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Магазинът се нами-
ра в складовата база 
над Гимназията по 
селско стопанство - 

Попово

200 вида тапети 

в наличност 

200 вида тапети 

от световни мар-

ки по каталог

 200 вида лами-

ниран паркет + 

безплатен мон-
таж

 В модерния 

свят - живей мо-
дерно !

на стр. 5

Уважаеми членове 
и симпатизанти на 
политическа партия 

ГЕРБ, уважаеми жители на град Попово 
и на общината, измина още една тежка 
изборна кампания, в която ГЕРБ се на-
ложи категорично над другите полити-
чески партии в нашата община и пожъ-

на заслужен успех.
Въпреки най-различните опити за ди-

скредитиране на нашата партия на на-
ционално и местно ниво, въпреки поч-
ти необуздания черен пиар от страна на 
вече бившите управляващи вие ни гла-

Антоанета Марчева,
 в.Труд

Скандалното сдруже-
ние „Български червен 
полумесец“, чиято ре-
гистрация се оспорва в 
съда заради името, строи 
паметник на незнайния 
турски воин в поповско-
то село Славяново.

Сигналът за това бил 
подаден от жители на се-
лото в районната проку-
ратура в Попово, съоб-
щи обвинителят Пламен 

Преди много години в една стара къща в края на 
едно селце се заселила една отровна змия. В нача-
лото обитателите на къщата били притеснени от 
присъствието й, но така и не успели да я изгонят. 
С времето установили, че имат и полза от това съ-

прОВОкАЦИЯ

ПАмЕТНиК НА ТУрСКия вОиН 
СЕ ПОяви в ПОПОвСКО СЕЛО

ПЕТмЕТрОвА ПирАмиДА 
С ПОЛУмЕСЕц вДиГНАХА 
в СЛАвяНОвО

ДПС ПОБЕДи в ОБЛАСТТА, 
НО НЕ и в ПОПОвО

ОБръщЕНиЕ НА ПОЛиТичЕСКА 
ПАрТия ГЕрБ–ПОПОвО ОТрОвАТА 

ДОГОДиНА щЕ имАмЕ 
СУПЕрмОДЕрНО 

чиТАЛищЕ
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ГЕНЕРАЛСКАТА 
УНИФОРМА НА ГЕЦО 
ГЕЦОВ ВЕЧЕ В МУЗЕЯ
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   СЕДМИЦА   

Питейната вода в 11 населени места в област Тър-
говище, които са на централно водоснабдяване, е 
дала отклонение по различни показатели при из-
следвания от РИОКОЗ. Сред тях са поповските села 
Горица и Манастирца, където във водата са засече-
ни нитрати. Във водоизточниците са открити между 
74 и 90 милиграма на литър, при норма 50. От РИ-
ОКОЗ са издали предписания за извършване на ка-
чествено и ефективно допълнително обеззаразява-
не на питейната вода от централно водоснабдяване. 

В хода на проверките е установено още, че вода-
та от селски чешми по площадите в някои селища 
не е годна за пиене. Инспекторите са издали пред-
писания за поставяне на предупредителни надписи 
на местните водоизточници, че водата е негодна за 
консумация. 

МВ

Маруся Милушева

От миналата събота 
жителите на с.Кардам  
се радват на нов мага-
зин. Той е почти като 
супермаркет и в него 
могат да се намерят раз-
нообразни хранителни 
и промишлени стоки с 
гарантирано качество 
и на разумни цени. На-
мира се на първия етаж 
на търговската сграда в 
центъра на селото, коя-
то през годините на пре-
хода остана полупраз-
на и от десетилетия не 
беше ремонтирвана и 
обновявана. 

Новият търговски 
обект е на местната пот-
ребителна кооперация 
„Зора 907“. Не случай-
но официалното му от-
криване беше на 4 юли 
– Международния ко-
оперативен ден. На съ-
битието присъстваха за-
местник-кметът на об-
щина Попово Гецо Ге-
цов, Йордан Ботунски – 
председател на Област-
ния кооперативен съюз–
гр.Търговище, кметът 
на селото Мирослав Ян-
чев, член-кооператори, 
бивши служители на 
РПК, жители на Кардам. 

 Пепа Михало-
ва – председател на ПК 
„Зора 907“, припомни 
как в далечната 1907 го-
дина 28 будни селяни и 
местните учители по-
ставят началото на ко-
операцията в с.Кардам. 
Първият й магазин е от-
крит през 1920 г., а най-
съзидателни са години-
те от 1958 до 1989, ко-
гато се издигат нови-
те сгради на смесените 

магазини, магазините 
за промишлени стоки, 
сладкарница, ресторант, 
дискотека. След това 
идват промените…През 
февруари 2009 г. общо-
то събрание на коопера-
цията взема решение  да 
се възстанови хранител-
ният магазин в селото. 
С помощта на ОКС Тър-
говище и ЦКС магази-
нът е ремонтиран и мо-
дернизиран, зареден е с 
богат асортимент  сто-
ки.  Това доказва, че ко-
операцията е тази, коя-
то все още има възмож-
ност да се грижи за хо-
рата и да изпълнява ро-
лята на социален регу-
латор на територията на 
общината. 

След като заедно с 
г-жа Михалова преря-
заха лентата на новия 
обект, заместник-кме-
тът Г.Гецов поздрави 
присъстващите с нова-
та придобивка. Това е 
знак, че България наис-
тина се пробужда, каза 
той, че в страната за-
почва да се случва това, 
което е необходимо за 
всички – подобряване 
на жизнения стандарт и 
на обслужването на на-
селението.  

Много цветя и благо-
пожелания от член-ко-
оператори и бивши ра-
ботници в РПК имаше 
специално за г-жа Ми-
халова, която полага 
всички усилия за стаби-
лизиране финансовото 
състояние на коопера-
цията, за да може тя от-
ново да изпълнява роля-
та си на социален регу-
латор на територията на 
селото.

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Социално подпомагане“–Попово уведо-
мява гражданите, че приемът на молби-декларации 
за целеви помощи за отопление за предстоящия ото-
плителен сезон започна от 1 юли и ще продължи до 
31 октомври т.г.

Във връзка с условията и реда за отпускане на це-
лева помощ за отопление по наредба от 16 май 2008 
г. Дирекция „Социално подпомагане“ ви информи-
ра, че:

- Целевата помощ се предоставя в пари, авансово и 
еднократно за целия отоплителен сезон, независимо 
от вида на ползваното отопление;

- Размерът на целевата помощ за отопление се оп-
ределя със заповед на Министъра на труда и социал-
ната политика;

- Изплащането на парите ще се осъществява по 
банков път, като за целта е необходимо титулярите 
на молбите да си разкрият дебитни сметки в ЦКБ 
или ОББ, ако нямат такива до момента. При прием 
на молби-декларации лицата следва да попълват ко-
ректно реквизитите на банковата сметка.

Семействата, желаещи да кандидатстват за целева 
помощ, имат възможност да подават молби-деклара-
ции в стая №24 на Дирекция „Социално подпомага-
не“–Попово.  

БОГАТА КЛУБНА ДЕЙНОСТ
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
И през настоящото горещо лято ние, членовете на 

пенсионерски клуб „Отдих“ в село Водица, развива-
ме богата и разнообразна дейност. Само преди бро-
ени дни ни гостуваха пенсионерите от клуб „Здравец“ 
в гр.Борово, Русенска област. Те идват за първи път в 
нашето село и са 14-ият клуб, с който създаваме прия-
телска връзка през последните години. На тези срещи 
обменяме опит, опознаваме се взаимно и се веселим, 
разнообразявайки живота си.

Посрещнахме нашите гости по стар народен обичай 
– с хляб и сол. Председателката на клуба Ганка Коле-
ва ги запозна накратко с историята и забележително-
стите на селото ни и с дейността, която развива наши-
ят пенсионерски клуб.

След това посетихме паметника на руските воини 
от 125-и Курски пехотен полк, загинали в Руско-тур-
ската война за освобождението на България. Там е по-
гребан и майор Базаревич, починал от раните си на 7 
декември 1877 г. в селото ни. Положихме цветя и по-
мълчахме минута в памет на героите, дали живота си 
за свободата на страната ни. Нашите гости бяха впе-
чатлени от образцовото поддържане на паметника.

Запознахме гостите от Борово с читалището, кмет-
ството, заведохме ги и в завода за бутилиране на ми-
нерална вода. Накрая се прибрахме в ресторанта на 
потребителната кооперация, където се почерпихме 
и се веселихме дълги часове. За доброто ни настро-
ение се грижеше най-известният в региона оркестър 
от с.Копривец.

На раздяла нашите гости, които останаха очарова-
ни от пребиваването си във Водица, ни поканиха да 
им гостуваме в Борово, за да заздравим новосъздаде-
ната връзка. 

Стефан ПЕНЕВ
с. Водица

Г-жа Михалова открива магазина

В КАРДАМ ОТКРИХА 
НОВ ХРАНИТЕЛЕН 

МАГАЗИН

чИтАтЕлСкА пОЩА 

ЗАМЪРСЕНА 
ПИТЕЙНА ВОДА В 

НЯКОИ СЕЛА

Паметникът, който из-
граждат от скандалното 
сдружение „Български 
червен полумесец“ ще 
бъде съборен.

Това съобщиха от РДН-
СК – Търговище пред 
targo.org. От институци-
ята обясниха, че собстве-
ниците не са представи-
ли никакви документи, 
включително и архитек-
турен проект. Според 
специалисти действията 
са в разрез с чл. 225 от 
Закона за устройство на 
територията. 

Градежът не е в съот-
ветствие с действащия 

подробен устройствен 
план, няма и разрешение 
за строеж. Собственици-
те ще трябва да го пре-
махнат доброволно, ако 
това не стане ще бъдат 
взети принудителни мер-
ки за разрушаването му. 

Припомняме, че па-
метникът, неофициално 
е наречен на незнайния 
турски войн и онези, ко-
ито са пролели кръвта си 
по българските земи. Той 
щял да служи за молитва 
и за това върху него има-
ло полумесец.

targo.org

Йоанна ВЛАДИМИРОВА
Агенция „Фокус“

ДПС няма нищо общо с организацията, издигнала 
паметник на незнайния турски войн в с.Славяново. 
Това заяви за радио „Фокус“-Шумен Тунчер Кър-
джалиев, новоизбраният депутат от ДПС за Търго-
вищка област. През юни, когато стана известна ор-
ганизацията от с.Славяново под името Български 
червен полумесец, според думите на Кърджалиев, 
ДПС са научили за това от медиите. Тунчер Кър-
джалиев каза още, че не е в неговите правомощия 
да предприеме някакви действия относно незакон-
ния паметник.

ПАмЕТНиКъТ в 
СЛАвяНОвО щЕ 
БъДЕ СъБОрЕН

ТУНчЕр КърДжАЛиЕв: 
ДПС НямА НищО ОБщО С 

ОрГАНизАцияТА, изДиГНАЛА 
ПАмЕТНиК НА НЕзНАЙНия 

ТУрСКи вОЙН в С. СЛАвяНОвО

жителство. Змията се 
справяла с мишките 
по-добре от котката, а 
пък след като се раз-
чуло за нея, и крадци-
те заобикаляли къщата. 
Това било по-добра ох-
рана и от кучето.

Свикнали хората със 
змията и даже й се рад-
вали и се гордеели с 
нея. Показвали я на 
другите как се припи-
ча на слънце и всички 
й се възхищавали. Кра-
савица била тя.

Минали години и хо-
рата толкова свикна-
ли със змията, че прес-
танали да се пазят от 
нея. Минавали на крач-
ка от нея и дори не й 
обръщали внимание. 
За какво ли да се па-
зят? Тя била част от се-
мейството. Живеела в 
къщата и различавала 
свой от чужд.

Само че един ден, 
без никой да очаква, 

змията се стрелнала и 
забила зъби в крака на 
едного от младите оби-
татели. Отровата бързо 
започнала да действа 
и дори извиканият от 
близките знахар не мо-
гъл да направи нищо. 
С последни сили уми-
ращият попитал, още 
не вярвайки на случи-
лото се:

– Защо се случи, 
така? Та ние сме отрас-
нали заедно! Взимала 
е храна от моята ръка. 
Пазил съм я от враго-
вете много пъти. Как-
во й стана? Тя е наша-
та змия.

– Ех, млади момко – 
промълвил тъжно зна-
харят. – Змията си ос-
тава змия винаги. Ня-
кой ден захапва. Захап-
ва само веднъж, но ко-
гато го направи, дали 
го е направила своя 
или чужда змия, от от-
ровата й еднакво боли!

ОТрОвАТА 
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   СЕДМИЦА   

За дейността на мобилния ма-
мограф, включен в структурата на 
Националния онкологичен меди-
цински център, София за периода 
от 15.06. 2009 г. до 19.06. 2009 г.

Уважаеми д-р Веселинов,
От името на НАЦИОНАЛЕН 

ОНКОЛОГИЧЕН МЕДИЦИН-
СКИ ЦЕНТЪР – ЕООД, СОФИЯ 

и от мое име, 
приемете ог-
ромна бла-
годарност за 
включване-
то Ви в ини-
циативата за 
профилакти-
чен онколо-
гичен скри-
нинг за рак 
на гърдата. 

За пореден път доказахме, че кога-
то си подадем ръце, заедно можем 
да постигнем много.

За периода 15.06.2009  до 
19.06.2009 г. /включително/ на те-
риторията на община Попово са из-
следвани жени по предварително 
изготвени от Вас списъци. 

Проведени мамографски и 
ехографски изследвания на жен от 
община Попово – 250 жени до 70 
годишна възраст, прегледани от д-р 
Иво Гергов за периода 15.06.-19.06. 
2009 г.

Направени бяха 68 ехографски 
изследвания, от които бяха диагно-
стицирани 5 бр. кисти и 4 бр. фи-
броаденоми. Бяха проведени 182 
мамографски изследвания, от кои-
то бенигнени – 24 и бенигнени гра-
нични – 2.

Благодарим Ви за изразената 
съпричастност и Вашето участие 
в инициативата за профилакти-
чен онкологичен скрининг за рак 
на гърдата.

С уважение:
Д-р Е. Павлова, Управител на 

НОМЦ

З А П О В Е Д 
На основание чл.37, ал.1 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, 
чл.36, ал.1 и чл.35, ал.5 от На-
редбата за реда за придобива-
не, управление и разпорежда-
не с общинско имущество на 
Община–Попово във връзка с 

решение №341 по протокол №25/25.06.09 г. и 
решение №289 по протокол №20/26.03.09 г. на 
Общински съвет–Попово,

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се открие процедура по провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за учредяване 
права на строеж върху имоти, частна общинска 
собственост, и продажба на имоти и вещи, част-
на общинска собственост, както следва : 

І. Права на строеж:
1. На „Търговски обект“ с площ 60 кв.м в 

УПИ І от кв.23 по регулационния план на 
гр.Попово, ул.„Възраждане“ с начална тръжна 
цена 1 908,50 лева. 

2. На „Хранителен магазин и кафе-сладкарни-
ца“ с площ 250 кв.м в УПИ ІV от кв.124 по ре-
гулационния план на гр.Попово, ж.к.„Русаля“ с 
начална тръжна цена  

6 166,10 лева.
ІІ.Продажби:

1. УПИ VІ от кв.146 по регулационния план 
на гр.Попово, ул.„Тракия“ № 27а с площ 450 
кв.м. с начална тръжна цена 13 877,30 лева. Це-
ната е без ДДС.

2. УПИ VІІ от кв.146 по регулационния план 
на гр.Попово, ул.„Тракия“ № 29 с площ 450 кв.м 
с начална тръжна цена 13 877,30 лева. Цената е 
без ДДС.

3. Къща от олекотени панели №1 като мате-
риали, находяща се в с.Манастирца, с начална 
тръжна цена 1 850 лв. Цената е без ДДС.

4. Къща от олекотени панели №2 като мате-
риали, находяща се в с.Манастирца, с начална 
тръжна цена 1 800 лв. Цената е без ДДС.

5. Къща от олекотени панели №3 като мате-
риали, находяща се в с.Манастирца, с начална 
тръжна цена 1 800 лв. Цената е без ДДС.

6. Къща от олекотени панели №4 като мате-
риали, находяща се в с.Манастирца, с начална 
тръжна цена 1 950 лв. Цената е без ДДС.

7. Къща от олекотени панели №5 като мате-
риали, находяща се в с.Манастирца, с начална 
тръжна цена 1 650 лв. Цената е без ДДС.

8. Павилион като материали, находящ се 
в УПИ І от кв.87 по регулационния план на 
гр.Попово, с начална тръжна цена 1 414 лв. Це-
ната е без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.07.2009 г. (сряда) 

в сградата на Община–Попово в залата на Цен-
търа за информационно обслужване на населе-
нието на І етаж от 9 часа. 

Депозити в размер на 10% от началната тръж-
на цена ще се приемат в стая 215 (касата) на Об-
щината до 16,30 часа на 21.07.2009 г.

Стъпката за наддаване се определя от тръж-
ната комисия по време на провеждане на търга.

Тръжна документация може да се закупи сре-
щу такса от 20 лева без ДДС, за всеки отделен 
обект, предмет на търга, от касата на Центъра за 
административно обслужване на населението.

Купувачите на къщи от олекотени панели и 
павилион се задължават да изчистят от строи-
телни отпадъци прилежащите терени след съ-
барянето на сградите, както и да демонтират съ-
щите в едномесечен срок след сключването на 
договор. Внесените депозити се задържат като 
гаранция за изпълнението на гореописаните ус-
ловия. При неизпълнение сумите, внесени като 
депозит, остават в полза на Община–Попово.

Оглед на имотите може да бъде извършван 
всеки работен ден от 8 до 17 часа до 21.07.2009 
г.

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО                                                                                                
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

124 349 избиратели от 28. изби-
рателен район–Търговище имаха 
право да участват във вота за 41-
вия български парламент, 78 154 се 
възползваха от това право. Колко от 
тези гласове са „купени“, не е ясно, 
но впечатлението е, че са повече от 
когато и да било. Изборният „тури-
зъм“ също не ни отмина. Така или 
иначе резултатите вече са ясни и 
малки корекции в броя на гласовете 
не биха променили разпределение-
то на 5-те депутатски места. ДПС 
печели мажоритарния мандат плюс 
две места от пропорционалния вот, 
другите два мандата са за ГЕРБ и 
БСП. Община Попово е единстве-
ната от 5-те общини в Търговищка 
област, където партията на Доган 
е едва на трето място в класация-
та  – почти с 2 000 гласа преднина е 
ГЕРБ, с малка разлика Коалиция за 
България също я изпреварва.     

Ето как са гласували хората в 264-
те избирателни секции в област 
Търговище.

За мажоритарните кандидати 
общо действителните гласове са 
76 001. За пропорционалните лис-
ти действителните бюлетини са 76 
255, а по партии и коалиции – как-
то следва:

„Ред, законност и справедливост“ 
– 2 272 действителни гласа

ПП „ Лидер“ – 1 003
ГЕРБ – 18 759
ДПС – 32 697 
„Атака“ – 6 086
Коалиция за България – 12 345
Съюз на патриотичните сили „За-

щита“ – 78
НДСВ – 1 176 
…………….
Българска лява коалиция – 132

…………….
ПП „Зелените“ – 73
„Социалдемократи“ – 42
………….
ПП „Другата България“ – 27
…………….
ПП „НДСО“ – 34
БНС–НД – 13 
Синята коалиция – 1 432
„За родината – ДГИ–НЛ“ – 95.
При мажоритарния вот, който се 

превърна в партиен, с най-голяма 
подкрепа се оказа кандидатът на 
ДПС Касим Дал. За него са гласува-
ли 32 606 избиратели. Вторият ре-
зултат е за Митко Стайков от ГЕРБ 
– 17 172 гласа са в негова подкре-
па. За съжаление кандидатът от По-
пово ген. Гецо Гецов, подкрепян 
от Коалиция за България, остана 
трети в надпреварата – подкрепи-
ха го 13 600 гласоподаватели. Все 
пак той е получил над 1 200 гласа 
в повече от гласовете за партийна-
та листа на Коалиция за България, 
като почти 1 000 от тях са от общи-
на Попово. От другите мажоритар-
ни кандидат-депутати с по-значима 
подкрепа е Йовчо Йовчев от „Ата-
ка“ – 6 375 гласа. За Деница Дими-
трова от НДСВ са гласували 1 729 
души, Свилен Габровски от „Ли-
дер“ е подкрепен от 1 058 избирате-
ли от област Търговище.

Вече знаем имената на новоизбра-
ните депутати. Освен Касим Дал от 
ДПС в новото Народно събрание 
влизат д-р Тунчер Кърджалиев от 
Търговище и Ердоан Ахмедов от 
Омуртаг. Депутатът от ГЕРБ е Лили 
Боянова, а от Коалиция за България 
– отново Румен Такоров, и двамата 
от Търговище. 

МВ

 Във връзка с профе-
сионалния празник на 
служителите на МВР – 5 
юли, за проявен профе-
сионализъм в работата 
и постигнати високи ре-
зулати в нея са отличени 
редица служители на ОД 
на МВР–Търговище. 

 С „Почетен знак на 
МВР“ – трета степен, от 
министъра на вътрешни-
те работи Михаил Ми-
ков са наградени трима 
служители на дирекци-
ята: комисар В.Петков 
– началник на отдел 
„ООРП“, гл. инспектор 
Хр.Манев – началник на 
РУ на МВР–Попово, и 
гл.инспектор Н.Николов 
– началник на Полицей-
ски участък–Опака към 
РУ на МВР–Попово.

 С „Обявяване на бла-
годарност“ от министъ-
ра на вътрешните рабо-
ти са наградени четири-
ма разследващи полицаи 
в дирекцията.

 С „Обявяване на бла-
годарност“ от генерал-
ния комисар на МВР 
Павлин Димитров за 
своевременно задържа-
не на две лица, заподо-
зрени за извършен гра-
беж, с последващ опит 
за убийство в с.Горица, 
община Попово, в ре-
зултат на което извър-
шителите са задържани, 
а срещу тях е образува-
но досъдебно производ-
ство, са наградени раз-

следващ полицай и три-
ма служители на РУ на 
МВР–Попово. 

С „Обявяване на бла-
годарност“ от генерал-
ния комисар на МВР 
Павлин Димитров са на-
градени още трима слу-
жители на дирекцията.

 С „Писмена похвала“ 
от директора на ОД на 
МВР–Търговище коми-
сар Димитър Димитров 
са наградени 13 служи-
тели на дирекцията. 

 С „Обявяване на бла-
годарност“ от директора 
на ОД на МВР–Търгови-
ще са наградени 32-ма 
служители.

ПРЕСЦЕНТЪР НА 
ОД НА МВР–ТЪРГО-
ВИЩЕ

О Б щ и Н А–П О П О в О

НАГрАДи зА 
ПрОФЕСиОНАЛНия ПрАзНиК 

НА СЛУжиТЕЛиТЕ НА мвр

ДО Д-р ЛюДмиЛ 
вЕСЕЛиНОв

КмЕТ НА ОБщиНА 
ПОПОвО

ОТчЕТ

пАрлАМЕНтАрНИ ИзБОрИ 2009

ДПС ПОБЕДи в ОБЛАСТТА,  
НО НЕ и в ПОПОвО

сувахте доверие и ние за-
едно с вас победихме на-
шите политически опо-
ненти. Победихме в име-
то на една по-модерна и 
по-европейска България. 
В името на така желаната 
от всички промяна към 
открито гражданско уп-
равление на държавата 
без корупция, без обръчи 
от фирми и без непрес-
танни, макар и заслуже-
ни критики към Бълга-
рия от нашите партньори 
от Европейския съюз.

Искаме да ви изкажем 
искрената си благодар-
ност за вашата подкре-
па и за толерантното во-
дене на предизборната 
кампания на територията 
на община Попово. Бла-
годарим на всички наши 
застъпници, членове на 
комисии и наблюдатели. 
Без вас нашата победа 
нямаше да е това, което 
отчитаме днес. 

Благодарим и на всич-
ки млади хора от раз-
личните етноси, които за 
пръв път извървяха пътя 
до избирателните сек-
ции, и на тези, които до-
сегашното управление на 
България ги беше тласна-
ло към пълна политиче-
ска апатия и незаинтере-
суваност към политиче-
ския модел в страната, но 
гласуваха!

Ние обещаваме, че 
няма да ви подведем и че 
занапред ще работим за-
едно с вас и новото пра-
вителство за проспери-
тета на община Попово 
и на Република България.

Председател 
на ПП ГЕРБ–Попово

Илиян Станчев Илиев

ОБръщЕНиЕ НА 
ПОЛиТичЕСКА ПАрТия 

ГЕрБ–ПОПОвО
от стр. 1

Христо Манев
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   СрЕЩИ   

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Регионално разви-
тие“ 2007–2013 г. – BG161PO001/2.1-02/2007

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА“

Договор BG161PO001/2.1-02/2007/002
„ИНТЕГРИРАНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБ-

ЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ПО-ДОБРА 
ДОСТЪПНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ТЕРИТО-
РИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“

В края на месец юни 2009 г. се извърши частич-
но актуване на завършените до момента строително-
ремонтни дейности на още четири от предвидените 
общо единадесет пътни отсечки за рехабилитация по 
Проект BG161PO001/2.1-02/2007/002 „Интегрирано 
подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра 
достъпност и мобилност на територията на община 
Попово“, който се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие чрез Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007–2013 г. Завършени са 
основните  ремонтни дейности, включващи полага-
не на нов асфалтов пласт от плътен асфалтобетон, 
възстановяване на затлачени окопи, почистване на 
храсти, почистване и изграждане на банкети и водо-
стоци, като полагането на хоризонтална и вертикал-
на сигнализация е определeно за края 2009 година, 
когато се предвижда окончателното им актуване и 
въвеждане в експлоатация. Общата стойност на про-
екта е 4 985 104,40 лв., включваща рехабилитация на 
11 отсечки от общинската пътна мрежа с обща дъл-
жина 29,112 км, което  ще осигури на населението 
по-добра транспортна достъпност, съкратено време 
и разходи за пътуване,  укрепване на местния иконо-
мически потенциал и инвестиционната привлекател-
ност на общината. Изпълнението на проекта трябва 
да завърши до 3.03.2010 г.

Ирена Чернишева,
www.24chasa.bg

Доц. Славчо Димитров е роден в пернишкото село Бе-
ренде. Завършва гимназия в Перник, а през 1970 г. се 
сдобива с диплома за лекар от Медицинския универси-
тет в София. Започва работа по разпределение в район-
ната болница в Попово, където изкарва три прекрасни 
години, както сам твърди.

През 1972 г. печели конкурса за асистент в клиниката 
по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирур-
гия в Медицинския университет в Пловдив, която огла-
вява през 1999 г.

Семеен е, синът му е лекар. Има и внук Александър 
на 10 г. В свободното си време се отдава на фотография. 
Обича да бяга по алеите в парк Лаута. Със спорт под-
държа формата си.

Освен като изключителен професионалист в лицево-
челюстната хирургия доц.Славчо Димитров е прочут 
сред колегите си и като колекционер.

Сбирката му е странна, защото съхранява само пред-
мети, които е извадил по време на операции от паци-
ентите си. Завеждащият клиниката по лицево-челюст-
на хирургия в пловдивската университетска болница 
„Св. Георги“ твърди, че колекцията е за лично ползва-
не. Най-много от време на време да покаже на студен-
тите, докато обяснява оперативна техника.

„Част от нещата изчезнаха при преместването на кли-
никата от един етаж на друг през 1987 г. Все пак съм 
съхранил повечето на диапозитиви и филми“, казва ме-
дикът. Затова вече пази и „експонати“ в дома и кабине-
та си.

Началото било поставено през 1973-та, година след 
като постъпил като млад асистент. „Дойде бай Пено, но 
не мога да спомня дали беше от Голям или от Малък 
чардак“, припомня си доцентът. Около 60-годишният 
мъж имал огромен оток на слепоочието. „Това на меди-
цински език се нарича флегмон и задължително е свър-
зан с възпалителен процес“, отбелязва лекарят. Напра-
вили му рентгенови снимки и установили, че в главата 
му има метален предмет с дължина около 0,5 см. При 
разговора с бай Пено се разбрало, че той е участник във 
Втората световна война и през 1944 г. е бил ранен в гла-
вата. Излекуван е във фронтовата болница край Кюс-
тендил, където е опериран и от главата му са изваде-

ни осколки от граната. „Парченце останало и човекът е 
живял с него 30 години, без да разбере, но изведнъж му 
е създало проблем“, разказва доц.Димитров.

Второто попълнение е изваден от синуса на 28-годи-
шен мъж нож.

Инцидентът станал по романтични причини – двами-
на турци от кърджалийско село се скарали заради жена. 
Единият извадил оръжието и го забил в главата на съ-
перника си почти до основата на черепа. След операци-
ята се възстановил напълно. Как е завършила любовна-
та история, хирургът не разбрал.

Не всички случаи могат да влязат в сбирката, защото 
през 80-те години в клиниката често пристигали теж-
ко наранени от вертолетни перки от селскостопанска-
та авиация. „Най-малко петима души сме оперирали“, 
казва доц. Димитров. Ударът от перка е толкова жесток, 
че при някои липсвало половината лице.

„Понякога съм като във филм на ужасите, за 40 годи-
ни стаж какво ли не съм видял, но още ми се обръща 
сърцето, когато пристигне пациент“, признава лекарят.

Два пъти е лекувал млади мъже с разцепена почти 
на две глава. Единият бил полицай от Девинския край, 
който пострадал на футболно игрище. Върху него се 
стоварила греда. Освен тежката травма имал и огромна 
кръвозагуба. Чудо било, че го спасили. „Бая литература 
прочетох тогава“, спомня си медикът.

„Вторият случай беше преди месец“, казва доц.Дими-
тров. Тогава в клиниката е докарано от баташкото село 
Фотиново 18-годишно момче, ударено в главата с брад-
ва от баща си след почерпка.

Срязани били лицевият нерв до окото, ябълчната 
кост, челюстта и средното ухо. След операцията и ле-
чението останал само белег на лицето. Имало опасност 
да не може да си затваря добре окото, ако не се възста-
нови нервът.

Доц. Димитров обаче основно оперира при онколо-
гични случаи. Като започнал кариерата си, едва нами-
рали пациент с тумор, за да го покажат на студентите, а 
сега на седмица оперирали по двама-трима.

Наскоро спасил 72-годишна жена от Кърджали, която 
имала на шията си трикилограмов тумор с дължина 30 
см. Пациентката обиколила няколко болници, преди да 
дойде в клиниката. Никой не се наемал да оперира, за-
щото образуванието било на много лошо място – сред 
гора от кръвоносни съдове и нерви. В първия момент и 
той се поколебал, но си казал, че за жената няма друго 

спасение.
„Взех иконата на Христос, целунах я и поех опера-

цията“, разказва хирургът. Интервенцията продължила 
повече от три часа, но завършила успешно и след ня-
колко дни жената си отишла вкъщи.

Доцентът има доста излекувани пациенти с криви и 

обратни захапки. С поредица от операции лекарят им 
прави актьорска усмивка и най-важното – връща им са-
мочувствието.

„На много хора съм помогнал, пациентите от благо-
дарност ми носят икони с пожелание да ме закрилят 
светиите и Господ, за да спасявам и други, изпаднали 
в беда“, обяснява шефът на Лицево-челюстната хирур-
гия.

И преди няколко дни 26-годишна пловдивчанка му 
дарила изображение на света Богородица. Младата 
жена имала жестока травма на главата след катастрофа.

„Най-много инциденти стават по празниците – и би-
тови, и транспортни“, казва лекарят. Зададат ли се по-
вече почивни дни с богати трапези и пиене, докторите 
от клиниката си знаят, че ги чака много работа. Лекари-
те оперирали ранени от самоделни оръжия, вадели вся-
какви метални и дървени пластини, куршуми, ножове и 
дори харпуни.

ПрограмаФАР/2006/Деинституционализация/СБФП/„Деин-
ституционализация посредством предоставяне на услуги в общ-
ността за рискови групи“

Проект: BG 2006/018-343.01.01-2.35
„ХОСПИС–ПОПОВО“

„ХОСПИС–ПОПОВО“ ЕООД  
разполага с места за настаняване 
на пациенти (20 легла), предоста-
вя и услуги в домовете на пациен-
тите. За тежко болните е обособен 
сектор с възможност за 24-часово 
наблюдение от медицински пер-
сонал. Входът на хосписа е на ни-
вото на тротоара, като е подсигу-
рен подход за инвалидни колич-
ки. За осигуряване на дейностите 
в хосписа работят петима лекари, 
един управител, една главна ме-
дицинска сестра, 31 медицински 
сестри, 10 санитари, един социа-
лен работник и домакин.  Изгра-
ден е и функционира и Медико-
социален съвет,  състоящ се от: 
Управител на „МБАЛ–Попово“ 

ЕООД, Управител на „Хоспис–
Попово“ ЕООД, Главна сестра, 
Социален работник, Ръководител 
на проект.

В хосписа се извършва:
Продължително медицинско на-

блюдение на пациенти, изписани от 
болнични заведения за активно ле-
чение, и на други, нуждаещи се от 
такова наблюдение;

Назначаване на поддържащо ле-
чение и борба с болката;

Насочване за консултация от спе-
циалист;

Назначаване и насочване за лабо-
раторни, рентгенови и функционал-
ни изследвания;

Контролиране на определени ме-
дицински показатели;

Обучение на близките на болния 
и на самия болен;

Указания за: хигиенен режим, ди-
етично хранене, предпазване от де-
кубитални рани и др.;

Медико-социална помощ според 
конкретните потребности.

В рамките на проекта са предви-
дени средства за закупуване на хра-
на и медикаменти за лекуването на 
болните.

Презентация на „Хоспис–Попо-
во“ ЕООД сред представители на 
национални и регионални медии, 
лечебни заведения на територията 
на област Търговище, Регионален 
център по здравеопазване, Районна 
здравноосигурителна каса, Районна 
инспекция по опазване и контрол 
на общественото здраве бе направе-
на на 01.06.2009 г. 

На 15.06.2009 г. д-р Силвия Алек-
сандрова – преподавател от Меди-
цински университет–гр.Плевен, 
проведе обучителен семинар „Па-
лиативни грижи“ за медицинския 
и немедицинския персонал на хос-
писа, на който бяха представени и 
успешни практики на вече функци-
ониращи хосписи и споделяне на 
техния опит и възникнали труднос-
ти. 

За допълнителна информация от-
носно дейността на хосписа:

Красимира Трифонова – уп-
равител, тел. 0608/4-34-11; 
GSM:0878/992016

ДОц. ДИМИТРОВ СПАСЯВА ЛИцЕТО ПРИ РАК И ТРАВМА
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Пламен Събев

- Директор на ИМ-По-
пово

След промените в Зако-
на за МВР от 2006 г. ге-
нерали, полковници, ма-
йори, капитани и т.н. се 
лишиха от званията си. 
Вместо старите чинове 
в употреба влязоха „гла-
вен комисар“, „комисар“, 
„инспектор“ и др. Дево-
енизацията беше част от 
реформата в МВР, която 
беше отчетена като осно-
вен момент от свършена-
та работа преди приема-
нето ни в ЕС.

Нашият съгражданин 
Гецо Гецов, като шеф на 
Регионалната дирекция 
на полицията в Търгови-
ще тогава свали генерал-
ските пагони и продъл-
жи да ръководи Дирек-

цията като девоенизира-
но лице. В уредената от 
Историческия музей По-
пово, съвместно с Нацио-
налния музей на МВР из-
ложба преди два месеца 
той предостави две от ге-
нералските си униформи, 
награди и лично оръжие. 
При закриването на из-
ложбата той дари на му-
зея генералската си уни-
форма. След направените 
справки се оказва, че на-
шият музей е единстве-
ния, който притежава та-
кава униформа към този 
момент.

За дарителския жест на 
г-н Гецо Гецов както и за 
многократно оказваната 
от него помощ на музея, 
ние искрено му благода-
рим, и вярваме, че наше-
то добро сътрудничество 
ще продължи. 

от стр. 1

   САлОН   

Илиана Найденова, Дарик

Водещите на „Дарик кафе“ Иво 
Райчев и Михаил Дюзев съвсем ско-
ро ще могат да се похвалят с техен 
фен клуб в Попово. Идеята е на ве-
рния им почитател Стефан Ангелов 
от същия град, който с новината за-
радва ранобудните водещи в писмо 
до редакцията на Дарик радио и пре-
даването.

В писмото си Стефан Ангелов при-
знава, че вече година и половина су-
трин рано слуша радиодуета на Ми-
хаил Дюзев и Иво Райчев. „Сутрин 
между 7,30 и 8 ч. е много приятно с 
вас“, твърди поклонникът от Попово. 
„Даже има идея да ви основем фен 
клуб в нашия град“, продължава пис-
мото.

На финала Стефан Ангелов праща 
поздрави от Попово и не пропуска да 
честити на патерица рождения ден на 
Иво Райчев, като му пожелава твор-
чески, а и други успехи.

Решихме, че добър знак в цяла-
та история е, че подателят живее на 
улица „Въстаническа“ в Попово. 
Така сме повече от сигурни, че с ре-
волюционен жар Михаил Дюзев и 
Иво Райчев ще продължават да рад-
ват феновете си сутрин рано!

Започнаха строителните ра-
боти по изпълнение на големия 
проект за подобряване на кул-
турната инфраструктура в об-
щина Попово.  Общо 7 читали-
ща и Домът на културата в По-
пово ще бъдат обновени, най-
много от европейските пари са 
за НЧ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ в Попово – 2 014 261 лв. от 
всичките 5,5 млн. по проекта.

 Какво точно ще се про-
мени в поповското читалище след 
реконструкцията и модернизаци-
ята? – на този въпрос  отговаря 
главният архитект на общината 
Иван Мисирджиев.

Поповчани вече са видели, че 
от южната страна на читалището 
плочникът е махнат и строителите 
са снижили нивото на площадното 
пространство. Това е така, защото 
основният подход към зрителната 
зала се завърта и се отваря откъм 
градинката и бъдещата централна 
пешеходна зона. Друга причина за 
промяната е, че ул. „Отец Паисий“ 
е много натоварена с автомобилно 
движение. 

Главното читалищно фоайе се 
оформя на мястото на библиотека-
та. А библиотеката отива на трето 
ниво – това, което ще се надстрои. 
Покривната конструкция се кори-
гира, но така, че цялостният ар-
хитектурен стил на сградата да се 
съхрани в максимална степен.

Пространството, което се оф-
ормя на юг, под главния подход 
за зрителната зала, ще се ползва 
за покрит паркинг за 20–25 коли. 
Отделно през него се осигурява 
достъп до помещенията на първо 
ниво. Това ще е едно покрито, но 
отворено отстрани пространство. 
Отнема са само наклонената част 
от градинката. Направено е засне-
мане на всички дървета, включи-
телно и на ниската растителност, 
не се унищожава нито едно дърво. 
Самият подход се оформя със сис-
тема от стълби и пешеходни рам-
пи за осигуряване на достъп на 
хора с увреждания. 

Цялата сграда се преустройва 
вътрешно. Запазва се обемът на 
зрителната зала и балкона, като се 
коригира амфитеатърът на зала-
та, което досега беше голям про-
блем. Предвижда се реконструк-
ция и частично надстрояване на 
сцената, за да може да се монтира 
необходимата механизация. Освен 
това към залата на второ ниво се 
обособяват три лоджии за вип зри-
тели, официални гости и т.н. 

Отделно се предвижда цялостно 
саниране, подмяна на дограмата. 
Вътре се сменят всички настилки, 
ще има акустични облицовки в за-
лата, корекция на окачените тава-
ни. Сцената се решава по нов на-
чин. 

Запазва се клубната част. Допъл-

нително ще се изградят два каби-
нета, интернет зали за обучение, 
репетиционните зали остават две. 
Библиотеката се развива изцяло 
на третия етаж, като капацитетът 
й се увеличава почти двойно.

Парадният вход се оформя 
с колонада от пет елемента, 
които минават през два етажа и 
придават внушителен вид на тази 
представителна за града  сграда. 
Предвижда се също изграждането 
на отделна стълбищна клетка 
с асансьор за 8 лица, който ще 
е панорамен и отворен към 

зелените площи. Интересно е да се 
отбележи, че стълбищната клетка 
прави връзка на всички нива по 
вертикала. Тя е с височина 15 
метра и най-отгоре се предвижда 
да се монтира градски часовник. 
Цялата тази архитектура ще 
съответства по стил на сградата 
на музея с околната застройка и 
така читалището, модернизирано 
и обновено, ще остане една от 
емблематичните, знакови сгради 
на Попово.

Подготви за печат 
Маруся Милушева 

ДОГОДиНА щЕ имАмЕ СУПЕрмОДЕрНО чиТАЛищЕ

ГЕНЕРАЛСКАТА 
УНИФОРМА НА ГЕЦО 
ГЕЦОВ ВЕЧЕ В МУЗЕЯ

МИшО ДюЗЕВ И 
ИВО РАЙчЕВ – С 

фЕН КЛуб!АТАНАС 
КОЕВ

ТЪЙ 
ЖИВЕЯ

 На Георги Константинов

Този свят е щастливо измислен: 
разминаване, сблъсък, борби. 
С тях говоря на ти. И съм искрен. 
И живея със тях може би…
Може някога в път да залитна 
и да хлопам на няма врата. 
Всичко става, на всичко съм свикнал – 
даже химн да засвиря с уста.
Щом умора в кръвта ми проникне 
и скръбта ме превземе със взлом – 
стискам устни и песен замислям 
и изкарвам ден-два мълчешком.
Тъй живея – под грижи и думи. 
Между клаксони – блъскам пеша. 
Аз съм просто човек . И съм влюбен. 
По професия. И по душа.

СЕМЕЙСТВО

Въртяха ни сезони и делници без свършек. 
Превземахме посоки, квартири и легла. 
И все наивно млади, и все така безкъщни 
живеем си живота – живот на колела.
Не се ли уморихме от многото раздели? 
И ти не си ли вече ничия жена? 
И не е ли страшно – от петък до неделя – 
самотен да ме лашка някъде денят?
С приятелства случайни дежурим все до късно 
над облаци от думи, под ореол от дим… 
Светии безпризорни!… И как не ни се втръсна 
такъв живот несносен, живот неповторим.
Една целувка – навик – и любовта е спомен. 
Една усмивка – сбогом! – и споменът е стон… 
Не знам на този свят в оркестъра огромен 
дали ще се намери по-верен камертон.

Трифонов. Той е разпо-
редил проверка и е сиг-
нализирал Общината и 
строителната инспек-
ция, че в селото се вди-
га паметник без каквито 
и да било документи.

Проверката на „Труд“ 
установи, че градежът 
от камъни вече е из-
дигнат на частен терен 
до джамията и клуба 
за приятелство, стопа-
нисван от Сдружение-
то. Работници довърш-
ваха алеята около па-
метника, но отказаха 
да коментират. Според 
тях издигнатата фигура, 
подобна на пирамида с 
пресечен връх, завърш-
ващ с полумесец, била 
място за молитви. Хора-
та в селото обаче заяви-
ха, че чули, че това ще е 
паметник на незнайния 
турски воин. Почти ни-
кой не пожела да каже 
името си заради притес-
нения, че ще има раз-
правии с братята Ата-
нас и Росен Йорданови, 
които са създатели на 
Сдружението и вдигат 
паметника.

„В селото има напре-
жение срещу вдигане-
то на паметника. Хора-
та говорят, че дори е по-
ръчена плоча с надпис 
за незнайния воин. Ин-
формирали сме стро-
ителната инспекция, в 
чиито правомощия е да 
разпореди събаряне на 
паметник, който е над 
три метра и няма раз-
решение“, заяви кметът 
на Попово д-р Людмил 
Веселинов.

Атанас Йорданов от 
сдружението обаче зая-
ви, че паметникът е за 
всички, дали живота си 
за българските земи, и 
въобще не бил за тур-
ски воини.

Както „Труд“ писа, 
българският „Червен 
кръст“ внесе жалба в 
окръжния съд в Търго-
вище срещу регистра-
цията на Сдружението 
с искане за неговото за-
личаване. Причината е, 
че според Първата же-
невска конференция в 
една страна може да съ-
ществува или „Червен 
кръст“, или „Червен по-
лумесец“, но в никакъв 
случай и двете заедно. 
Два дни след оповестя-
ването на скандалния 
случай Атанасови за-
явиха, че не са знаели 
какво предвижда кон-
венцията. 

ПАмЕТНиК НА 
ТУрСКия вОиН СЕ 

ПОяви в ПОПОвСКО 
СЕЛО
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   ИзБОрИ 2009   

Уважаеми сънародници,
На 5 юли ние избрахме тези, които ще ни управляват след-

ващите четири години.
Партиите ЛИДЕР и „Новото време“ получиха доверието на  
137 725 българи от тези над 4 200 000,  които гласуваха. 
Благодарим на всички, които гласуваха и по този начин за-

явиха своята позиция. Така над четири милиона българи по-
еха своята отговорност поверявайки управлението на Бълга-
рия на своите избраници. 

Партия Лидер се обръща към тези 137 925, които ни повяр-
ваха и гласуваха за нас. 

Вие сте хората, заради които влязохме в политиката. 
Вие сте хората, за които ще се борим всеки ден и навсякъ-

де, където сте. 
Знаем, че гласувайки за нас вие ни давате не само доверие-

то, а и надеждите си за по-справедлив живот.
Партия ЛИДЕР ще бъде винаги партията, която съществу-

ва единствено за вас и чрез вас. Докато вас ви има, ще я има 
и партията. 

    Резултатите на тези избори показаха не само кои сме ние, 
а и накъде вървим. Този резултат е несправедлив за вас, не за-
щото не се оказахте достатъчно, за да бъдат вашите предста-
вители в парламента, а защото не показва истината. 

    А тя е: Нас ни има! И то не благодарение на политическа-
та класа, а въпреки нея. И управляващите, които и да са те, 
трябва да знаят, че от днес българският народ има избор, кой-
то не е цветен и натоварен с омраза и отрицание, а е истин-
ски и добър- такъв, каквито сте самите вие- истинските хора 
на България. 

Благодарение на Вас партия ЛИДЕР е незаобиколим фактор 
в политическия живот на България. А преживяните разочаро-
вания ни правят нас, българите по-мъдри и по-силни.

    За това, докато вас ви има ще я има и партия ЛИДЕР, а до-
като я има партия ЛИДЕР ще я има и надеждата!

Не спирайте да мечтаете и заедно ще сбъднем мечтите си!

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за развитие на селските райони 2007–2013
Подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена актив-

ност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в 
селските райони“

Проект: „ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕ-
РИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО“ 

   ИзборИ 2009   

№ Секция Брой 
действи-
телни 
гласове 
П

Брой 
дейст-
вител-
ни 
гласове 
М

Изби-
рате-
ли

Рзс Лидер Герб ДПС Атака КБ СПСЗ НДСВ БЛК Зелените Социал 
демократи

Другата 
България

НДСО БНС - НД Синята 
коалиция

За Родината

п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м п м

Общо (Попово): 9451 9369 15634 496 303 186 194 4064 3430 965 924 1405 1406 1812 2525 11 0 192 301 57 93 10 11 13 0 6 0 6 11 0 0 216 171 12 0
В проценти (%) 60.45 59.93 5.25 3.23 1.97 2.07 43.00 36.61 10.21 9.86 14.87 15.01 19.17 26.95 0.07 0.00 2.03 3.21 0.60 0.99 0.11 0.12 0.08 0.00 1.98 0.00 0.06 0.12 0.00 0.00 2.29 1.83 0.08 0.00

Априлово 183 185 464 1 1 0 0 19 21 102 99 7 5 51 56 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Баба Тонка 39 39 76 1 1 0 0 5 3 6 6 1 1 25 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Берковски 71 72 87 1 1 8 8 7 6 3 3 3 3 45 47 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Бракница 52 52 57 1 0 3 3 14 11 2 1 2 2 28 34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Водица 343 338 602 51 31 2 3 85 83 44 44 52 55 91 102 0 0 4 6 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 9 0 0
Гагово 361 363 641 1 0 0 1 68 55 190 182 24 22 75 99 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Глогинка 217 219 475 3 1 1 1 40 34 113 108 3 2 47 63 0 0 7 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Горица 85 84 119 6 5 4 3 28 28 21 21 3 3 18 21 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Долец 57 61 66 0 0 0 0 19 18 1 1 4 3 29 35 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Долна Кабда 161 161 274 3 3 0 0 2 0 132 129 1 1 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дриново 217 219 437 5 5 0 1 73 63 86 84 12 11 31 41 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Еленово 140 140 354 3 2 1 0 42 43 36 33 12 12 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Заветно 54 54 64 1 1 0 0 5 3 29 29 2 2 15 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Зараево 493 489 811 5 5 9 11 44 39 369 364 26 23 28 35 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0 0
З. Стояново 223 219 290 22 22 0 0 17 17 139 136 8 6 32 34 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Звезда 91 91 132 4 3 0 0 10 10 45 47 3 3 24 25 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванча 23 23 22 2 0 0 0 6 6 2 2 2 3 9 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кардам 415 418 1084 20 13 1 3 122 123 93 89 65 68 74 82 2 0 34 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

Ковачевец 310 306 539 16 15 4 4 69 63 42 43 52 47 121 129 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Козица 217 218 302 3 2 0 0 11 10 193 196 1 1 7 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конак 69 69 86 1 0 0 0 33 28 1 1 4 4 26 31 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ломци 399 406 783 2 1 0 0 40 26 202 203 16 14 137 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Манастирца 32 32 32 1 1 0 0 2 2 3 3 4 3 21 22 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марчино 80 79 96 1 1 4 2 8 6 11 10 8 8 40 44 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Медовина 409 411 563 20 16 4 5 111 114 136 135 48 41 76 81 0 0 9 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 0
Осиково 127 128 171 15 12 8 8 38 34 5 4 7 9 50 59 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Паламарца 326 323 477 16 6 2 4 89 73 49 50 74 69 88 113 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 4 0 0
Помощица 70 69 83 1 1 0 0 9 8 1 1 6 5 51 52 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Посабина 130 127 188 12 8 5 5 24 26 23 21 6 7 52 53 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0
Садина 666 661 1032 30 17 2 3 173 156 2 1 207 199 185 215 1 0 44 48 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 2 0

Светлен 495 491 929 25 16 0 1 98 100 171 170 81 73 98 106 1 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 17 0 0
Славяново 464 461 788 21 14 24 21 89 77 189 187 44 46 84 102 0 0 3 3 3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0
Тръстика 129 127 206 3 3 0 0 12 11 87 86 10 8 10 9 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
Цар Асен 126 124 183 9 6 4 6 50 44 1 1 15 12 47 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общо(села): 7274 7259 12513 306 213 86 93 1462 1341 2529 2490 813 771 1783 2045 8 0 144 169 23 34 6 6 3 0 3 0 2 5 2 0 100 92 3 0
В проценти (%) 4.21 2.93 1.18 1.28 20.10 18.47 34.77 34.30 11.18 10.62 24.51 28.17 0.06 0.00 1.98 2.33 0.32 0.47 0.08 0.08 0.02 0.00 1.41 0.00 0.03 0.07 0.02 0.00 1.37 1.27 0.02 0.00
Общо(Община): 16725 16628 28147 802 516 272 287 5526 4771 3494 3414 2218 2177 3595 4570 19 0 336 470 80 127 16 17 16 0 9 0 8 16 2 0 316 263 15 0
В проценти (%) 4.80 3.10 1.63 1.73 33.04 28.69 20.89 20.53 13.26 13.09 21.49 27.48 0.07 0.00 2.01 2.83 0.48 0.76 0.10 0.10 0.06 0.00 1.74 0.00 0.05 0.10 0.01 0.00 1.89 1.58 0.05 0.00
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прЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Община–Попово започна да реализира проект 
„Придобиване на умения и постигане на общест-
вена активност за потенциална местна инициатив-
на група на територията на община Попово“ по 
приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за разви-
тие на селските райони 2007–2013 г. на стойност 
181 830,00 лева (100%). Проектът ще се реали-
зира в хода на 20 месеца.

Местните инициативни групи (МИГ) са инстру-
мент за прилагане на подхода ЛИДЕР и като та-
къв  дават  възможност да се мобилизират мест-
ните ресурси, да се планират и практически да се 
прилагат дейности, съобразени с местните особе-
ности на  територията им. Основни дейности по 
проекта са: 

Проучвания в селските райони (териториални, 
социално-икономически анализи и др. ) за  целите 
на  подготовката  на стратегията за местно разви-
тие, изграждане на бази данни. 

Обучение, придобиване на умения, техническо 
и финансово обезпечаване за състава/екипа, ан-
гажиран в подготовката на стратегията за местно 
развитие. 

Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР.
Учебно посещение за представители на потен-

циалната Местна инициативна група (МИГ) за те-
риторията на община Попово за придобиване на 
практически знания за това, как се разработва и 
прилага стратегията за местно развитие. 

Формиране на работни групи и провеждане на 
информационни събития за окуражаване на актив-
ното участие на населението в процеса на местно 
развитие. 

Информация, събития и семинари за информи-
ране на местното население за предстоящата пока-
на за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и 
за дискутиране и популяризиране на предложена-
та стратегия за местно развитие.

Разработване и издаване на информационни ма-
териали, необходими за подготовката и публич-
ността на подготвяния проект на стратегия за 
местно развитие. 

Подготовка на формуляра и документите за кан-
дидатстване на МИГ по покани за избор на местни 
инициативни групи, провеждан от Министерство-
то на земеделието и продоволствието (МЗП).
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 �ОВЕН Периодът на 
засилване и инерт-
ност, който ви владе-

еше целия май, приключва. 
Почти до края на август вие 
ще бъдете лесноподвижни, 
общителни, контактни. 

 � тЕлЕЦ Настъпва 
благоприятно време 
за доходи и придоби-

ване на имущество. През по-
чивните дни е по-добре да 
си починете у дома, отделете 
внимание на своето здраве и 
външен вид. 

 � БлИзНАЦИ В съ-
бота и неделя оба-
че, в момента, когато 

Марс преминава във вашия 
знак, е възможно настроени-
ето ви да е нервно, неравно-
мерно. Това не е за дълго. 

 � рАк В скоро време 
около вас може да се 
появи нов, интересен 
познат. Ако това е же-

лателно, отворете се за хора-
та. 

 � лЪВ Предпазливо 
се отнасяйте към вся-
какъв род „блестящи“ 
обещания от страна 

на началство или на когото 
и да било другиго. Неделята 
носи добро здраве, но огра-
ничения в средствата. 

 � ДЕВА През тази 
седмица може пол-
зотворно да завър-
ши ваше лично твор-

ческо начинание. Ако в неде-
ля ви стане тъжно, то ще е за 
кратко. 

 � ВЕзНИ Възможно 
е да имате среща с 
човек, който ще съз-
даде впечатлението, 

че някога вече сте се среща-
ли. 

 � СкОрпИОН От 
четвъртък до събо-
та всичко позитивно, 
което задължително 

ще повиши настроението ви, 
ще се съсредоточи в дома ви. 
Почивните дни ви носят хуба-
ва почивка в задушевна ком-
пания. 

 � СтрЕлЕЦ В петък 
вашият висок душе-
вен подем ще при-
влича хората към 

вас. Почивните дни прека-
райте у дома. Дори да не ис-
кате, домашните ангажимен-
ти и домочадието ще изис-
кват повишено внимание. 

 � кОзИрОГ Пре-
доставя ви се въз-
можност скоро да 
започнете нещо от 

нула, а друго да приключите, 
да изчезне безследно от жи-
вота ви. 

 � ВОДОлЕЙ През 
тази седмица всеки 
ден събитията ще ви 

насочват в нужната посока. 
 � рИБИ Форму-

лирайте новите си 
цели, подредете ги 
по реда на прио-

ритетите си и ще видите как 
през есента вашите цели ще 
бъдат осъществени. Почив-
ните дни посветете на себе 
си. 

ХОРОСКОП
10–12 ЮлИ

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

жИлИЩА, ИМОтИ

• Давам квартира в Попово  
при изгодни условия. GSM 
0898 983 637.

• продавам къща в кв. Нев-
ски. Цена по споразумение. 
GSM 0896 379 737.

• Давам гараж под наем на 
ул. „Каломенска“ 40. Тел.: 4 23 
77  или 0889 007 248

• продавам електрически 
трион ЕLECTRAMAC 235 в 
гаранция. Тел. 0608/ 4-20-80; 
GSM 0887 051 409

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• продавам къща в 
с.Паламарца. За контакти: 
GSM 0899 627 878. 

• продава се къща в гр. По-
пово и дворно място в с. 
Светлен 1 650 кв.м. с гараж и 
постройки. Спр. на тел.: 0882 
024 106 и 0899 716 620

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

• продавам къща в с. Поса-
бина, старо строителство, 
добре запазена. Спр.0893 
422 543

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

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

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

• продавам къща в с. Поса-
бина с 1,5 дка дворно мяс-
то – 6 хил. евро. Телефон за 
справки 0889.432.249. 

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

• продавам 4-стаен апарта-
мент във Варна (срещу Трета 
гимназия), морска панорама. 
Цена 95 000 евро. За справки: 
Огнян Киров, тел. 052/62-46-
12, GSM 0894 248 865.

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

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

• продавам къща в с.Кардам 
с 2 дка дворно място, селско-
стопански постройки, кла-
денец, гараж. Цена – по спо-
разумение. За справки: GSM 
0887 149 147 и тел. 2-28-48.

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

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

• продава се тристаен апар-
тамент в кв. Младост в от-
лично състояние. Справки на 
тел. 082/841 141 и GSM 0898 
937 435.

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

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

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

• продава се тристаен 
апартамент в Попово, ул. 
„Бенковс ка“ 14, ІІ етаж, хол, 
детска, спалня, килер, 1 те-
раса с об ща площ 76,42 кв.м., 
мазе 3,33 кв.м. Справки – на 
тел. 2 71 45 всеки ден.

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

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

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

• продавам туристическо 
ремарке с брезент и канати. 
Тел. 0608/4 20 80, 0887 051 
409

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

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

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

• продавам къща в с. Помо-
щица. Спр.тел.:0887 467 471 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедира: „Укрепва-
не капацитета на струк-
турите на гражданското 
общество“

Приоритетна ос: ІІ 
„Укрепване на човеш-
ките ресурси“

Подприоритет: 2.3. 
„Укрепване на капа-
цитета на структурите 
на гражданското обще-
ство“

Договор № 08-23-16-
С/27.08.2008 г.

„ПОВИШАВАНЕ КА-
ПАЦИТЕТА НА СГО ЗА 
ЕФЕКТИВНО ПАРТ-
НЬОРСТВО И ДИАЛОГ 
С МЕСТНАТА ВЛАСТ“

През месец август ус-
пешно приключва изпъл-
нението на проект „По-
вишаване капацитета на 
СГО за ефективно парт-
ньорство и диалог с мест-
ната власт“, който се фи-
нансира от Европейския 
социален фонд чрез Опе-
ративна програма „Адми-
нистративен капацитет“ 
2007–2013 г. по Договор 
№ 08-23-16-С/27.08.2008 
г. между МДААР, Ди-
рекция „Управление на 
програми и проекти“ и 
Сдружение „Агенция за 
енергиен мениджмънт–
гр.Попово“. 

Продължителността на 

проекта е 12 месеца, като 
основната му цел бе: по-
добряване на знанията и 
уменията на структури-
те на гражданското обще-
ство в община Попово за 
реализиране на местни и 
национални политики и 
постигане на ефективно 
партньорство и диалог с 
администрацията.  

Специфичните цели на 
приключващия проект са:

- повишаване на знани-
ята и уменията на СГО за 
осъществяване на мони-
торинг върху дейността 
на местната администра-
ция;

- участие на СГО в про-
цеса на планиране, изпъл-

нение и отчитане на об-
щинския бюджет;

- представяне на при-
добития опит и успешни 
практики пред други об-
щини в региона за мул-
типлициране на ефекта на 
областно ниво. 

Целеви групи по про-
екта бяха Структурите на 
гражданското общество 
на територията на общи-
на Попово.

Реализирането на про-
ект „Повишаване капаци-
тета на СГО за ефективно 
партньорство и диалог с 
местната власт” спомогна 
за постигнато на следни-
те резултати: осигуряване 
на прозрачност в процеса 

на планиране, разходва-
не и отчитане на общин-
ския бюджет чрез учас-
тие на представители на 
Гражданското общество, 
изготвен анализ на реги-
стрираните структури на 
гражданското общество, 
проведени дискусии, обу-
чения, кръгли маси, пре-
доставени консултации 
на СГО, разработен на-
ръчник за взаимодействие 
между местната власт и 
структурите на граждан-
ското общество. Проведе-
ни: 6 обучения, 2 семина-
ра, 2 кръгли маси, 9 дис-
кусии и 6 индивидуални 
консултации с представи-
тели на СГО.

ОПЕрАТивНА ПрОГрАмА „АДмиНиСТрАТивЕН КАПАциТЕТ“
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По повод една реклама, която върви във вестника, с 
любопитство посещаваме единствения в Търговищка 
област специализиран магазин за тапети. Рекламата се 
оказва вярна. Попадаме в истински оазис от цветове и 
сияния. Собственикът на магазина Боян Бобев, който е 
тръгнал за някаква среща, се връща и с удоволствие за-
почва да ни обяснява:

– Вече има нови модели тапети, с нови разцветки, за 
детски стаи, за бани, за холове. Новото е, че те мо-
гат да се комбинират. Една стая може да превърне-
те в истински аристократичен салон само с тапети, 
фризове, хоризонтални, вертикални...В една стая мо-
гат да се поставят различни видове тапети, да се съ-
четаят с мазилка, с камък, с други материали… Това 
значи, че хората могат да творят, могат да видят 
собствения си вкус в реалност.  

Виждаме тапети, които са с качество, непознато до 
този момент. Разбираме, че има два основни вида тапе-
ти – флис система, а другата – акрилна. Това са и све-
товните тенденции в идващата мода на тапетите. Цени-
те са от 2 до 1000 лева. Тези последните са с естестве-
ни материали, вградени паунови пера и прочие. Но на 
пазара основно се предлагат тапети на цена до 30 лв.

Разбираме, че нашенецът обръща все по-голямо вни-
мание на тапетите. Това, което преди се е смятало за 
нещо елементарно, че тапетът е просто да си покриеш 
стената с хартия, вече се е променило. 

Боян ни казва, че хората идват в магазина и като ви-
дят за какво става въпрос, остават очаровани от много-
образието на самите тапети. Това не може да се постиг-
не с никакви бои и мазилки. Вече са на мода и фотота-
пети за врати. Това позволява да се обнови една стара, 
обикновена фазерна врата и тя да стане нещо красиво 
срещу 50–60 лева. 

Като допълнение към тапетите тук се предлагат по-
дови настилки, килими, щори. Има каталози за дет-
ски стаи, където може да се поръчат тапети и пердета в 
един цвят, десен, визия. Има тапети за заведения, кои-
то са произведения на изкуството,  пресъздавайки раз-
лични мотиви от известни художествени произведения. 

Тапетите са внос от Холандия, Германия, Русия, Тур-
ция, има и български. Цената е според качеството и де-
белината. Оказва се, че поповчани търсят най-вече скъ-
пи тапети – все повече хора, които искат да обновят 

стаите си, минават на скъпи тапети. В магазина идват и 
такива, които скоро са боядисвали, но не са постигнали 
искания ефект.

Поради възможността тапетите да се окрайчват с 
первази, да се проявява невероятно творчество във въ-
трешния интериор хората могат да видят реализиран 
собствения си вкус, което няма да се срещне във всяка 
втора къща. Само така може да се демонстрира стил. В 
магазина се дават и готови интериорни решения, както 
и съвети за възможни  съчетания, предлагат се килими, 
завеси, врати.

 Убедихме се във всичко, написано по-горе, и сега 
вече можем да планираме летните ремонти и да решим 
как да вкараме световната мода и у нас.

МВ

ТАПЕТиТЕ – НОвАТА ТЕНДЕНция зА НАшия ДОм

 

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПО-
МОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 

BG051PO002/08/3.1.-02

Договор А09-31-32С/12.06.2009
„ОБЩИНА ПОПОВО – МОДЕРНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“

На 12 юни стартира изпълнението на проект рег. № А09-31-32/29.01.2009 „Об-
щина Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, кой-
то се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Админи-
стративен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
Социален фонд.  

Общата стойност на проекта е 350 280,08 лв, а срока на изпълнение – 18 ме-
сеца. Целите на проекта са подобряване на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса чрез оптимизиране на административните процеси в об-
щината и разработване на актуални вътрешни правила за работа; модернизиране 
на предлаганите от общината административни услуги и въвеждане на електрон-
ни административни услуги. 

Основни дейности по проекта са: 
• Оптимизиране на административните процеси във връзка с подобряване 

административното обслужване.
•  Проучване на опит и добри практики при предоставяне на електронни 

услуги на гражданите и бизнеса в страна членка на ЕС.
• Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията 

във връзка с подобряване на административното обслужване.
• Надграждане на съществуващата електронна деловодна система в един-

на автоматизирана деловодна информационна система, обхващаща дейността на 
общината и 10 пилотни кметства.

• Създаване на места за електронен публичен достъп и въвеждане на елек-
тронни административни услуги (ЕАИ).

• Въвеждане на система за измерване на удовлетвореността на потребите-
лите.

С реализацията на проекта ще се повиши удовлетвореността на гражданите и 
бизнеса и ще се улесни достъпа им до административни услуги. 
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ПОДПРИОРИТЕТ 3.1. "ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА,
В ТОВА ЧИСЛО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

ПРИОРИТЕТНА ОС III "КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  И РАЗВИТИЕ 
НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ"


