирми от 
възможността да строят 
в собствения си град. Ва-

жно е да заслужи благо-
волението на кредитори-
те си и своите 30 секунди 
слава.

Всичко това всъщност 
се отнася и до г-н То-
дор Тодоров – с едничка-
та разлика, че не разпола-
гаме със сведения той да 
е кредитиран по тази ли-
ния. Смешна и жалка бе 
ролята, която му бяха от-
редили в този сценарий. 
Демонстриращият иначе 
достолепие неуспял кан-
дидат-кмет подтичваше 
от паркинг на паркинг от 
двете страни на централ-
ния площад, превръщай-
ки се в охранител на скъ-
пите мерцедеси, с кои-
то лъскавите бизнесмени 
ощастливиха града ни. А 
те, мерцедесите, бяха на-
истина впечатляващи – 
екзотични модели от ли-
митирани серии, каквито 
рядко се срещат дори и 
в бизнес зоните на евро-
пейските столици. Но там 
хората са си обикновени 
милионери, а не „бизнес-
мени“ от Костинброд, а и 
там вероятно не разпола-
гат с лобисти от ранга на 
господата Несторов и То-
доров.

Когато говорим за роля-
та на Тодоров, не бива да 
отминаваме с мълчание 
факта, че с негово актив-
но участие и в съдружие с 
представител на Районна-
та прокуратура в Попово, 
желаейки да облагодетел-
стват само един от пра-
воимащите, бе блокиран 
строежът на новостроя-
щия се жилищен блок на 
бул.„България“. И отново 
са без значение за госпо-
дина интересите на гра-
да. Без значение са инте-
ресите на останалите пра-
воимащи. Важна за него 
е възможността да под-
клажда личното си его на 
„борец“ срещу издигна-
тия от коалиция „Заедно“ 
кмет на общината, надя-
вайки се да си присвои по 

този начин част от него-
вия рейтинг.

Вероятно това е част 
от новия морал, прокла-
миран от политически-
те партии, издигнали за 
свои представители тези 
двама господа. Ако е така, 
то ние, представители-
те на коалиция „Заедно“, 
се разграничаваме рязко. 
Разграничаваме се от не-
престанните техни опити 
за проваляне на усилията 
на кмета и неговия екип 
да осигуряват допълни-
телно финансиране чрез 
участие с успешни проек-
ти в оперативните програ-
ми на ЕС. Разграничаваме 
се от опитите да се блами-
ра участието на местния 
бизнес в реализацията 
на тези проекти чрез раз-
лични процедурни хват-
ки и машинации за сметка 
на външни за региона ни 
съмнителни икономиче-
ски субекти. Разгранича-
ваме се от опитите граж-
даните на община Попово 
да се поставят в ролята на 
заложници на личните ин-
тереси на членове от този 
Общински съвет. Разгра-
ничаваме се от опитите за 
стопиране на всички про-
екти, родени от усилия-

та на мнозинството от об-
щинските съветници и об-
щинската администрация 
да направят Попово една 
просперираща община.

Тук ще си позволя да 
цитирам част от клетва-
та, която всеки един от 
нас е дал при встъпването 
си в длъжност: „...Закле-
вам се...във всичките си 
действия да се ръководя 
от интересите на гражда-
ните на община Попово и 
да работя за тяхното бла-
годенствие“. За нас това 
не са празни думи!

Бел.ред. Общински-
ят съветник Г.Георгиев 
е апелирал към партии-
те ГЕРБ и „Атака“, чи-
ито членове са господа-
та Несторов и Тодоров, 
с предложение да снемат 
доверието си от тези 
двама господа и да ги от-
зоват от участие в Об-
щински съвет–Попово. 
Причината е, че със сво-
ите действия те много-
кратно нарушиха даде-
ната клетва и предавай-
ки интересите на граж-
даните, се показаха не-
достойни за високата 
чест да се наричат техни 
представители.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО“

О Б Щ И Н А–П О П О В О

З А П О В Е Д 
На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 

ал.1 от Наредбата за реда за  придобива-
не, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на община Попово, във 
връзка с решение №306 и №313 по прото-
кол №21/23.04.2009 г. на ОбС –гр.Попово

З А П О В Я Д В А М:
Да се открие процедура по провеждане на публич-

ни търгове с явно наддаване за продажба на общинска 
земеделска земя, попадаща в зоната на §4 от ЗСПЗЗ, 
м.Ямата–Савова орех“ в землището на гр.Попово, и 
бракуван язовир в землище с.Славяново, както следва: 

І. На 26 май  2009 г.  от 9,30 часа 

Имот № Площ Ка-
тег. НТП АОС

Спра-
ведли-
ва па-
зарна 
цена  
лв./
дка

1130416 0.117 4 за зем.труд и отдих 6208 55
1130241 0.310 4 за зем.труд и отдих 6081 136
1130507 0.425 4 за зем.труд и отдих 6246 186

1130240 0.600 4 за зем.труд и отдих 6080 263
1130228 1.015 4 за зем.труд и отдих 6069 444
1130227 0.889 4 за зем.труд и отдих 6068 389
1130226 0.550 4 за зем.труд и отдих 6067 241
1130239 1.044 4 за зем.труд и отдих 6079 457
1140324 0.337 4 за зем.труд и отдих 5816 147
1120440 0.402 4 за зем.труд и отдих 6645 176
1130401 0.438 4 за зем.труд и отдих 6202 192
1120439 0.495 4 за зем.труд и отдих 6644 217
1120196 0.664 4 за зем.труд и отдих 6426 291
1130388 0.595 4 за зем.труд и отдих 6195 260
1130387 0.490 4 за зем.труд и отдих 6194 214
1130386 0.515 4 за зем.труд и отдих 6193 225
1130377 0.499 4 за зем.труд и отдих 6186 218
1130365 0.505 4 за зем.труд и отдих 6178 221
1130356 0.523 4 за зем.труд и отдих 6170 229
1130344 0.508 4 за зем.труд и отдих 6165 222
1130333 0.536 4 за зем.труд и отдих 6154 235

ІІ. На 28 май  2009 г.  от 9,30 часа
1130321 0.536 4 за зем.труд и отдих 6147 235
1130312 0.528 4 за зем.труд и отдих 6138 231
1120501 0.517 3 за зем.труд и отдих 6682 243
1120463 0.442 3 за зем.труд и отдих 6654 208
1120465 0.433 3 за зем.труд и отдих 6656 204
1120466 0.517 3 за зем.труд и отдих 6657 243
1120467 0.634 3 за зем.труд и отдих 6658 299
1120468 0.588 3 за зем.труд и отдих 6659 277

1120469 0.524 3 за зем.труд и отдих 6660 247
1120470 0.468 3 за зем.труд и отдих 6661 220
1120171 0.473 4 за зем.труд и отдих 6410 207
1130290 0.673 4 за зем.труд и отдих 6123 294
1130384 0.447 4 за зем.труд и отдих 6192 196
1130383 0.345 4 за зем.труд и отдих 6191 151
1130382 0.465 4 за зем.труд и отдих 6190 203
1130357 0.539 4 за зем.труд и отдих 6171 236
1130343 0.492 4 за зем.труд и отдих 6164 215
1130334 0.544 4 за зем.труд и отдих 6155 238
1130320 0.548 4 за зем.труд и отдих 6146 240
1130313 0.583 4 за зем.труд и отдих 6139 255
1140300 1.433 4 за зем.труд и отдих 5800 722

23.953

- имот № 000175 – язовир(бракуван),  с.Славяново, с 
площ от  8,795 дка, с начална тръжна цена – 2632 лв.

   Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена 
ще се приемат в стая 215 (касата)  на Общината до 16 
часа в деня, предшестващ съответния търг.

   Тръжна документация може да се закупи срещу так-
са от 20 лева без ДДС от касата на Центъра за админи-
стративно обслужване на населението.

    За информация относно търга – тел. 40210 или стая 
210 на Общината

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

Тодор Тодоров и Веселин Несторов -  
светлото бъдеще на Попово. Наздраве!
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Д. Трифонова

От 2004 година 
Професионална гимназия по 
селско стопанство– гр.Попово 
отбелязва своя училищен 
празник на 22 април – 
Международния ден на Земята.

От години вече за деня на 
нашето училище се подготвяме 
отрано, организираме така 
наречената Празнична седмица. 
През нея се провеждат 
мероприятия, свързани преди 
всичко с бъдещата професия, 
защото ние сме професионална 

гимназия, подготвяща квалифи-
цирани кадри за най-актуалния 
за региона ни сектор – селското 
стопанство.

За да стигнем обаче дотам, 
ние трябва да се потрудим. Екип 
от млади педагози ежегодно 
организира и провежда 
своевременно планприемната 
кампания на гимназията, 
която се реализира през 
учебната година. На бъдещите 
деветокласници се обръща 
специално внимание с цел по-
добрата им професионална ори-
ентация.

Още през февруари нашият 
екип от рекламни агенти посети 
основните училища в града и 
общината. Приятелски и топло 
ни посрещаха, а и поводите 
бяха свързани с празници – 
Деня на влюбените, Деня на 
лозаря, настъпването на проле-

тта. На бъдещите ни ученици 
бе разяснено как, с какви 
документи и в какви срокове 
могат да постъпят в нашата 
гимназия през периода от юли 
до септември 2009 година. 
Децата получиха своя малък 
подарък от нас – рекламно 
календарче или химикалка с 
фирмения надпис на училището 
ни. Дни преди 22 април всички 
те бяха поканени да споделят 
най-истинския ден за нас – Деня 
на гимназията ни. На отзовалите 
се искрено благодарим, защото 
присъствието им е знак, че 

са ни повярвали и обмислят 
внимателно и отговорно своето 
бъдеще. А ние знаем, че имаме 
приятели…

През дните преди 22 април 
демонстрираме своите знания, 
умения и опит, свързани 
с бъдещата ни професия. 
Състезаваме се в различни 
области, защото така се 
доказваме като можещи, знаещи 
и непрекъснато учещи се 
личности.

На 13 април под ръководството 
на г-жа Пенка Иванова се 
проведе състезанието „Млад 

лозар“, в което се включиха 
ученици от професиите  
„Лозаро-винар“ и „Фермер“. 
Първо място зае Свилен Емилов 
от 12-а клас, втори бе Меджид 
Мехмедов от 12-г клас и на 
трето място – Ейюб Юсуф Ейюб 
от 12-г клас.

Същия ден под ръководството 
на г-жа Мариана Цанева 
представители на паралелките 
„Лозаро-винар“ и „Фермер“ 
премериха сили в състезанието 
„Млад овощар“. Най-завидни 
умения регистрираха Християна 
Димитрова, Силвия Василева, 
Цветан Христов – отбор от 
12-г клас. Ръководителите и 
на двете състезания следиха 
стриктно за спазване на 
правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд, 
охрана и хигиена на труда. 
Участниците трябваше да 

демонстрират ефективна 
организация на работното 
място, последователност при 
изпълнение на принципите 
на резитба, работа с точен и 
равномерен темп, опазване на 
предметите и средствата на 
труда.

15 април бе посветен на 
икономистите и животновъдите. 
В олимпиадата по счетоводство 
учениците с професия 
„Икономист мениджър“ от 10-б, 
11-б и 12-б клас в продължение 
на два астрономични часа 
решаваха приложни задачи 
от областта на счетоводната 
отчетност върху материал, 
изучаван по специалните 
предмети. Всички участници 
показаха изключително 
старание и прецизност, но най-
добри бяха Деница Гошева от 
10-б клас, Георги Иванов – 11-б 
клас и Виктория Димитрова 
– 12-б клас. Олимпиадата по 
счетоводство, организирана 
от Йонка Господинова, 
доказа интереса на учениците 
към счетоводната дейност 
и желанието им за изява в 
това перспективно бизнес 
направление.

Под ръководството на 
г-жа Стефка Николова 
и д-р Бойко Атанасов се 
проведе състезанието „Млад 
животновъд“, в което взеха 
участие ученици от професията 
„Ветеринарен техник“ и 
„Фермер“. По трима участници 
в три отбора след теглене на 
жребий се включиха в двата 
етапа на състезанието. Първият 
бе решаване на тест, включващ 
въпроси от животновъдните 

дисциплини, а вторият – 
изпълнение на практическо 
задание. Най-добри бяха  
зрелостниците от 12-г клас 
Несибе Фикретова, Силвия 
Василева, Христина Димитрова.

Броени дни преди 
официалния празник се проведе 
и състезанието „Най-добър в 
професията механизатор“. На 16 
април момчетата от 11-в и 12-в 
клас под ръководството на инж.
Стоян Минчев и инж.Андрей 
Борисов демонстрираха своите 
знания и умения, необходими 
за професията „Монтьор на 
селскостопанска техника“ и 
„Техник на селскостопанска 
техника“. Мечтаните челни 
позиции заеха абитуриентите 
от 12-в клас Добри Колев, Муса 
Салих и Митко Николов.

В ранните сутрешни часове 
на 22 април ученици, учители 
и гости бяха посрещнати с 
„гореща преса“ – празничното 
издание на училищния 
вестник ,,Посоки“ – вестник, 
който девета година издават 
възпитаниците на гимназията. 
В него се публикуват информа-
циии и литературни творби на 
ученици, прилежно проверени 
от редактора на изданието г-жа 
Росица Стефанова.

Официалното тържество за-
почна в 9 часа. Тази година 
сред гостите бяха Владимир 
Иванов – зам.-кмет на общи-
ната, осмокласниците на ОУ 
„Отец Паисий“–с. Водица, 
учениците от ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“–с. Зараево, би-
вши ученици и възпитаници на 
ПГСС. След посрещането на 
училищното знаме прозвуча и 
химнът на ПГСС „Земя“, чии-
то автори са бивши възпитани-
ци на училището. Изпълни го 
Николета Нивелинова от 10-б 
клас с музикален съпровод на 
Кирил Пламенов. Директорът на 

гимназията инж. Раде Миланов 
произнесе тържествено слово.

Водещите на тържеството 
Теодора Бориславова и 
Деян Веселинов завладяха 
аудиторията с предварително 
подготвените изненади. 
Деветокласниците получиха 
емблематичния знак на ПГСС – 
сребърна гривна. За всички пяха 
Християна Орлинова и Николета 
Нивелинова. За поредна 
година истинско удоволствие 
ни доставиха танцьорите на 
формация „Чар” при Дом на 
културата, а изявата на гостите 
от Спортен клуб по спортна 

гимнастика „Светкавица“–
гр.Търговище беше истинска 
атракция. Кикбоксьорите на 
ПГСС получиха заслужени 
аплодисменти, доказващи, че 
бойните изкуства, използвани 
при самоотбрана, са 
привлекателни за младите хора.

Празникът продължи отново 
със състезания. Може би затова, 
защото на тях се доказваме като 
можещи личности, амбицирани 
да успяваме в живота.

На полигона в училище се 
демонстрираха шофьорски 
умения в състезанието по 
майсторско управление на лек 
автомобил и трактор. 

За съжаление на гостите ни 
от сродните професионални 
гимназии от градовете 
Търговище, Лозница, Омуртаг 
и Разград нашите участници 
бяха най-добрите и на полигона, 
и на листовките, защото 
разчитаха на професионалната 
си подготовка, осъществена от 
г-н Александър Александров. 
Красимир Ангелов от 12-в клас 
се отличи като най-добър в 
управлението на лек автомобил. 
При управлението на трактор 
се изявиха Гюрсер Османов от 
11-в клас, Муса Салих – 12-в 
клас и Гюрхан Шенолов от 
11-в клас. От момичетата само 
възпитаничките на ПГСС–
Попово Юлияна Георгиева, 
Ивелина Искренова и Райме 
Мехмедова се осмелиха да 
участват в това състезание и 
да изминат нелекия маршрут с 
трактор.

За любителите на спорта 
Илия Нейчев и Емил Букреев 
организираха волейболни 
срещи между представителните 
отбори на училището.

Празникът е винаги хубав, 
когато се почувстваш част от 
него – като зрител, слушател 
или активно участващ. А 

ние обичаме да празнуваме. 
Особено през пролетта, когато у 
всекиго от нас се събужда жела-
нието да реализира мечтите си. 
И радостното е това, че осъзна-
ваме, че избраният от нас път 
е верният. И продължаваме по 
него, но с повече сили. Добри 
сме в много области, защото го 
искаме и можем! Ние винаги ус-
пяваме да се докажем.

Благодарим на всички, които 
бяха в празничните дни с нас и 
ни подкрепяха.

Ние сме млади и амбициоз-
ни, защото сме част от ПГСС–
гр.Попово.

Празничен отзвук...
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ОтнОвО награда за 
„Северняче“

   саЛОН   

Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007–2013 г. BG161PO001/1.1.-01/2007
„ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА, СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОП-
РИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Процедира: „Укрепване капацитета на структурите на гражданското об-
щество“

Приоритетна ос: ІІ „Укрепване на човешките ресурси“

Подприоритет: 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите на граж-
данското общество“

Договор № 08-23-16-С/27.08.2008 г.
„ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СГО ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОР-

СТВО И ДИАЛОГ С МЕСТНАТА ВЛАСТ“

През месец март приключиха обученията и семинарите по проект „Повиша-
ване капацитета на СГО за ефективно партньорство и диалог с местната 
власт“, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна 
програма „Административен капацитет“ 2007–2013 г. по Договор № 08-23-16-
С/27.08.2008 г. между МДААР, Дирекция „Управление на програми и проекти“ и 
Сдружение „Агенция за енергиен мениджмънт–гр.Попово“. През април продъл-
жи ежемесечното провеждане на дискусии с представители на НПО на територи-
ята на общината.

Продължителността на проекта е 12 месеца, като изпълнението му би трябвало 
да приключи на 25.08.2009 г. 

До края на проекта ще продължи провеждането на дискусии, ще се предос-
тавят индивидуални консултации на представители на структурите на граждан-
ското общество, ще бъде изготвено проучване на добри практики в дейността на 
СГО и местните власти и ще бъде изработен Наръчник за взаимодействие между 
местната власт и структурите на гражданското общество.  

В края на месец август ще се проведе заключителна конференция, на която ще 
се обобщят резултатите от проекта. 

В град Монтана в края 
на месец април се състоя 
Първи детски национа-
лен фолклорен конкурс 
„Напеви от Северозапа-
да“, организиран от Об-
щинския младежки дом и 
местни неправителстве-
ни организации. За учас-
тие в него беше поканен 
и поповският ансамбъл 
„Северняче“ с главен ху-

дожествен ръководител 
Станимир Иванов. 

Нашите танцьори се 
представиха в раздела 
за камерни танци с по-
становката „Вълшебната 
капа“ на хореографа Ру-
мен Занев. Те се надиг-
раваха с деца от десетки 
градове и заслужено спе-
челиха ІІ награда – пър-
вото място журито отре-
ди на домакините.

Наред с многобройни-
те си изяви през месец 
май, „Северняче“ се гот-
ви усилено и за гостува-
не във Франция по повод 
Деня на българската про-
света и култура.  

Диана Събева

На 11 май – деня, кога-
то почитаме паметта на 
Кирил и Методий, създа-
тели на славянската пис-
меност – се проведе сре-
ща на библиотекарите на  
читалищата, местни тво-
рци,  представители на 
Регионална библиотека 
„П.Стъпов“ и РЕКИЦ–
Търговище с писатели и 
поети. Тя бе организира-
на от Община–Попово и 
е част от Дните на култу-
рата в града ни. Повод са 
90-годишнината от рож-
дението на Николай Хай-
тов и професионалният 
празник на библиотекаря, 
който се празнува от ня-
колко години у нас. 

Гости на срещата бяха 
поетът с китара Димитър 
Христов – експерт в Ми-

нистерството на култу-
рата, украинската поете-
са и преводач от българ-
ски Анна Багряна – член 
на Съюза на украинските 
писатели, и  литератур-
ният критик доц. Ивайло 

Христов – автор на кни-
гата „Гласове за Хайтов“. 

В началото на среща-
та водещата Маргарита 
Недева представи третия 
поред литературен  алма-
нах, който е събрал твор-
би на местните автори. 
Инициативата за него е 
на Тихомир Трифонов – 
зам.-кмет на общината 
и бивш председател на 
читалището. Той споде-
ли, че в него са намери-
ли място произведения на 
наши съграждани, изявя-
ващи се в областта на ли-
тературата, без ограниче-
ние на възраст и стил на 
писане. „Ние не делим 
хората. Всеки, дръзнал да  
пише, е намерил място в 
алманаха. Нямаме пред-
почитания. Произведе-
нията са подредени не по 
значимост, а по азбучен 

ред на авторите“. Освен 
стихотворения и разкази, 
място са намерили и кра-
еведски публикации на 
местни историци, които 
допълват историческо по-
знание. Рядкост за подо-

бен сборник е и публику-
ваното в него стихотворе-
ние на незрящата Гергана 
Красимирова, написано 
на Брайлово писмо. 

Художественото оф-
ормление на сборника е 

на Деян Йорданов, кой-
то е включил в него освен 
свои, и рисунки на авто-
рите. 

Димитър Христов – 
поет и главен експерт 
в дирекция „Регионал-
ни културни дейности“ в 
Министерството на кул-
турата, благодари на при-
състващите и отбеляза, че 
културата в община По-
пово има високи изме-
рения и свидетелство за 
това е как се съхраняват и 
развиват традициите тук. 
Той представи поетесата 
Анна Багряна от Киев, ко-
ято прочете стихотворе-
нието „Унес“ на Елисаве-
та Багряна на украински, 
както и свои стихотворе-
ния. Тя сподели, че в Ук-
райна има голям интерес 
към българската литера-
тура, но твърде малко се 

знае за съвременните й 
творци и е необходимо 
сътрудничество в култу-
рен план. „Моето при-
съствие в България ще 
помогне макар и малко за 
това“. Тя  се е заела с не-

леката задача да преведе 
на украински творчество-
то на Елисавета Багряна.

Присъстващите има-
ха възможност да видят 
четвърта серия на филма 
„Кольо… това е“ за живо-
та на Николай Хайтов  на 
телевизия СКАТ, след ко-
ето доц.Ивайло Христов 
накратко запозна при-
състващите с работата си 
над книгата „Гласове за 
Хайтов“. Той е имал въз-
можност лично да се по-
знава с Хайтов през по-
следните шест месеца от 
живота му и да направи 
55 интервюта с различни 
хора. В заключение Ивай-
ло Христов каза: „Хайтов 
е живата връзка с Иван 
Вазов. В очите на Хайтов 
виждам погледа на Вазов 
и в тях се оглежда цяла 
България“.

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА СЪБРА ВЕДНО 
ТВОРчЕСТВОТО НА ХАйТОВ И мЕСТНИ ТВОРЦИ

Договор 
BG161PO001/1.1-01/2007/001

„РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРА-
СТРУКТУРА В ОБЩИНА ПОПОВО 
В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО 
ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛ-
НО ВКЛЮЧВАНЕ“

На 31 март стартираха строител-
но-ремонтните работи по проект 
BG161PO001/1.1-01/2007/001 „Ремонт, 
обновяване и енергийна ефективност 
на част от материалната база на обра-
зователната инфраструктура в общи-
на Попово в подкрепа на устойчивото 
градско развитие и социално включ-
ване“, който се финансира от Европей-
ския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Регионално раз-
витие“ 2007–2013 г. 

Общата стойност на строителните 

работи възлиза на 4 297 890,47 лв. По 
проекта ще бъдат ремонтирани и об-
новени: ЦДГ „Лястовичка“ №3–Попо-
во, ЦДГ „Пролет“ №2– Попово, ЦДГ 
„Славейче“ №4–Попово, ЦДГ „Здра-
вец“ №–Попово, ОУ „Св.Кл. Охрид-
ски“–Попово, ОУ „Л. Каравелов“–По-
пово, ОУ „Н.Й.Вапцаров“–Попово, ОУ 
„Ант. Страшимиров“–с.Светлен и ОУ 
„Хр.Ботев“–с.Ломци. В същите ще бъ-
дат внедрени мерки за енергийна ефек-
тивност. С реализацията на проекта ще 
се намалят дефицитните ограничения в 
материалната база при обезпечаването 
на ефективен образователно-възпитате-
лен процес на децата и учениците от об-
новените и санирани образователни ин-
ституции на територията на община По-
пово и ще се повиши опитът и усъвър-
шенства техническият капацитет за кан-
дидатстване по линия на Европейския 
фонд за регионално развитие с проекти, 
свързани с развитието на общинската 
образователна инфраструктура. 

се откри в Националния 
военно-исторически му-
зей. Иконите представят 
култа към светците воини, 
почитани по българските 
земи –св. Георги, св. Дими-
тър, св. Теодор Тирон, св. 
Мина. Най-пълно е пред-
ставена Тревненската шко-
ла, която възниква в края 
на XVII век и просъщест-
вува до началото на XX 
век. Тя се развива в грани-
ците на шест иконописни 
фамилии, чиито предста-
вители са над 200. В из-
ложбата могат да се видят 
творби на Захария Цанюв 
и Йоаникий папа Витанов. 
Музеят в Попово допълва 
колекцията на тревненски-
те зографи с рядката икона 
на свети Меркурии.  

Най-старата икона е от 
края на XVIII век – „Св. 
Георги“ от тревненската 
църква „Св. Архангел Ми-
хаил“, спасена от кърджа-
лийските опожарявания 
през 1798 година. Правят 
впечатление домашните 
икони, в които традицион-
но присъства ликът на Бо-
жията майка, заобиколен 
от светци воини.

Кът от изложбата е зо-
графското ателие, къде-
то са изложени специфич-
ни инструменти и копир-
ки, които онагледяват тех-
нологията на изработка на 
иконите. Тридесет рисунки 
от малките зографи от 26 
СОУ „Йордан Йовков“ по-
казват светците воини през 
детските очи. 

ИЗЛОЖБА
„СВЕТЦИ ПОКРОВИТЕЛИ“

Ивайло Христов, Анна Багряна и Димитър Христов
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   исТиНаТа   

ИЗЯВЛЕНИЕ НА Д-Р ЛюДмИЛ ВЕСЕЛИНОВ, КмЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО,
ОТНОСНО РЕПОРТАЖА ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,

ИЗЛЪчЕН НА 3 мАй В РУБРИКАТА „ТЕмАТА НА НОВА“

Уважаеми съграждани,
Това мое изявление е 

по повод предаването на 
Нова телевизия в неделя, 
3 май. Репортажът беше 
озаглавен „Присвояване“. 
Длъжен съм да го напра-
вя поне по две причини. 
Едната е да не изглеждам 
виновен, другата – да дам 
малко повече разяснения 
по отношение материала, 
който беше излъчен.
 ТОзи репОрТаЖ, 

какТО ЛиЧеше, е 
пЛаТеН. 

Аз няма да задавам въ-
проса кой го е платил. Ще 
оставя вие сами да си от-
говорите кой имаше инте-
рес да бъде излъчен, мон-
тиран и представен по та-
къв тенденциозен начин. 
Допуснах грешка, като в 
откровен разговор след 
заснемането споделих ня-
кои неща зад камера. Ока-
за се, че съм бил сниман. 
За тези кадри ще си потър-
ся конституционното пра-
во в съда. 

 Атакува се една 
процедура, която толко-
ва дълго време  чакахме 
да излезе като решение на 
Комисията по избор на из-
пълнител на ремонтите на 
9 обекта – 5 детски гради-
ни и 4 училища, по Опе-
ративна програма „Регио-
нално развитие“. Тук няма 
да говоря какви усилия на 
администрацията и какви 
контакти донесоха на об-
щината 5 млн. лева за ре-
монт на нашите училища 
и нашите детски градини, 
за да се подобрят услови-
ята за нашите деца. Тези 5 
милиона, естествено, бяха 
обект на апетити. Но тук 
трябва да се знае, че об-
щинската администрация 
не изготвя тръжните доку-
менти, не определя прави-
лата, по които бива изби-
ран изпълнител. Това в ре-
портажа беше изкривено. 
Процедурата, правилата 
за конкурса са заковани и 
комисията, в която участ-
ват и представители на Ре-
гионалното министерство, 

определя изпълнителя по 
подадените документи. 
Кметът по никакъв начин 
не може да влияе на тези 
предварително зададени 
условия. Какви бяха ус-
ловията? Условията бяха 
фирмите, които участват в 
процедурата, да имат исто-
рия. А тази история грани-
чи с последните три годи-
ни  – да имат обем на СМР 
за 2007 г. до 7 млн. лева, 
да имат поне три обекта 
в последните две години 
до 500 хил. лева. Питам аз 
коя поповска фирма може-
ше при тези изисквания да 
участва в конкурса? По-
повските фирми са малки, 
с малък обем. И не скри-
вах моите притеснения, 
че фирми акули, непозна-
ти, от големи градове, ще 
участват в този конкурс, 
както и стана. Радвам се, 
че покрай една търго-
вищка фирма  на атакува-
ния Тошко Райчев наши-
те малки фирми  „Строй-
ко“ на Сашо Събев, „Ге-
острой“, „Антола“, дори 
и една циганска фирма 
със Светльо Живков ус-
пяха да направят сдруже-
ние. Те, като подизпълни-
тели, влязоха в конкурсни-
те документи на „Строй-
комерс“ на Тошко Райчев. 
Освен тях кандидатства-
ха три цигански софий-
ски фирми и една варнен-
ска, от Девня. И удовлет-
ворението ми е, че именно 
поповските фирми успяха 
да спечелят този конкурс. 
Така прецениха от коми-
сията, така се точкува и 
така подписах договора 
със „Стройкомерс“. Дотук 
няма нищо лошо. Както 
няма нищо лошо и по-на-
татък. Недоволните от 

„НиксТрОй“ – 
фирма ОТ сОфия На 

цигаНскиТе барОНи, 
кОиТО запЛашВаха 
адмиНисТрацияТа, 

които търсеха по всяка-
къв начин контакт с мен, 
дори за тях ми се обажда 
един депутат, един замест-
ник-министър, ми бяха из-
пратили представител на 
една Централа тук, в ка-
бинета, да ме молят да 
помогна тази фирма да 
влезе в Попово. Аз вина-
ги съм отбивал ударите и 
съм казвал, че това не за-
виси от мен. Има си тръж-
на документация, на коя-
то те трябва да отговарят. 
Недоволни, че не са спече-
лили работа за 5 милиона 
(като фирма извън Попо-
во били подценени, били 
подправени документите, 
конкурсът бил незаконен), 
тяхно право бе да обжал-
ват. Наистина, след като 
обжалваха процедурата, 

аз се опитах да разгова-
рям с тях да си изтеглят 
жалбата от Комисията по 
конкуренция – отказаха. 
Те отказват и по-нататък 
евентуално да влязат като 
подизпълнител, тъй като 
обектите са доста, за да 
добием представа за въз-
можностите на тази фир-
ма. Оттук нататък има и 
съд, и прокуратура, които 
могат да проверят тръж-
ната документация. Тъй 
като не е спрян конкурсът 
и договорът е в сила, в мо-
мента ремонтните работи 
в нашите училища и дет-
ски градини продължават. 
Който иска да обжалва – 
негово право! 

НО меНе ТУк 
ме ОзадаЧаВа 

пОзицияТа На дВама 
Наши ОбЩиНски 

съВеТНици. 
Не казВам: 

предсТаВиТеЛи 
На „аТака“ и герб, 

заЩОТО ТОВа е ТяхНа 
ЛиЧНа пОзиция – ОТ 
„аТака“ и герб има и 

дрУги съВеТНици. 

Ние в Общинския съ-
вет можем да си говорим 
много неща, но те да ос-
тават там или в Община-
та. А каква е позицията на 
съветника Веселин Нес-
торов и на Тодор Тодоров, 
направили изявления пред 
камерата на Нова телеви-
зия уж случайно? Вярва-
те ли, че е случайна тяхна-
та изява? Вярвате ли, че те 
не преследват някакъв ли-
чен интерес с такива ма-
териали срещу кмета? Ос-
тавете ме мен, те действат 
срещу общината! Защото 
това вече е официална по-
зиция на хора, които вина-
ги са твърдели, че като съ-
ветници няма да пречат на 
усвояването на средства-
та по европейските про-
грами. Едно говорят, дру-
го вършат. За кого лобират 
те двамата? За циганска-
та фирма от Костинброд? 
За хората с черните мер-
цедеси и златните ланци, 
които между другото вие 
не видяхте в тези кадри? 
Нека те да отговорят ка-
къв е интересът им и защо 
са толкова категорични, че 
търгът е незаконен. Как-
во точно те видяха в този 
търг,  какви познания имат 
по процедурата и какви 
правомощия да се произ-
насят. Но бедата е, че това 
вече е една позиция на 
двама съветници. 27 съ-
ветници могат да донасят, 
но само двама да изнасят, 
е достатъчно. 

По другия въпрос, който 
беше засегнат в материала 
– за блок № 105 и активна-
та роля на Тодор Тодоров. 

(А зад кадър се виждаше 
в далечината и един наш 
прокурор – Пламен Три-
фонов.) Блок 105 започна 
да се изгражда след дълги 
години на мъчително тър-
сене на изпълнител. Да, 
той се строи от „Стройко-
мерс“ на Тошко Райчев. Но 
нито една поповска фирма 
не искаше да продължи 
започнатото от варненска-
та „Делта“. Вие знаете, че 
този блок седеше изграден 
в основите си, заобиколен 
с ламарини. Колко време? 
От 1987–1988 г., след зе-
метресението, в този квар-
тал са отчуждени имоти-
те на доста собственици, 
съборени са къщите. Там 
с претенции се явиха на-
следници на Дянко Раш-
ков, който някога е имал 
къща с прилежащи дюкя-
ни. Къде са те и защо ло-
бира Тодор Тодоров имо-
тите да бъдат върнати. Кое 
да бъде върнато? Вие виж-
дате ли до Старата автога-
ра до тези години да има 
някакви имоти? И къде е 
причината кметът да не 
може да намери по-ната-
тък изпълнители, които да 
направят този блок най-
после! Защото четирима 
отчуждени други собстве-
ници, които са обезщетени 
с жилища в този блок, осъ-
диха Общината и ние пла-
тихме над 10 хил. лева за 
това, че не сме построили 
и не сме дали възможност 
хората да живеят в своите 
апартаменти. Единият от 
тях, фотографът бай Янач-
ко, когото много хора по-
знават, всеки ден е тук…
Какво се иска от кмета да 
върне – дюкяните или къ-
щата? И ако грешката е 
на моя младши юрискон-
султ Светлана Йордано-
ва, за което беше отстра-
нена, и не съм се произ-
несъл на мълчалив отказ, 
както е решението на Вър-
ховния съд, а съм се про-
изнесъл по отказ на обез-
щетение вместо отказ на 
отчуждаване и връщане на 
собственост, която не съ-
ществува, бях осъден бла-
годарение на прокурора 
Пламен Трифонов да пла-
тя 500 лева администра-
тивна глоба. Разбира се, аз 
обжалвам – има и Търго-
вищки, има и Апелативен 
съд. Но защо е тая радост, 
след като нещо се прави в 
града, да бъде осъден кме-
тът и каква е тая тенден-
циозност с тоя блок 105?! 
Поради известни причини 
няма да коментирам мне-
нието ми за предубеде-
ност в решенията на По-
повския районен съд. Но 
този строеж беше спрян 
с определение на Попов-
ския съд и беше запечатан 
от държавния съдебен из-
пълнител Пламен Пенев. 

Така решили, така напра-
вили. А защо го запеча-
таха толкова бързо, след 
като всяко решение подле-
жи на обжалване. На втора 
инстанция Търговищкият 
окръжен съд се произнесе, 
че решението на Попов-
ския районен съд е незако-
носъобразно. И аз питам 
Пламен Пенев защо, след 
като има на втора инстан-
ция решение, не свали за-
браната за строителство? 
Да, има обжалване на тре-
та инстанция в Апелати-
вен съд–Варна. Но моти-
вът, че не е влязло в сила 
решението, ако сега важи, 
не важеше ли и на първа 
инстанция, като обжалва-
хме решението на Попов-
ския съд? Оставям комен-
тара за вас... И каква е ра-
достта, радостта на един 
мой стар приятел проку-
рор, че кметът е осъден?! 
Аз виждам подобна реак-
ция у една част от хората, 
които са  мои политически 
и лични неприятели, съ-
перници по изборите и в 
това няма нищо ненормал-
но. Но има една институ-
ция, казва се Прокуратура, 
която аз уважавам. 
кОгаТО прОкУраТУраТа 

запОЧНе да 
дейсТВа с ЛиЧНО 

предУбеЖдеНие и 
с амбиции, ТОгаВа 
се замисЛям даЛи 

ТОВа е Най-дОбрОТО 
решеНие и даЛи 

дВеТе иНсТиТУции, 
акО сЛОЖа и съда, 
са призВаНи да си 
дОказВаТ едиН На 

дрУг НеЩО, ВмесТО да 
си ВършаТ рабОТаТа. 

Общината не воюва 
нито с прокурори, нито 
със съдии. Ние си имаме 
наши цели и търсим на-
шите права да довършим 
нашите ангажименти. 
Ако това Прокуратурата и 
Съдът в Попово не го раз-
берат, въпреки че има ман-
датност и тази мандатност 
може би ще донесе някак-
ва промяна от тази година, 
нещата ще останат в съ-
щото русло.

За продажбата на засне-
тия склад. Питам ви защо 
само този склад се визи-
ра? В последните години 
на колко фирми Общината 
продаде свое имущество? 
Това са складове на „Тър-
говия на дребно“, складо-
ве на „Търговия на едро“, 
складове на БКС. И всич-
ки те по нормативни из-
исквания се продават чрез 
търг на пазарна цена, оп-
ределена от лицензиран 
експерт. Тук се бърка  нор-
мативът – жилищен имот 
не може да се продава на 
цена под данъчната оцен-
ка. Пазарната цена е опре-
деляща при другите имо-

ти. Това много добре се 
знае! Но аз виждам пред-
намереност, за да се ата-
кува отново кметът, защо-
то фирмата на Тошко Рай-
чев е купила този склад. А 
другите складове?  Защо 
не се говори за другите 
поповски фирми, които по 
същия начин купиха скла-
дове – по същите прави-
ла, със същите търгове. И 
кой беше причината, за да 
не се явят други фирми за 
тази определена цена на 
търга?...

Искам да се спра на един 
въпрос, по който постоян-
но се спекулира –фермата 
в с.Осиково. Аз на никой 
бизнесмен не съм пречил. 
Напротив, опитвал съм се 
да помагам. И какъв е кон-
фликтът на интереси? И 
какво се мъчат да доказ-
ват – един дребен чове-
чец, който беше осъден за 
клевета срещу кмета, ку-
пил място в Осиково над 
тази прословута ферма да 
наблюдава, а сега влезе в 
устата и на Веселин Нес-
торов, и на Тодор Тодо-
ров. Какъв е конфликтът 
на интереси и защо, Бог да 
прости брат ми, продъл-
жават да му вдигат кости-
те? Да, брат ми беше добър 
като човек, но лош като 
бизнесмен и авантюрист. 
И аз лично съм преду-
преждавал на общоселско 
събрание и в Осиково, и в 
Горица, че там, където той 
арендува земя, където по-
ема ангажименти, не стоя 
зад него. Той наистина пое 
по САПАРД ангажимент 
и построи ферма. Няма да 
бъда откровен, ако кажа, 
че не съм му помагал – да, 
помагал съм, както брат на 
брат. Но не беше по него-
вите сили. Построи ферма 
в Осиково за близо 1 700 
000 лева. И това е банков 
кредит. И след като по-
чина, тези му имоти или 
трябваше да останат на 
Общината и на държавата, 
или трябваше някой да ги 
наследи. Моята племен-
ница, софиянка, отдалече, 
естествено се уплаши и не 
пожела да поеме отговор-
ност за тези имоти, защо-
то не й е по силите да уп-
равлява нещо, от което не 
разбира, и да връща кре-
дити. Тогава на трето ниво 
по Закона за собственост-
та, след като нашите ро-
дители са починали, оста-
вам аз като наследник. Но 
аз нямам право по ЗМС-
МА да имам търговска 
дейност, естествено това 
право беше прехвърле-
но на моята дъщеря. До-
тук пак няма нищо лошо. 
Но какъв е интересът по-
стоянно да се афишира, че 
кметът има чрез дъщеря 
си ферма. И на кого пречи 
тази ферма? Е, естествено 
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 �ОВеН В петък и съ-
бота по-полезно би 
било да сте сред хора, 
да участвате в общест-

вени акции и мероприятия. В пе-
тък максимална полза ще имате 
от влиятелен човек, покровител, 
приятел. В неделя намерете вре-
ме за уединение и пасивен от-
дих. 

 � ТеЛец Помнете, че 
думите са сребро, а 
мълчанието – злато. Да 
получите необходимия 

отзвук в своята среда ще ви бъде 
много по-лесно от обикновено. 

 � бЛизНаци До края 
на седмицата се поста-
райте да отделите кои 
събития и хора носят в 

себе си позитивна перспектива. 
Най-хубавите дни на седмицата 
са от петък до неделя. 

 � рак В петък се съ-
средоточете най-вече 
върху финансовите въ-
проси, те се решават 

във ваша полза и вие излизате 
от най-сложната, объркана ситу-
ация със значителна полза. В съ-
бота се възползвайте от своето 
обществено положение в своя 
полза. 

 �ЛъВ В събота и неде-
ля хората около вас ще 
създадат ситуации, ко-
ито имат пряко отноше-

ние към главната тема на седми-
цата – вашата репутация, ролята 
ви в семейството и обществото. 

 �деВа Трудности 
може да усетите и във 
връзка с децата. Това си 
струва да се обмисли и 

да се вземе предвид. Финансо-
вото ви положение и нивото на 
доходите ви зависи изцяло от 
клиентите и партньорите ви. 

 � ВезНи Ако нещо не 
ви устройва, поправе-
те го. Почивните дни 
ще можете да прека-

рате в обществото на интерес-
ни хора. 

 � скОрпиОН В петък 
и събота ще се прояви 
реалната ситуация, ус-
тановила се в тази об-

ласт на живота ви, и в нея нещо 
може да ви разочарова, ако до 
този момент вашите надежди и 
планове са били прекалено оп-
тимистични. 

 � сТреЛец В събота 
вашите планове за по-
чивка може да нару-

ши началник или друга „сурова“ 
необходимост. В неделя можете 
прекрасно да си починете извън 
дома. 

 � кОзирОг В петък 
ще можете да похар-
чите пари по най-при-
ятен и изгоден начин. 

В събота също така ви предстои 
мащабен шопингтур или доста 
скъпо развлекателно меропри-
ятие, разходите за което ще из-
лязат извън рамките на обичай-
ното. 

 � ВОдОЛей В събота 
вашата лидерска на-
тура, яркост и възбуда 
могат да предизвикат 

съпротива сред инертните близ-
ки у дома. Постарайте се да съ-
гласувате интересите. 

 � риби Ако искате да 
прекарате времето си 
приятно или да полу-
чите полза от своя об-

ществен имидж, насрочете ме-
роприятието за петък. В неделя 
поставете като основополагащ 
камък собствените си нужди и 
интереси.
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ХОРОСКОП
15–17 май

ще бъде включена веднага 
фирмата на Тодор Райчев.  
Да, тя я направи. Нито 
една поповска фирма не 
можа и не искаше такъв 
голям, крупен обект да 
строи. Направи го Тошко 
Райчев. И тук идва интри-
гата – вижте как кметът 
е задължен и дава обек-
ти само на Тошо Райчев. 
Смешна теза, която про-
зира и в репортажа. Да, на 
15 септември трябваше да 
бъде изплатена субсидия-
та по САПАРД – полови-
ната, това са 860 хил. лева, 
които държавата и фонд 
САПАРД дължат за пога-
сяване на строителството 
и на заемите до този мо-
мент. Вече осем месеца, 
поради пак такива съмне-
ния към други бизнесмени 
в България, изплащанията 
са спрени. И какво има в 
това, че някой дължи 200 
хил. лева? Признавам, че 
по някой път ми е било не-
удобно и от бизнесмени 
от Попово за задължения-
та на фирмата на брат ми, 
която сега между друго-
то управлява Станчо Ди-
митров, когото повечето 
от вас познавате. (Дъщеря 
ми и тя не може да я упра-
влява, далеч е от Попово, в 
София работи.) И съм бла-
годарен и на Павлин Сте-
фанов, на Пламен Стефа-
нов, на Илия Гатев, на Ге-
орги Велчев, на Нина, ко-
ито са търпели фирмата на 
брат ми с тези задължения 
от по 4, по 5, по 6 хил. лева 
неизплатени, продължава-
щи и досега. Но това са си 
наши финансови пробле-
ми, които не касаят никой 
друг човек.

Атаката, че изпълните-
ли на общински обекти в 
Попово са само фирмите 
на Тошко Райчев и Сашо 
Събев, също е атака сре-
щу мене. Направих извад-
ка за последната година и 
за момента. Ул.„Панайот 
Хитов“, която между дру-
гото е и на Веселин Несто-
ров, тази прекрасна улица 
от Канала до пътя за Кар-
дам кой я изпълни? „Енер-
горемонт груп“ от София 
– фирма, непозната за нас, 
с която и в момента поли-
цията се занимава за изто-
чено ДДС – получено от 
Общината, но невнесено 
в държавата. Те спечелиха 
търга и имахме с инж. Ни-
колов адски проблеми, до-
като довършим тази ули-
ца, защото си оставиха ръ-
цете и заминаха. И аз за-
давам въпрос на Веселин 
Несторов: защо си изтегли 
питането към мен по каква 
причина съм сложил тех-
нически ръководител на 
тази фирма да бъде Исмет 
Кюллю, кмета на Захари 
Стояново. Кой му повлия 
да си изтегли питането? Аз 
бях подготвил прекрасен 
отговор. А той ме питаше 
кога ще свърша  тази ули-

ца, която му отвори имота. 
Гимназия „Христо Ботев“ 
в Попово кой я изпълни? 
„Инвестпродукт“ – под-
ставена фирма от Нови па-
зар, водеща се в Пловдив. 
Да, в търга участваха и 
други фирми, и Сашо Съ-
бев участва, но не го спе-
чели. Спечели го именно 
тази чужда фирма. И Ве-
нелин Лазаров, директо-
рът на училището, много 
добре знае какви пробле-
ми имахме с тези чужди 
изпълнители. Защото тях 
ги интересуват само па-
рите, но не и качеството, 
не и учебния процес. Ули-
цата към гробището, към 
циганската махала – една 
подставена циганска фир-
ма я прави. Е, не можа-
ха поповчани да я спече-
лят. И там ужасни пробле-
ми със закопаване и недо-
вършване на ремонтните 
работи. Ремонт на сгради, 
църкви, кметства – фирма 
„Лито“–Шумен; Пречис-
твателната станция, за ко-
ято толкова се борехме – 
„Алпине Бау“; колектори-
те на гр.Попово – „Водно 
строителство“–Шумен и 
друга фирма от Велико 
Търново; Обходен път за 
13 млн. лв. – „Пътинже-
неринг“–Търговище; „Ге-
острой“ – улична инфра-
структура, ЦДГ № 5 до 
болницата,  два обекта по 
„Красива България; „Ан-
тола“  – блок 112. Сашо 
Събев е ремонтирал само 
сградата на Дома в Медо-
вина и площада в с. Оси-
ково. Да, той сега работи 
заедно с другите поповски 
фирми със „Стройкомерс“ 
по училищните сгради и 
детските градини. Но от 
двамата съветници, из-
правени пред камерите, се 
твърди официално, че тук, 
в Попово, печелят само 
две фирми  – на Сашо Съ-
бев и Тошко Райчев. Коя 
поповска фирма може да 
изпълни проекта по корек-
цията на Поповска река? 
Коя поповска фирма има 
такава техника и такива 
възможности? Защо никоя 
поповска фирма не канди-
датства за този обект? И 
защо никоя фирма не кан-
дидатства за построяване 
на блок 105 толкова годи-
ни? Защото за това се иска 
и умение, иска се и финан-
сов ресурс, за да построиш 
този блок, да обезщетиш 
петима собственици на 
бивши имоти и като про-
дадеш останалите поме-
щения – търговски на при-
земния етаж и апартамен-
ти, да си възстановиш на-
правените разходи. Е, ни-
кой това не може да го на-
прави или не иска, защото 
знаем, че поповските фир-
ми имат ограничен финан-
сов ресурс. И коя попов-
ска фирма е протестира-
ла, та такъв жалък плач от 
двамата съветници срещу 

Тошо Райчев и Сашо Съ-
бев?… Смешно ми е, че 
са снимали куче, снима-
ли някаква счупена кола и 
веднага всичко трябва да 
се припише на кмета. Тава 
са фантазии на едно непо-
раснало момченце, което 
напоследък се изживява 
като политик. И тия номе-
ра на общинските коли?! 
Да, и аз си имам слабости 
– по китайското поверие 
четирите осмици те пазят, 
това е доброто съчетание 
на цифри. Но не съм из-
вадил 1000,  или по 1000 
лева, да платя тези номе-
ра. Ген. Гецов беше шеф 
на Дирекцията в Търгови-
ще, помогнал ми е да взе-
мем на двете коли тези ос-
мици. Ако това ми е греш-
ката… Наистина по 1000 
лева се плащат такива но-
мера, но от Общината не е 
излязла и една стотинка за 
тях. 

Отново се връщам на въ-
проса на кого съм пречил. 
Веселин Несторов не спе-
чели ли търга за доставка 
на хранителни продукти и 
в момента къде го изпъл-
нява, къде не го изпълня-
ва? На Веселин Несто-
ров не помогнах ли да се 
промени предназначение-
то на терена, за да си по-
строи хипермаркета? И на 
кой бизнесмен не съм по-
магал, доколкото мога? 
Не направихме ли инфра-
структура към хипермар-
кета с парите от общин-
ския заем, като ощетихме 
други улици? Направих 
го не заради него, а зара-
ди това, че съм убеден, че 
трябва да се помага. Весе-
лин Несторов да си при-
помни, когато беше закъ-
сал и магазинът му беше 
празен, как ме помоли и аз 
отидох при Цветелин Кън-
чев. Не знам какви финан-
сови обещания беше поел 
той към него, но отидох 
да свидетелствам, че е на-
дежден бизнесмен, по-
строил е нещо и може да 
му се има доверие. Моят 
шофьор тогава ми каза: 
„Шефе, нямаш представа 
колко камери ни снимаха“ 
– Цветелин Кънчев наско-
ро беше излязъл от затво-
ра.  Но аз влязох в името 
и за интереса само на гра-
да… 

мНОгО е ТрУдНО 
едиН ЧОВек да се 

НаУЧа да издърЖа 
На Най-гОЛемия 

мОраЛеН ТОВар. а ТОзи 
мОраЛеН ТОВар се 

казВа бЛагОдарНОсТ 
и Ти иЛи я имаш, 

иЛи я Нямаш – иЛи 
я прОяВяВаш, иЛи 

Не. и ТО пърВО 
към сОбсТВеНиТе 
рОдиТеЛи, ТОгаВа 

към ОсТаНаЛиТе. акО 
Не мОЖеш да НОсиш 
ТОзи мОраЛеН ТОВар, 
ЖиВОТъТ Ти е празеН 

и скУЧеН. Търсиш 

приЧиНаТа изВъН 
себе си. 

И не искам по никакъв 
начин да ми се приписва 
нещо, което звучи от ре-
портажа по Нова телеви-
зия – на Веселин Несто-
ров му се правела ревизия, 
защото бил против кме-
та. Правят се ревизии, но 
хора, които вършат бизне-
са си законно, няма от как-
во да се притесняват. Да си 
спомним 2003 година – то-
гава той се оплакваше от 
шефа на Данъчното в По-
пово, че му правел реви-
зия заради това, че ме бил 
поддържал. Веселин Нес-
торов спомня ли си това 
нещо? Сега пък му правят 
ревизия, защото бил про-
тив кмета. Аз на негово 
място бих се уплашил, ако 
ми направят проверки РИ-
ОКОЗ или ДВСК  по отно-
шение годността и качест-
вото на продуктите… 

пО ОТНОшеНие 
аТакиТе На ТОдОр 

ТОдОрОВ искам да 
каЖа: ЛОшО е ЧОВек 

да си пОВярВа. 

Всички сме грешни, 
всички допускаме непо-
правими грешки, но най-
голямата грешка това е 
криворазбраната любов. 
Когато си въобразиш, че 
отношението на хората ще 
се прехвърли и към теб, 
ако се снимаш на плакат с 
Бойко Борисов, и ще ста-
неш кмет! Това му изи-
гра лоша шега. Искам още 
нещо да му кажа – имам 
прекрасни съседи, него-
ви сватове. Не знам дали 
е седнал да пие една ра-
кия с тях след сватбата. Но 
много неща дължи, поне 
коректност към мен, зара-
ди неговите сватове. Той 
много добре знае за какво 
става въпрос. 

Разбирам, че двамата 
бяха кандидати за кмет и 
искаха ключа от Община-
та. Че сега като съветници 
критикуват и се въздържат 
от гласуване политика-
та на кмета и на админи-
страцията, че искат клю-
ча и от касата на Община-
та при преразпределянето 
на средствата, особено от 
бюджета – и това го разби-
рам. Че искат да ги пусна, 
извинете ме за жаргона, 
под юргана и че се зани-
мават с мои лични неща, 
това също го разбирам – 
то е липса на интелект и 
липса на възпитание. 

Но да пречиш на града 
си, на инвестициите в този 
град, на бизнеса – това не 
мога да го разбера!

 Само и само да се по-
кажеш, че си велик, или 
да докажеш, че хората са 
сгрешили, като са избра-
ли Людмил Веселинов, а 
не някого от тях за кмет. 
Това не мога да го разбе-
ра! И тук идва приказката 
за кацата с мед и лъжицата 

катран, която някой отня-
къде донася.
какВО ОЧакВам ОТТУк 

НаТаТък? 

Защото последици ще 
има и те ще са за общи-
ната. Освен че ни спират 
междинните плащания и 
трябва нашите фирми да 
теглят кредити, за да до-
вършат училища и дет-
ски градини, аз очаквам 
ОП „Регионално разви-
тие“ и наблюдаващият ор-
ган да не подпише някол-
ко много важни договора 
за община Попово. Пър-
вият договор е за класи-
рания проект за ремонт 
на Дома за деца, лише-
ни от родителски грижи 
– за 1,5 млн. лева. Допус-
кам, че ще ни бъде спрян 
и неподписан договорът, 
на който много разчитах 
да подобрим инфраструк-
турата на града, за 7,5–8 
млн. лева. Той обхваща 
целия кв.Запад, улицата от 
Болницата до „Мушков“, 
ул.„Пирин планина“ до 
Автогарата, Медовинско-
то шосе до „Ас. Златаров“, 
кв.Ливадите, където нищо 
не е правено, а по проек-
та се предвижда ремонт на 
тротоари, асфалт, спортни 
обекти. Включена е също 
централната градска част 
с пешеходната зона, както 
и  основен ремонт на ця-
лата Градска градина с до-
веждащата алея по „Мара 
Тасева“. Много разчитам, 
че този договор ще бъде 
подписан и няма да бъде 
повлиян от случайни, не-
обясними обвинения сре-
щу кмета за нарушения на 
процедурата от някоя фир-
ма, платила в Нова теле-
визия, и случайни изявле-
ния на едни съветници. 
Защо никой друг съветник 
не отиде да прави тези из-
явления, а само двамата? 
Опасявам се и за другия 
проект, който е за 3,5 млн. 
лева, свързан с историче-
ската крепост Ковачевско 
кале. Но каквото си напра-
вим сами, никой не може 
да ни го направи…

Уважаеми съграждани, 
животът продължава. Ни-
кога не съм се отказвал, 
каквото и да е ставало, ка-
квито и проблеми и пре-
пятствия да са поставяни 
пред администрацията. 
Най-много ме боли обаче, 
когато с лека ръка такъв 
труд, толкова инвестиции 
за проекти могат да бъдат 
пропилени от едни слу-
чайни изказвания. 

Животът продължава! 
Да си вярваме, че целите, 
които си поставихме през 
този мандат, ще бъдат по-
стигнати. Иска ми се, като 
оптимист, мечтите ни да 
живеем в една по-добра 
среда и по-добър град да 
не бъдат убити, мечти-
те ни  да не умрат. Бъдете 
здрави!
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   мОзайка   

ето на моменти стигаше до 
еуфория. Нестройните им, 
но ентусиазирани  караоке 
изпълнения на „Един не-
разделен клас“, „Учителко, 
целувам ти ръка“ и „След 
десет години“ бяха съпро-
водени с неистови овации. 
С риск да увредят гласните 
си струни те демонстрира-
ха, че ако не друго, със си-
гурност са се научили да 

броят до 12 – толкова уче-
нически години са вече зад 
гърба им…Какво ги очак-
ва? Всички се радваме на 
младостта им и ни се иска 
да съхранят този дух, този 
ентусиазъм и да изживеят 
живота си пълноценно и 
достойно в един по-уреден 
и справедлив свят. Дано! 

Кирил ЖЕЧЕВ  

На 10 май се изиграха срещите от ХХХIII кръг на фут-
болното първенство в Североизточна „В“ аматьорска гру-
па. На своя стадион „Черноломец 04“ посрещна едноимен-
ния отбор на Шабла и постигна втора поредна победа с ре-
зултат 3:0 (в предния кръг поповчани победиха със същия 
резултат отбора на „Септември 98“ от Тервел).

Мачът започна с подчертан домакински натиск. По-
повските футболисти вдигнаха оборотите и се настаниха 
в полето на гостуващия състав. В 10-ата минута Петров 
успя да премине през цялата противникова защита, остана 
очи в очи с вратаря и откри резултата. Играчите на „Чер-
ноломец 04“ продължиха в атакуващ стил, стремейки се 
да вкарат втори гол. След няколко пропуска пред вратата 
на гостите, при една атака на поповчани, отново Петров 
излъга бранител на „Шабла“ и „пусна“ топката на Абил, 
който хладнокръвно вкара за 2:0. Домакинските атаки не 
прекъснаха. Около 40-ата минута неуморният в този мач 
Петров преодоля противников защитник и подаде от дяс-
но на Илиянов, който от десетина метра „подари“ топката 

на вратаря.
Второто полувреме започна с превъзходство на гости-

те. Може би топлото време повлия на поповските футбо-
листи и в действията им пролича умора. Футболистите на 
„Шабла“ пренесоха играта в полето на домакините и  все 
по-често атакуваха вратата на Начев. Двадесетина минути 
преди послледния съдийски сигнал нападател на съпер-
ника остана сам срещу стража на „Черноломец“ и стреля 
опасно, но Начев спаси. В 80-ата минута, при една от ред-
ките контраатаки на домакините, Главашки успя да отбе-
лежи трети гол и направи резултата класически – 3:0. До 
края на мача не се случи нищо опасно и пред двете врати.

Състав на „Черноломец 04“: Никола Начев – вратар, 
Ивайло Иванов, Диян Кирилов (80 мин. – Христо Же-
лев), Свилен Колев, Виктор Вънчев, Александър Георги-
ев, Калин Кънчев, Арсой Абил (75 мин. –Ангел Главаш-
ки), Станчо Илиянов (80 мин. – Мирослав Георгиев), Пе-
тър Петров.

Стъдийска тройка от Варна, дежурен съдия от Добрич.
По програма в следващия ХХХIV кръг „Черноломец“ 

гостува на „Добруджа“ (Добрич).

ОБЩИНА–ПОПОВО

ЗАПОВЕД

На основание чл. 14, ал.1, чл.67 и чл. 
68 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество 

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публично оповестен търг с явно над-

даване за отдаване под наем на следните обекти, част-
на общинска собственост, за срок от десет години:
№  
по 
ред

ОБЕКТ АДРЕС ПЛОЩ
(кв. м)

НА-
ЧАЛНА 
ТРЪЖ-

НА 
ЦЕНА 

1. Павилион гр.Попово, пром. 
пазар № 7

15,00 60,00 лв.

2. Павилион гр.Попово, пром. 
пазар № 9

12,00 48,00 лв.

3. Павилион гр.Попово, пром. 
пазар № 14

12,00 48,00 лв.

4. Общински 
терен

гр.Попово, кв. 72 30,00 96,00 лв. 

5. Помеще-
ние

с.Ломци, УПИ 1, 
кв. 37

30,00 54,00 лв.

6. Помеще-
ние

с.Водица, кв. 23, 
кад. № 4 

38,00 80,00 лв.

7. Дворно 
място

с.Еленово, УПИ 
3, кв. 20

10520,00 210,00 
лв.

Цената е без включен ДДС, който се начислява при 
изплащане на всяка вноска и е в размер, определен 
съобразно действащото законодателство към момен-
та на плащането.

Търгът да се проведе на 27.05.2009 г. от 10 часа в за-
лата на Информационен център при Община–Попово.   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ТЪРГА:

 1. Депозит в размер на  началната тръжна цена се 
внася в касата на  Община–Попово (стая 215) до 16 
часа на 26.05.2009 г. 

2. Тръжна документация се закупува от Центъра за 
административно         обслужване на граждани при 
Община–Попово срещу сумата от 15 лв. без ДДС. 

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

- имат задължения по минали и действащи договор-
ни отношения с Община– Попово.

- не са представили всички необходими документи.
- са спечелили търг или конкурс и не са сключили 

договор с Община–Попово.
Информация за търга може да се получи всеки ра-

ботен ден в стая 217 в сградата на Община–Попово.

Кирил ЖЕЧЕВ

От 24 до 26 април в Асеновград 
се проведе турнир по ловна стрел-
ба „Асеновци“ (полуфинал) от 
държавното първенство по този 
вид спорт, организиран от Българ-
ската федерация по ловна стрел-
ба. В него взеха участие 44 състе-
затели от 6 отбора – представите-
ли на различни градове в страна-
та.

В отборното класиране за мъже 
(в дисциплината СКИЙТ) първи-

те три места заеха отборите на 
Дупница, Плевен и Хасково.

В индивидуалната надпрева-
ра при мъжете представителят на 
Попово Иван Иванов се класира 
на 18-о място.

Отличното представяне на по-
повските младежи стана вече тра-
диция. На това състезание обно-
веният тим в състав Николай То-
доров, Ивайло Бориславов и Ди-
митър Кърджиев спечели първото 
място в отборното класиране.

В индивидуалното подреждане 

поповският стрелец Николай То-
доров зае второто място. Той по-
стигна 98 точки (от 125 възмож-
ни) – толкова, колкото и водачът 
в класирането, но с по-слаба по-
следна серия. Четвъртият в инди-
видуалната надпревара е също по-
повчанин – Ивайло Бориславов.

Следващата изява, в която ще 
вземат участие поповските състе-
затели по ловна стрелба, е турнир 
от държавното първенство, който 
ще се проведе на 22, 23 и 24 май 
в Дупница. 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО“ ЕООД
гр. Попово, кв. Запад

О Б Я В А
На основание чл.90 от КТ, чл.68 от ЗЛЗ и Запо-

вед №29/ 11.05.2009 г. на Управителя на „МБАЛ–
Попово“ ЕООД се обявява конкурс за ДЛЪЖ-
НОСТТА: 

НАЧАЛНИК  
НА ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Изисквания към кандидатите: завършено висше 

медицинско образование с призната специалност по 
профил „Обща хирургия“ и трудов стаж по специ-
алността минимум 5 (пет) години след придобива-
нето й. 

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по про-
блемите на управлението и оценка на предварител-
но изготвен проект на тема „Програма за развитие 
на отделението за тригодишен период, медицински 
стандарти, качество на медицинското обслужване“.

Необходими документи за участие в конкурса: за-
явление за участие в конкурс; диплом за завърше-
но висше образование; диплом за призната специ-
алност по „Обща хирургия“; препис-извлечение от 
трудова книжка; професионална автобиография; 
удостоверение за членство в БЛС; свидетелство за 
съдимост; писмен проект по посочената тема.

Документите се подават в служба „Личен състав“ 
на болницата в 30-дневен срок от публикуването на 
обявата в „Местен вестник“. Проектът се представя 
в 5 (пет) екземпляра в запечатан плик. Останалите 
документи за участие се представят в отделен запе-
чатан плик.

Тел. за справка: 0608 / 2-78-42

ПОЛИТИчЕСКА  ПАРТИЯ  ЛИДЕР 
(ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕмОКРАТИчНО ЕВРОПЕйСКО РАЗВИТИЕ)
е част от промяната на партийния модел.

Партия ЛИДЕР е либерална пар-
тия. Нейното място е в политиче-
ския център.Тя изповядва либерал-
ните и социаллиберални ценности 
и е част от европейското либерално 
семейство.Нашият девиз е „С дър-
зост към бъдещето, с почит към цен-
ностите“.

Политическа партия ЛИДЕР ще 
работи с партиите от политическия 
център. 

Партия ЛИДЕР ще работи за смя-
на на тона и методите на политиче-
ски дебат в обществото. Убедени 
сме, че с толерантен и добронамерен 
тон обществото ще фокусира внима-
нието си върху приоритетите и ще 
се мобилизира за пълно реализиране 
на националния ни потенциал.

Ние изразяваме интересите на ак-
тивната част на обществото, на про-
фесионалистите, предприемачите и 
управленските кадри и смятаме, че 
те са партньори на своите работни-
ци.Съвременна икономика, устойчи-
ва политика и проспериращо обще-
ство могат да бъдат изградени само 
на базата на общи интереси на рабо-

тодатели и работници.
Ние избираме достойния човешки 

труд като първо условие на нашето 
развитие и благополучие.

Ние считаме, че партиите на пре-
хода изиграха своята роля и техните 
политически стратегии са вече част 
от миналото,защото това произтича 
преди всичко от липсата на национа-
лен проект за развитието на Бълга-
рия след прехода.

Българинът не може да се ориенти-
ра кой и по какъв начин го предста-
влява и защо се правят едни или дру-
ги политики и реформи. Леви пар-
тии налагат дясна данъчна реформа 
и дясна социална политика, а десни 
апелират за социално равенство, со-
лидарност, социална справедливост 
без реално покритие в техните поли-
тически програми. Стига лява, стига 
дясна политика. За всичко това ние 
от партия ЛИДЕР имаме работещи 
идеи за развитие. Според полити-
ческа партия ЛИДЕР за българска-
та политика трябва да са ценни иде-
ите на всеки гражданин, защото  по 
традиция българинът е политизиран 

и образован и неговата политическа 
енергия трябва да се насочи в поло-
жителна посока, и това е основна за-
дача на партия ЛИДЕР. Стига лява, 
стига дясна политика.

Необходим е избор на 
личности,който да се основава на 
персонално представително доверие 
на хората.

Политическа партия ЛИДЕР е за 
икономически патриотизъм и пред-
приемчивост. Българският народ 
има квалификацията и познанията 
да превърне марката „Произведено в 
България“ в гаранция за високо ка-
чество и реализация на европейски-
те и световните пазари.

Ние призоваваме българските 
граждани, които споделят нашите 
ценности и идеали, да вложат своите 
сили в изграждането на просперира-
ща България в името на нашите деца 
и внуци, на бъдещите поколения на 
европейска България.

Адвокат Дамян Дамянов –
председател на Общинския съвет 

на партия ЛИДЕР–Попово

ВТОРА ПОРЕДНА ПОБЕДА НА „чЕРНОЛОмЕЦ 04“

НА КАРАОКЕ С КмЕТА 

ЛОВНа сТреЛба

мЛАДЕЖИТЕ – ПЪРВИ В ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ

от стр. 1
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