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Днес, 16 септември, бя-
хме свидетели на поредния 
опит на политическия ак-
тивист от партия „Атака“ 
г-н Веселин Несторов  за  
спиране на ремонтните ра-
боти в училищата от общи-
ната ни. Жалкото е, че този 
път в заложници на нере-
ализираните му амбиции 
бяха превърнати децата от 
Основно училище „Любен 
Каравелов“ в Попово. 

Вместо от своите учите-
ли, днес те бяха посрещ-
нати пред прага на учили-
щето си от опънато въже, 
зад което г-н Несторов бе 
строил няколко свои слу-
жители, представящи се 
за родители на ученици в 
училището, носещи пла-
кати с призиви за спасение 
на същите тези деца.

ИЗЯВЛЕНИЕ 
НА 
ПРЕСЦЕНТЪРА 
НА ОБЩИНА–
ПОПОВО

ПЪРВИ 
УЧЕБЕН 

ДЕН

Проектът „Дом за ста-
ри хора село Посабина – 
I етап“, одобрен за финан-
сиране от предишното пра-
вителство, беше спрян от 
кабинета на Бойко Бори-
сов. Той бе на обща стой-
ност 999 004 лв., от които 
799 203 лв. безвъзмездно 
финансиране от „Красива 
България“ към социалното 
министерство и съфинан-
сиране от 199 801 лв. от 
Община–Попово.     

Предвиждаше се да се 
извърши преустройство и 

реконструкция на същест-
вуваща сграда в груб стро-

Два са вариантите на 
предварителното трасе на 
газопровод НАБУКО, кой-
то ще преминава през те-
риторията на Търговищка 
област. 

Първият, с дължина око-
ло 394 км, преминава през 
община Антоново, покрай 
селата Свирчово, Крушо-

лак, Капище, Пчелно, 
Орач, Малоградец, Шишко-
вица, гр. Антоново и Мора-
вица. Вторият е по-дълъг – 
422 км и преминава през 
три общини: Омуртаг (по-
край селата Звездица, Вра-
ни кон,Чернокапци, Дол-
но Козарево, Красносел-
ци, Тъпчилещово и Бело-

морци); Търговище (по-
край селата Божурка, Бра-
тово, Цветница, Пресиян 

и Горна Кабда) и Попово 

ОБНОВЕНИ УЧИЛИЩА 
ПОСРЕЩНАХА 

ПОПОВСКИТЕ ДЕЦА 

Михаела Петрова

265 първолачета, с три 
по-малко от миналата учеб-
на година, прекрачиха пра-
га на родното училище в 
община Попово. Общият 
брой на учениците се за-
пазва. В общинските учи-
лища, в това число и гим-
назия „Христо Ботев“, ще 
учат около 2 440, а в две-
те професионални гимна-
зии – около 900 младежи. 

НАБУКО – НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ

НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО СПРЯ ПРОЕКТА 
ЗА СТАРЧЕСКИЯ ДОм В ПОСАБИНА

на стр. 4

• възможно е трасето да премине през община Попово

на стр. 2
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ВОДАТА В 
ПОПОВО 
И НАД 10 СЕЛА Е
С ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ НОРмИТЕ

Диляна Стойчева 
  
РИОКОЗ–Търговище ус-

танови отклонения при во-
дата от няколко централни 
и местни водоизточници 
в Търговищко. Контролът 
върху качеството на води-
те се осъществява чрез по-
стоянен и периодичен мо-
ниторинг, поясняват от ин-
спекцията.

Установени са отклоне-
ния по химични показатели 
при водите от централния 
водоизточник в гр.Попово 
и селата Церовище, Буй-
ново, Мировец и Милади-
новци; по микробиологич-
ни показатели при води-
те на селата Шишковица, 
Зелена Морава, Драгано-
вец, Вардун, Ловец, Осен 
и гр.Попово.

При водите от местни во-
доизточници несъответст-
вията са по микробиоло-
гични показатели в селата 
Зелена Морава („Четма“ - 
чешма), Макариополско 
(„Недьова“ – чешма), Дол-
на Хубавка (чешма под 
ЦДГ), Черковна (чешма 
на ул.„Бузлуджа“), Вардун 
(чешма на ул.„Батак“) и по 
химични показатели в село 
Паламарца (Голямата чеш-
ма).
ЗАКРИВАТ 29 
ТЕРИТОРИАЛНИ 
ДИРЕКЦИИ НА НАП

Сега съществуващите 
29 териториални агенции 
на Националната агенция 
за приходите (НАП) се за-
криват. На тяхно място се 
създадат нови пет Регио-
нални дирекции с центро-
ве София, Пловдив, Вели-
ко Търново, Варна и Бур-
гас. Това съобщи на 14 
септември изпълнител-
ният директор на НАП Кра-
симир Стефанов. Създа-
ва се и национална дирек-
ция „Големи данъкоплат-
ци и осигурители“. Оста-
налите досега действащи 
териториални дирекции 
стават офиси с изнесени 
работни места. Във всич-
ки тях се за пазват функци-
ите по обслужване на кли-
енти. Това включва прие-
мане на декларации, из-
даване на удостоверения, 
плащане на задължения и 
др.                                  МВ

антоанета Марчева

Присъда от осем месе-
ца условно с три години 
изпитателен срок получи 
след бързо съдебно произ-
водство 59-годишен мъж, 
опитал се да избяга от път-
на полицейска проверка и 
оказал съпротива на орга-

ните на МВР.
Ахмед А. от търговищко-

то село Априлово бил засе-
чен в сряда, след като пар-
кирал автомобила си в заб-
ранена зона. Случката 
се разиграла в района на 
бул.„България“ в Попово. 
Виждайки полицейския па-
трул, който го повикал, за 

да му напише фиш за нару-
шението, възрастният мъж 
хукнал да бяга през глава.

Метнал се в колата си 
и опитал да избяга с нея. 
Униформените обаче били 
по-бързи и успели да го сп-
рат. И макар че Ахмед яр-
остно се отбранявал, поли-
цаите му щракнали белез-

ниците. След краткия ек-
шън нарушителят бил от-
веден в полицията.

Заради опита да възпре-
пятства проверката мъжът 
е бил задържан за едно де-
нонощие, а след три дни - 
и осъден, съобщиха от по-
лицията в Попово, горди 
от успешната си акция.

ОСЕм мЕСЕЦА УСЛОВНО 
ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ

ДАВАТ КООПЕРАТИВНИЯ 
ПАЗАР НА КОНЦЕСИЯ

Маруся Милушева

С решение на Общинския съвет бе открита процеду-
ра за предоставяне на концесия на Кооперативен пазар–
Попово. Целта е да се намери предприемач, който не 
само да управлява и поддържа важния за поповчани и 
жителите на общината търговски обект, но и да инвес-
тира солидни средства за неговото обновяване и рекон-
струкция.

Кооперативният пазар е частна общинска собстве-
ност, заема площ от 3 750 кв. м заедно с построените в 
него търговски павилиони. Шест броя от тези павилио-
ни са собственост на Община–Попово. Бъдещият конце-
сионер няма право да променя предмета на дейност на 
обекта. Той се задължава да покрие 1 120 кв. м от площ-
та на пазара, да подмени 1 732 кв.м тротоарна настилка 
и обнови 84 бр. търговски маси. В шестмесечен срок е 
задължен да представи инвестиционната си програма в 
Общината с точни срокове за изпълнение. За първите 
две години от сключване на концесионния договор той 
трябва да инвестира не по-малко от 450 хил. лв. за из-
вършване на частични строителни и монтажни работи. 

Максималният срок на концесията е 35 години. Ми-
нималната концесионна вноска за година е 3 300 лв. без 
ДДС, като се променя в зависимост от инфлацията. При 
неспазване на условията, залегнали в договора, Общи-
ната е в правото си да прекрати концесията.

Конкурсът за предоставяне на концесията ще се про-
веде на 45-я ден от датата на обнародване на обявление-
то в електронната страница на Държавен вестник. Сред 
критериите за оценка на офертите на кандидат-конце-
сионерите са размерът на годишната вноска, размерът 
на инвестициите в обекта и в инфраструктурата около 
него, както и поддържането на оптимални наемни цени 
на търговските маси.

Маруся Милушева     

През следващите две го-
дини ни чакат разкопани 
улици и дисконфорт, но 
този път това е за добро. За-
щото започва обновяване и 
доизграждане на водопро-
водната и канализационна 
мрежа на града. Това ста-
ва възможно благодарение 
на защитения от Община 
Попово проект по опера-
тивна програма „Околна 
среда“ на обща стойност 
11 176 392 лева. Осигуре-
ното безвъзмездно финан-
сиране  от Кохезионния 
фонд на Европейския съюз 
е 80% от цялата сума или 
10 017 512 лв, а национал-
ното участие в тази голяма 
инвестиция са останалите 
20% или 1 159 392 лв.  

Какво по-конкретно се 
предвижда? Ще се подме-
нят амортизирани и ще се 
изградят нови приоритет-

ни водопроводи с обща 
дъл жина 16, 5 км. Ще се 
подменят канализационни 
колектори с недостаттъчен 
капацитет и ще се изградят 
нови с обща дължина око-
ло 6,5 км. Кои и къде точ-
но ще са те е определено 
от извършеното прединвес-
тиционно проучване, осъ-
ществено по вече реализи-
ран предхождащ проект. С 
всичко това се цели да се 
намалят загубите на пи-
тейна вода, които сега са 
около 75-80%, до по-поно-
симите 25%, както и да се 
обхванат висок процент от 
отпадните води, за да се от-
ведат до новата Пречиства-
телна станция на Попово.

Договорът за проек-
та беше подписан на 
29.12.2008 г. За негов ръ-
ководител е назначен инж. 
Георги Тунчев, който на-
прави публичното му  пред-
ставяне в края на месец ав-

густ т.г. До сега текат раз-
лични процедури и се из-
готвят работните проекти. 
След определянето на из-
пълнител строителните ра-
боти трябва окончателно да 
приключат до 29.12.2011 г.  

В някой от следващите 
броеве на вестника ще пуб-
ликуваме за информация на 
гражданите по кои отсечки 
от улиците в града ще се 
подменят или полагат нови 
тръби за вода и канал. 

На въпрос на „Местен 
вестник“ за възстановява-
нето на уличните настилки 
след голямото разкопава-
не, отговорът на инж. Ни-
колов от бщинска админи-
страция е, че ще се търсят 
възможности за осигурява-
не на финансиране за ця-
лостен ремонт на улиците 
след полагане на тръбите, 
тъй като и сега състояние-
то на много от тях е пла-
чевно.

ПОДмЕНЯТ „ВиК“ мРЕжАТА НА ПОПОВО

15 млн. лв. ще бъдат от-
пуснати на зърнопроизво-
дителите за предстояща-
та сеитбена кампания, като 
молби за заемите се прие-
мат от 10 септември до 13 
ноември. Средствата се 
предоставят от Държав-
ния фонд „Земеделие“ под 
формата на целеви креди-
ти за купуване на семена и 
торове за реколта 2010. 

За кредитиране на произ-
водителите за покупка на 

минерални торове са заде-
лени 9 милиона лева. Ос-
таналите 6 милиона лева 
ще се предоставят като зае-
ми за покупката на семе-
на за засяване на площи-

те с пшеница. На декар по-
мощта е в размер на 6 лв., 
като сумата е еднаква и за 
торовете, и за семената.

От фонд „Земеделие“ 
припомнят, че максимал-
ният размер на паричните 
средства, които всеки земе-
делски производител може 
да получи за една кален-
дарна година по всички 
краткосрочни финансови 
линии, е до 130 хиляди ле-
ва.                                 МВ

ОТПУСКАТ 15 мЛН. ЛЕВА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Жителите на всяко насе-

лено място се борят с всич-
ки средства училището им 
да оцелее въпреки намаля-
ващия брой ученици. Това е 
разбираемо, но трябва да се 
знае, че държавната субси-
дия за учебните заведения 
се формира на принципа 
„парите следват ученика“. 
Това значи, че недостигът 
на ученици води до недос-
тиг на държавна издръж-
ка и необходимост от дофи-
нансиране за съответното 
училище, за да може то да 
функционира нормално. 

В нашата община засе-
га не се пристъпва към за-
криване на училища, а се 
поема ангажиментът да се 
осигурят около 150 хил. 
лева за дофинансиране на 
тези учебни заведения, в 
които учениците са по-
малко. На последното си 
заседание Общински съ-
вет–Попово утвърди броя 
на маломерните паралелки 
за учебната 2009/2010 г., 

за които ще се доплаща от 
местните приходи. Недос-
тиг на ученици има в ос-
новните училища в села-
та Кардам, Зараево, Сади-
на, по-малко в Славяново, 
Ломци, Светлен. До края 
на годината за тях трябва 
да се осигурят допълни-
телно 56 438 лв. общински 
средства, а за цялата учеб-
на година 145 127 лв.

С двама ученика под нор-
матива е и паралелката 
от профил „Природомате-
матически“ в гимназия 
„Христо Ботев “ – Попово, 
която е единствена в общи-
ната. За нея дофинансира-
нето е 2 818 лв. за учебна-
та година.

Осигуряват се и допъл-
нителни средства в размер 
на 12 681 лв. за формиране 
на самостоятелна паралел-
ка под 10 ученици в V клас 
на ОУ „Христо Ботев“–с. 
Ломци. В нея вместо 18, 
както е по норматив,  уче-
ниците ще бъдат 9.      МВ

150 ХИЛ. ЛЕВА ЗА 
ДОфИНАНСИРАНЕ 

НА УЧИЛИЩАТА

(покрай селата Долна Каб-
да, Априлово, Светлен, 
гр. Попово, Паламарца, и 
Осиково).

Газопроводът НАБУКО 
ще транзитира природен 
газ през Турция, България, 
Румъния Унгария и ще за-
вършва в Австрия. Обща-
та му дължина е 2002 км. 

Възложител е „НАБУКО 
Газ Пийплайн България“ 
ЕООД, дъщерна фирма на 
„НАБУКО Газ Пийплайн 
интернешънъл“ Гмбх – 
Виена, Австрия. За изпъл-
нител на проекта е опреде-
лен „Химкомплект-инже-
неринг“ АД,  София, които 
уведомяват общественост-
та на Търговищка област 
за започване на предвари-

телните си проучвания за 
разработване на проекта за 
строителство.

В тази връзка в Област-
на администрация са пре-
доставени двата вариан-
та на трасето, нанесени на 
административната карта 
на България, с цел заинте-
ресованите граждани да се 
запознаят с тях.

Мв

НАБУКО – НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ
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еж, която някога трябва-
ше да стане модерно учени-
ческо общежитие. Домът 
щеше да осигури много 
добри условия за живот и 
грижа на 70 възрастни и 
самотни хора. Такава со-
циална услуга е изключи-
телно необходима за на-
шия регион със застарява-
що население, но новите 
управляващи прецениха, 
че в момент на финансова 
криза липсват средства за 
подобни „екстри“. 

Иначе Попово е една от 
общините в България с 
най-много одобрени проек-
ти по оперативните про-
грами, финансирани от 

ЕС. По думите на кмета 
д-р Веселинов това вече 
поражда завист у негови-
те колеги от съседните и 
други по-големи общини, 
а за отношението на но-
вото правителство ще съ-
дим по фактите. Например 
по ОП „Регионално разви-
тие“ Община Попово има 
одобрени предложения по 
всичките 5 финансови оси 
– пътна мрежа, образова-
телна, културна и социал-
на инфраструктура, както и 
градска среда. Последният 
одобрен проект, който оч-
акваме да промени изцяло 
обликът на града ни оба-
че,  бе върнат от министър 
Плевнелиев за преразглеж-

дане. (Ще се преразглеж-
да, въпреки че се е състе-
завал с други 86 проекта и 
е един от 19-те одобрени!) 
Той включва обновяване 
на инфраструктурата на кв. 
Запад и кв.Ливадите, двете 
основни улици от кв. За-
пад до централната градс-
ка част, градската гради-
на и част от централна-
та пешеходна зона. Обща-
та му стойност е 9,6 млн. 
лева. Правителственият 
одит се извършва от неза-
висими експерти, като иде-
ята е стой ността на проек-
та да бъде намалена, „за да 
останат пари за други об-
щини“. В същото време 
една от основните крити-
ки към досегашното упра-
вление от страна на нови-
те управляващи е, че стра-
ната ни изостава фатално 
в усвояването на европей-
ските фондове!? Все пак 
кметът на Попово е опти-
мист, че договор и по този 
проект ще бъде подписан, 
но е възможно парите по 
него да бъдат редуцирани.

 Мв
 

За първи път общин-
ската администрация 

в Попово залага на механи-
зираната работна сила. Ве-
че повече от месец гра-
дът се почиства от вакуум-
на метачна машина. След 
определяне на параметри-
те за необходимата маши-
на и компромис между це-
на и капацитет, с решение 
на местния парламент тя 
бе закупена със собстве-
ни средства на общината –
135 000 лв.

Новата придобивка за 
Попово е в състояние ос-
вен да мете улиците и да 
събира отпадъците, да по-
чиства алеите на зелените 
площи и парковите прос-
транства. 

Капацитетът на метачна-
та машина е 3 куб.м ком-
пресирана листна маса, а 
работната скорост е 8 км в 
час. И най-вече – има нис-

ки експлоатационни разхо-
ди и договорени много ни-
ски цени на консумативите 
с фирмата – доставчик.

ЧИСТЯТ ПОПОВО С ВАКУУмНА 
мЕТАЧНА мАшИНА

На 9 септември в Община Попово се про-
веде последната   от поредицата срещи на 
ръководството на Районната здравно-осигу-
рителна каса–Търговище с кметове и кметс-

ки наместници на населените места.
Целта, която си постави РЗОК–Търговище в начало-

то на срещите преди три години, бе да се обсъждат ак-
туални въпроси и проблеми, свързани с правата на па-
циентите, лекарствоснабдяването, медицинското и сто-
матологичното обслужване, както и други теми, ка-
саещи здравното обслужване на населението по места. 
Ефективността на тези срещи зависи от доб рото взаи-
модействие между РЗОК като институция, защитаваща 
правата на пациентите и кметовете като представители 
на местната власт по места, тъй като те най-добре и най-
точно могат да изразят волята на жителите в населеното 
място, както и да защитят техните права във всички об-
ществени сфери. 

Директорът на РЗОК–Търговище Емил Стоянов пред-
стави справка за медицинската осигуреност на хората 
в общината. Касата има сключени договори с 13 лични 
лекари, 20 специалисти, с една болница – тази в Попо-
во, две лаборатории и шест аптеки. Част от тях обслуж-
ват и жители на община Опака. 

Сериозен проблем, както за цялата страна, така и за 
община Попово, са големият брой неосигурени граж-
дани. В общината 5 590 души са с прекъснати здрав-
но-осигурителни права, т.е. това са хора, които факти-
чески нямат достъп до здравната система. Най-тревож-
но е положението в с.Априлово, където здравно-неоси-
гурени са почти половината от населението (43,5 %), 
следват ги Глогинка (35,4%), Кардам (33,5%), Светлен 
(33,3%), Тръстика (31,8%). В гр. Попово неосигурените 
са 12,3%. Впечатлението за дейността на лекарите, сто-
матолозите и аптеките е сравнително добро, липсват се-
риозни жалби от страна на пациентите, въпреки че има 
нарушения на графици и т.н. 

Поповската многопрофилна болница според г-н Стоя-
нов засега „се крепи“, но за разлика от болниците в Тър-
говище и Омуртаг не само не привлича пациенти от съ-
седни общини и области, но в последно време се забе-
лязва и отлив на пациенти. Това според директора на 
РЗОК е показател за кадровата обезпеченост, налична 
апаратурата и т.н., което се отразява на качеството на 
обслужване на болните. Г-н Стоянов апелира ръковод-
ството на общината да се замисли за преструктурира-
не на дейностите в лечебното заведение, да се развиват 
тези направления, които се търсят от пациентите.

Директорът на Здравната каса не е директор на лека-
рите, подчерта Стоянов, но има механизми чрез провер-
ки и санкции да се въздейства на джипитата да изпъл-
няват стриктно договорите си. В същото време много от 
хората не си знаят правата. Например това, че пациент 
над 65 години плаща само 1 лв. потребителска такса за 
преглед при личния лекар, останалите 1,40 лв. се пое-
ма от касата. Друг е въпросът, че част от тези потреби-
телски такси не се отчетат от общопрактикуващите ле-
кари.

Седем пъти са нараснали средствата, които Здравна-
та каса изплаща на изпълнителите на здравни услуги, за 
съжаление удовлетворението на хората от обслужване-
то не е адекватно на този ръст. Изводът на г-н Стоянов 
се потвърди и от проблемите, които споделиха кметове-
те с него – недоволство на цели населени места от лич-
ния лекар, отказ да бъде обслужен пациент извън оп-
ределения график, липса на възможности за долекува-
не, за постоянна грижа към тежко болни самотни хора и 
т.н. Срещата завърши с уговорка кметовете своевремен-
но да подават сигнали при всеки конкретен случай на 
отказ от медицинско обслужване и при други проблеми, 
за да може РЗОК да реагира веднага в полза пациента.

Мв   

ОТНОВО РЗОК СРЕЩНА мЕСТНАТА ВЛАСТ В ИмЕТО НА ПАЦИЕНТА

Кирил Жечев

На 10 септември в Дома 
за деца, лишени от роди-
телски грижи се състоя 
пресконференция, на ко-
ято бе представен проект 
„Саниране и преустрой-
ство на сграден фонд в со-
циалната сфера с цел пре-
доставяне на услуги за 
деца, лишени от родител-
ски грижи“. Присъства-
ха кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов, пред-
ставители на строителни 
фирми и неправителстве-
ни организации от общи-
ната, деца и възпитатели 
от Дома.  Проектът е по-
даден на Община–Попо-
во по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 
2007-2013 г.“, финансира-
на от ЕС чрез Европейския 
фонд  за регионално разви-
тие. Ръководител на еки-
па, който ще управлява и 
контролира изпълнението 
на проекта, е инж. Георги 
Тунчев.

Общата стойност на 
проекта, който стартира 
през май т.г., е 1 408 677 
лева. Очаква се строител-
ните работи да започнат 
през следващия месец. В 
близко време предстои из-
бор на строителна фирма и 
надзорна фирма. Предвиж-
да се да бъде обновена и мо-
дернизирана материалната 
база на дома, в който сега 
са настанени деца, лишени 
от родителски грижи. 

Общата цел на проекта е 
да допринесе за интегри-

рано подобряване на об-
щинската социална инфра-
структура в общината. В 
резултат на предстоящото 
саниране, реконструкция 
и оборудване на сграда-
та на Дома, ще се гаранти-
ра равен достъп и  социал-
но включване на целевата 
група на децата, лишени 
от родителски грижи, пре-
обладаващата част от кои-
то са от ромския етнос. 

Ето и  някои от конкрет-
ните цели на проекта:

- Да се подобри, обнови 
и модернизира материал-
ната база за осигуряване 
равен достъп и преодоля-
ване на риска за социално 
изключване на деца, лише-
ни от родителски грижи;

- Да се подобри социал-
ната интеграция на децата 
в риск, включително от ет-
ническите общности;

- Да допринесе за изграж-
дане на местен капацитет в 
общината за усвояване  на 
средства от Европейския 

фонд за регионално разви-
тие и успешно участие в 

други бъдещи проекти, съ-
финансирани от структур-
ните фондове на ЕС.

След изпълнението на 
проекта в сградата ще има 
на разположение на нейни-
те обитатели светли и уют-
ни стаи, предлагащи много 
добри условия за живот на 
децата, лекарски кабинет, 
занимални на трите етажа, 
санитарен възел за инвали-
ди и др. Предвижда се да 
бъде подменена покривна-
та конструкция на сграда-
та, ще се изгради нова во-
допроводна и ел. инстала-
ция, изцяло ще се поднови 
топлофикацията, която ще 
е на природен газ. На всич-
ки етажи ще има кухня и 
перално помещение. Сгра-
дата ще бъде пригодена и 
за ползване от хора с ув-
реждания. Капацитетът на 
обновения Дом ще позво-
ли в него да бъдат настане-
ни 70 деца и 19 души пер-
сонал.

Изпълнението на проек-

та трябва да завърши до 22 
октомври 2010 г.

- Радвам се, че успяхме 
да вземем този проект, ко-
ето стана с цената на дос-
та тичане до висши инстан-
ции и много усилия на об-
щинското ръководство – 
заяви д-р Веселинов в края 
на презентацията. – В близ-
ко време ще можем да по-
добрим условията за живот 
и възпитание на тези деца.  
Той пожела на ръководния 
екип успешно  изпълнение 
на проекта.

от стр. 1

ГИмНАЗИЯТА ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
В ПОПОВО С НОВ ДИРЕКТОР

Първият учебен ден в Професионална гимназия по 
селско стопанство в Попово бе белязан със смяна на 
директора на учебното заведение. След пенсионира-
нето си, Раде Миланов отстъпва мястото си на назна-
чения от Министерството на образованието и наука-
та Стамен Петров. Новият директор е бил възпитател 
в Селскостопанската гимназия във Велики Преслав, 
където е и родното му място.

ЩЕ СЕ ПОДОБРЯТ УСЛОВИЯТА ЗА жИВОТ НА 
ЛИшЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИжИ ДЕЦА

Инж.Георги 
Тунчев представи 

проекта
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ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ
се открива новата учебна го-
дина в поповската Професи-
онална гимназия по техни-
ка и лека промишленост. На 
състоялото се по този повод 
тържество бяха поканени и 
бивши възпитаници и пре-
подаватели в учебното заве-
дение. Тук бяха също г-жа 
Светлана Савова от РИО в 
Търговище и г-н Красимир 
Дамянов – директор на Ди-
рекция „Социални и иконо-
мически дейности“ при Об-
щина–Попово.

През тази учебна годи-
на за първи път прекрачват 
прага на гимназията 85 де-
ветокласници, които бяха 
посрещнати от преподава-
телите и по-големите уче-
ници с цветя и здравец. 
Общо учениците са 320, 
разпределени в 16 пара-
лелки. Учебното заведение 
приема своите възпитани-
ци в модерна учебна база, 
с добре обзаведени каби-
нети по различните специ-
алности. Открита е и нова 
работилница по газова тех-
ника на стойност 80 хиляди 
лева, оборудвана по проект 
„Модернизация на профе-
сионалното образование“.

Директорът на гимназия-
та Светослав Минчев поз-
драви учениците и препо-
давателите по случай нова-
та учебна година, привет-
ства деветокласниците с 
направения избор на учеб-
но заведение и пожела на 
всички успехи, вяра в соб 
ствените сили и добра реа-
лизация в живота. Той про-
чете и поздравителен ад-
рес от името на кмета на об-
щината д-р Людмил Весе-
линов.                         Мв

За разлика от повечето градове в областта, 80 % от де-
цата в училищата и целодневните детски градини в об-
щина Попово влизат в ремонтирани и обновени сгради 
благодарение на положените усилия от екип на местна-
та администрация чрез реализирането на проекти в сфе-
рата на образователната и социалната инфраструктура. 

По думите на директора на дирекция „Хуманитарни 
дейности“ в Община–Попово Дарина Димитрова но-
вата учебна година започва с пълна готовност. Получе-

ни са учебната документация и безплатните учебници. 
Създадени са условия за столово хранене.

Прецедент в Попово през учебната 2009–2010 г. е за-
вишаване броя на маломерните паралелки поради дви-
жението на учащи от селата към града. От 15 септември, 
шест основни училища в села от общината ще имат общо 
23 маломерни паралелки и 8 слети. Училищната мрежа 
не е актуализирана. Закрита е само една детска градина 
в кв. Невски. Частично се оптимизира персоналът, зает в 
системата на образованието, като се привежда в съответ-
ствие с изискванията на делегираните бюджети.

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Маруся Милушева 

Точно в 9 часа на 15 сеп-
тември във всички учили-
ща на общината се сложи 
началото на новата учеб-
на година. Под звуците на 
националния химн бе из-
дигнат националният флаг, 
ученици, учители, родите-
ли и гости на тържества-
та изпитаха вълнението на 
този тържествен миг.

Много се направи през 
това лято за обновява-
не на училищата, в кои-
то ще учат нашите деца. 
Можеше да бъде още по-
вече, ако не бяха полити-
ческите противоборства, 
но… това е тема за друг 
разговор. Въпреки всичко, 
въпреки неприятния инци-
дент в ОУ „Л.Каравелов“, 
който отново се ползва за 
политически  спекулации, 
най-важното е, че 80% от 
учениците от града и села-
та вече имат прекрасни ус-
ловия за обучение – обно-
вени класни стаи и каби-
нети, хигиенични санитар-
ни възли, физкултурни са-
лони, топлоизолация и нов 
външен облик на училищ-
ните сгради. Остава да па-
зят това, което специали-
сти от Общината, проек-
танти и строители напра-
виха за тях, да знаят, че 
средствата за всичко са от 
труда на техните родители 
и на европейските данъко-
платци.

Едно от обновените по-
повски училища е ОУ„Св. 
Климент Охридски“. Тази 

година в прекрасните клас-
ни стаи и кабинети, в на-
пълно обновения физкулту-
рен салон ще се учат и 
спортуват около 340 деца 
от І до VІІІ клас от Попо-

во, Гагово, Ковачевец, Па-
ламарца и от Дома за деца, 
лишени от родителски гри-
жи.  Първокласниците са 
42-ма, разделени в две па-
ралелки. По желание на 
родителите за удобство на 
децата, живеещи в центъ-
ра на града, единият пър-
ви клас ще учи в сграда-
та на някогашното учили-
ще „Св. св. Кирил и Мето-
дий“.

При тържественото от-
криване на учебната годи-
на директорът Кармелина 
Колева не пропусна да бла-
годари за ремонта на база-
та на кмета на общината 
д-р Веселинов, който при-
състваше лично на търже-
ството, на екипа от специа-
листи, подготвили и ръко-

водили проекта, на фирми-
те на Сашо Събев и Тодор 
Райчев, извършили в срок 
строителните работи. Сто-
пани на тази база сте вие, 
учениците, обърна се тя 

към децата, като не пропус-
на отново да им припомни, 
че трябва много да я пазят. 
Г-жа Колева, а след нея и 
кметът пожелаха спокой-
на, успешна учебна годи-
на за ученици и учители, 
здраве и духовни сили, за 
да бъде съвместният им 
труд ползотворен. На 
тържеството присъстваха 
още директорът на дирек-
ция „Хуманитарни дейнос-
ти“ Дарина Димитрова, 
кметовете на селата Гаго-
во Петя Владимирова, на 
Ковачевец Николай Димит-
ров, на Паламарца Мил-
чо Петров, директорът на 
ДДЛРГ Хасан Хасан и уп-
равителят на фирмата из-
пълнител на ремонтните  
дейности Сашо Събев.

КаКъв бе поводът?

На 13 септември от тавана на коридора на послед-
ния, недовършен етаж на училището провисват две 
плоскости от изолационния материал с обща площ 
един квадратен метър.

Изпълнителят веднага съобщава за това на ръково-
дителя на проекта и пристъпва към цялостна ревизия 
на таванната топлоизолация. Уведомен е и директорът 
на училището.

За да се даде възможност за повторна проверка на 
цялата изолация, въпросният етаж е изолиран и е 
спрян достъпът на ученици и учители до него. За това 
са уведомени официално всички, ВКЛЮЧИТЕЛНО и 
Регионалният инспекторат по образованието. В пър-
вия учебен ден и директорът взема всички необходими 
мерки за въвеждане на двусменен режим за тези уче-
ници, чиито класни стаи се намират на етажа.

За случая, заедно с всички родители, чува и Весе-
лин Несторов и тук той съзира възможност да поизлъс-
ка имиджа си на борец с неправдите и защитник на 
обществения интерес. Естествено, пропуска факта, че 
всички ремонти на училища в общината започнаха с 
месец закъснение, заради процедурните хватки, с кои-
то именно той се опита да спре проектите, защото фи-
нансовите му благодетели от Костинброд не бяха обя-
вени за победители в процедурата за избор на изпъл-
нител. Пропусна и факта, че Комисията за защита на 
конкуренцията, пред която те се жалваха, излезе с ка-
тегорично становище в подкрепа на Община–Попово 
и законността на всички тръжни процедури. 

До тук обаче всичко, макар и много грозно, се раз-
виваше в една плоскост на политическо противо-
поставяне и опити за задкулисно налагане на чужди 
икономически интереси. От днес нещата вече са на 
друго ниво. Веселин Несторов си позволи да употре-
би деца, опитвайки се да играе върху чувствителната 
за всички струна на детската безопасност. Засипа с от-
кровени лъжи всички достъпни му медии, самопровъз-
гласи се за председател на някакъв кризисен щаб, кой-
то бил призван да спасява, започна разпространение 
на декларации от името на този щаб и от името на по-
повските граждани. Започна да раздава квалификации 
за компетентността на всички общински и областни 
структури, имащи отношение към измисления от са-
мия него скандал и несъгласни с безумните му твърде-
ния. Крайно време е да стане ясно на всички, включи-
телно и на медиите, че става дума за икономическа об-
вързаност между въпросния господин и фирмите, чий-
то лобист се явява. 

Тук всеки сам може да си направи изводи за какво 
всъщност става дума. Бихме казали, че оставяме на 
съвестта на г-н Несторов да тежи проваления учебен 
ден, но се съмняваме, че той има такава. За съжаление, 
след поредната негова безумна акция е съвсем реална 
опасността от спиране на ремонтните работи във всич-
ки останали училища, но неговото кредо явно е „Кол-
кото по-зле, толкова по-добре“, дори и когато е за смет-
ка на собствените ни деца.

ИЗЯВЛЕНИЕ 
НА ПРЕСЦЕНТЪРА  

НА ОБЩИНА–ПОПОВО

ОБНОВЕНИ УЧИЛИЩА 
ПОСРЕЩНАХА ПОПОВСКИТЕ ДЕЦА 

от стр. 1
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От 1 до 10 септември в 
община Приморско 

се проведе Черноморският 
събор „Еврофолк 2009“. В 
него взеха участие около 
150 художествини колекти-
ва,  сред които и групата за 
изворен фолклор „Капан-
ци“ при читалище „Иск-
ра“–с.Паламарца.

Нашите самодейци се 
представиха на сцената в 
гр. Китен на 5 септември 

със сборната си програма 
„Срещи на мегдана“. Пес-
ните, танците и колорит-
ния капански хумор завла-
дяха публиката, която не 
пестеше аплодисментите 
си. Изпълненията бяха оце-
нени високо и от журито, 
което при тази голяма кон-
куренция присъди на пала-
марчани първа награда. 

Високото отличие, което 
самодейците от поповско 

получиха, им носи истинс-
ко удовлетворение. То е от-
плата за времето и труда в 
репетиционната зала, но и 
за ентусиазма, с който из-
дирват и показват пред на-
ша и чужда публика красо-
тата на автентичното ка-
панско изкуство.

Татяна Христова – 
секретар на НЧ 

„Искра“–с. Паламарца

ПАЛАмАРСКИТЕ „КАПАНЦИ“ 
С НАГРАДА ОТ „ЕВРОфОЛК 2009“

се проведе от 30 август до 
5 септември. Той е посве-
тен на прегледа на турис-
тическите дейности, който 
се организира ежегодно 
край язовир „Копринка“.

В него взеха участие ко-
лоездачи от Плевен, Лом, 
София, Попово и Ловеч. 
Поповската група включ-
ваше 6 колотуристи и бе 
водена от Пламен Бужев. 

Всички те са членове на 
секция „Колоездене“ към 
местното туристическо 
дружество.  

Ганчо Златев

Клубът на пенсионера 
„Велизар“ в с.Кова-

чевец вече 32 години от-
варя приветливо всеки ден 
врати за своите членове. 
Още с влизането в него пра-
ви впечатление уютно под-
реденият кът с българско 
народно творчество, къде-
то не липсва нищо израбо-
тено от сръчните ръце на 
българката. По-навътре е 
царството на фолклорната 
певческа група, която има 
участия в много фестивали 
и надпявания, откъдето се 
завръща винаги с награди.

Ние, членовете на клу-
ба, винаги ходим заедно на 
екскурзии, участваме ре-
довно в общоселски и об-
щински мероприятия. От 
години наред поддържаме 
връзка с много клубове от 
цялата страна, отбелязваме 
по подходящ начин рожде-
ните си дни и други праз-
ници и бележити дати. 

Цялата тази богата и раз-
нообразна дейност се дъл-
жи до голяма степен на на-
шата неуморна председа-
телка Елена Лазарова. На 
7 август т.г. отпразнувахме 
нейната 70-годишнина. По 
този повод искаме да º бла-
годарим за нейната всеот-
дайност, доброта и топли-
на, с които тя се отнася към 
всички ни вече 12 години. 
Желаем º здраве, щастли-

ви  старини и все така да е 
дейна във ежедневната си 

дейност в клуба.
От членовете на клуба

жИЗНЕНИ И С БОДЪР ДУХ
СЪрДечНа БлаГоДарНоСт

БЛАГОДАРИМ ТИ, МАЙСТОРЕ
Магдалена МАРИНОВА

Скътано между гори, дъбрави,
рекичка дето нежно ромоли, 
и пеят свойта дръзка песен славеите,
тук е селото на моите деди.

Някога, преди години
майсторът ковач е слязал от Балкана,
заедно със своите роднини
майсторлъка си захванал.

Не след дълго се прочул далеко,
славата му като песента летяла
и така полека-лека
тук се село разцъфтяло.

Името му дали на ковача,
майсторът със чудните ръце,
който и до днес го тачим
и милеем от сърце.

Нижели се дни, години
с мъки, радости, беди, успехи,
даже и войните не подминали ни,
ала ги възпяли в песни.

Днес прекланяме се ний пред тебе –
пред човека с чука и метал
и щастливи сме, че ти навеки
свойто славно име си ни дал.

Скътано между гори, дъбрави
ти, Ковачевец, на славните чеда
ние нивга няма да забравим, 
че те има на света!

ЧИтАтЕЛСКА пОщА

Уважаема редакция,
Това е едно дълго отла

гано писмо. Първо искам 
да ви благодаря, че дори 
след седмица мога да чета 
новините от родния край! 
Oт 10 години съм в Истам
бул и само аз знам, колко 
ми липсва дома. Как по
някога сутрин се събуж
дам с болка, че ако сега си 
бях в Попово, просто щях 
да изляза без уговорка, за 
едно кафе и може би щях 
да видя поне 10 приятели... 
Е, ако и те са там.... Всич
ко в живота се променя, 
дали почва от нас или от 
обществото, промяната 
е неизбежна! Но аз, все 
още гражданка на Репуб
лика България, живееща 
като много други млади 
хора в чужбина, бих иска
ла един ден именно в моя 
роден край да вложа опи
та и дай Боже, спечеления 
капитал… Но какво ми на
прави впечатление послед
ния път като си идвах. 

Това беше точно в деня на 
изборите. Навсякъде бе
ше оживено, нормално е 
по време на избори, но ми 
стана тъжно, че хората 
вече не се събират прос
то ей така на площада, не 
сядат просто ей така на 
пейките в малкия парк... 
Нещо не е както преди! 
Казах си: и ти не си вече на 
20 ,  опитах да забравя. Но 
след това, когато пъту
вах за Пловдив, видях села
та в Пловдивско.(Аз всъщ
ност съм от село Ломци.) 
И ми стана много тъжно! 
Моето хубаво село, моето 
малко градче Попово, кои
то така ми липсват, защо 
са така опустели?! Хора
та ми се видяха изтормо
зени… Не искам да обидя 
някого, но повярвайте ми, 
когато човек си дойде от
далеч, вижда поясно тре
вогата в очите им, а мен 
ме боли... За това може би 
нямам смелост да се вър
на. Не че ме е страх от 
тази глобална криза, че 
няма да си намеря работа 
(завършила съм Благоев
градския университет), a 
защото все още не мога да 
помогна на тези хора. За
щото, за да правиш нещо 
за другите, не е необходи
мо да си на някакъв висок 
пост, или да си голям биз
несмен... Това е важно, но 
не е достатъчно ако ня
маш в душата си тази го
ляма смелост да поемеш 
мисия заради другите. 

Стана малко дълго пис
мо, не исках да ви отегча, 
но така е, когато живееш 
далеч и всичко толкова ти 
липсва! Ако имах възмож
ност оттук бих искрено 
благодарила на Зоя Симо
ва, която считам за ог
ледален образ на моята 
душа! Благодаря ви! Изпра
щам ви мои стихове и раз
каз, последно мои твор
би бяха отпечатани преди 
около 10 години в „Попов
ски вестник“. За съжале
ние, въпреки огромното 
ми  желание да издам вто
ра стихосбирка, все още не 
съм. 

И още нещо исках да спо
деля с вас. Когато си бях на 
село ми направи впечатле
ние, че все пак нещо може 
да се направи и без много 
средства. Нашето чита
лище, градинките около 
паметника, етнографска
та сбирка... Ако не можем 
да строим ново, то по
не да пазим старото! Съ
що така пенсионерският 
клуб. Това донякъде  облек
чи моите тревоги. Библио
теката беше снабдена с 
много нови книги, което 
ме зарадва. Значи все още 
има надежда, че деца
та научават много повече 
неща именно от книгите, 
а не от интернет... 

Съдбата води този, кой
то иска и влачи, когото не 
иска! 

С уважение:
Нигяр Хамидова

РЕПУБЛИКАНСКИ КОЛОПОХОД
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шахмат

ЗАпОВЕД № 836, 
гр. попово, 3.09.2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 
Относно подготовката 

на общината за работа при 
тежки зимни условия и 

създаване на организация 
за почистване на снежната 

покривка по улиците и 
пътищата през зимния 
период на 2009–2010 г.

Своевременната и добро-
съвестна подготовка на кмет-
ствата, фирмите, предприятия-
та и учрежденията за работа в 
тежки зимни условия е гаран-
ция за по-малко сътресения в 
производството и нормалното 
функциониране на цялостния 
стопанско-икономически ме-
ханизъм на общината.

За повишаване качеството 
на предоставяне на делегира-
ните от държавата дейности 
и услуги от политиката по ка-
чеството на общината, за оси-
гуряване нормални условия 
за работа на общината, фир-
мите, предприятията и учреж-
денията и ритмичното снаб-
дяване на населението със 
стоки от първа необ ходимост 
при тежки зимни условия, 
както и на основание чл.71, 
т.7 от ЗМСМА и Закона за за-
щита при бедствия 

НАРЕЖДАМ:

1. Кризисният щаб за коор-
диниране на спасителните и 
аварийно-възстановителни 
работи при зимни условия да 
подготви съвещание с кмето-
вете на кметства, на което да 
се анализира дейността през 
изминалите тежки зими, да се 
обсъди готовността на кмет-
ствата и планират мероприя-
тия, осигуряващи нормален 
обществено-икономически 
живот при тежки зимни ус-
ловия в населените места от 
об щината.

Срок: 2.10.2009 г.
Отг: секретар на Кризис

ния щаб 
2. Общината, кметства-

та, фирмите, учреждения-
та и заведенията съвместно с 
„Е-ОН“ да уточнят реда за 
кратковременно привеждане 
производството в готовност 
за работа при евентуален ос-
тър недостиг на електроенер-
гия.

 Срок: 30.10.2009 г.
 Отг.: Кметове и стопан

ски ръководители 
3. Общината, кметствата, 

фирмите, учрежденията и за-
веденията да заявят и осигу-
рят необходимите им количе-
ства течни и твърди горива. 
С предимство да се осигурят 
учебни детски, здравни заве-
дения, стари и болни хора. 
Газифицираните фирми, уч-
реждения, училища и детски 
градини и МБАЛ да осигурят 
резервно гориво за отопле-
ние при евентуално спиране 
на газоподаването.

Срок: 30.10.2009 г.
 Отг. кметове, ръководи

тели на фирми, учреждения, 
училища и детски градини
4. Органите на пътната по-

лиция, съвместно с Гражданс-
ка защита, Районна пътна 
служба и ОбКБД да планират 
и организират спирането на 
движението при снежни бури 
и силни поледици на подхо-
дящи места, даващи възмож-
ност за евентуално настаня-
ване на хора и пътни превоз-

ни средства до привеждане на 
непроходимите пътни учас-
тъци в състояние на движе-
ние при зимни условия. Пла-
нираните места да се доложат 
в ТД„Гражданска защита“–
Търговище за съгласуване.

Срок: 10.10.2009 г.
 Отг. Началник на РУ на 

МВР, отговорник  
на Гражданска защита

5. Ръководителите на 
„Е-ОН“, „ВиК“, и „БТК“–
Попово да организират про-
веждането на регламентира-
ните профилактични дейнос-
ти за работа на съоръжения-
та в тежки зимни условия с 
особено внимание на онези, 
които са показвали най-чес-
ти повреди при подобни си-
туации.

Срок: 31.10.2009 г.
 Отг. Ръководители на 
горните предприятия 

и фирми
6. Кметовете на населе-

ни места и ръководители на 
фирми и обекти да организи-
рат почистването от сняг на 
улици и прилежащи тротоар-
ни площи със собствени си-
ли, а там където не достигат, 
да се договорят с фирми и ко-
операции, имащи подходяща 
техника за снегопочистване.

Срок: 31.10.2009 г. 
(за договаряне)

Отг. кметове и ръководи
тели на фирми и обекти

7. Общината да организира 
снегопочистването на общин-
ската пътна мрежа и улична-
та мрежа в града и селата, ка-
то особенно внимание обър-
не на улици и пътища с прио-
ритетно значение. Организа-
цията да бъде направена в съ-
ответствие със Закона за об-
ществените поръчки. 

Срок: 10.10.2009 г.
Отг.: Зам.кмет на общи

ната и Секретар КЩ
 8. Да се провери състоя-

нието на фирмите (обектите) 
оказващи влияние върху жиз-
нената дейност на общината 
и се вземат мерки за нормал-
ното им функциониране при 
тежки зимни условия:

– осигуряване на необхо-
димите запаси от ГСМ;

– привеждане в техническа 
изправност наличните ел.аг-
регати;

– осигуряване минимум 
запаси от брашно, олио, за-
хар, газ, макаронени изде-
лия, ориз и други в магазини-
те (складовете) на отдалече-
ните селища с труднодостъп-
ни пътища.

 Срок: 31.10.2009 г.
 Отг. кметове и ръководи

тели на фирми
9. Районна пътна служ-

ба да изготви план за зимно 
поддържане на поверената 
му пътна мрежа II и III клас и 
организира взаимодействие с 
пътните служби граничещи с 
община Попово.

Срок: 25.10.2009 г.
 Отг. Началник на РПС

10. БТК–Попово да оси-
гурят нормална работа в се-
лищните АТЦ при възниква-
не на критични ситуации. 

11. Е-ОН, БТК–Попово и 
ВиК да съгласуват с Граж-
данска защита приоритетните 
обекти, в които следва да се 
отстраняват възникнали ава-
рии засягащи улична и път-
на мрежа. Пътната полиция 
с приоритет да оказва съдей-
ствие при изпълнението на 
задачите от аварийните групи 
на Е-ОН, ВиК, БТК–Попово и 

медицинските екипи.
Срок: постоянен

Отг. Управители на фир
ми и началник РУ на МВР

12. Кметовете на основ-
ни кметства и ръководители-
те на обекти, фирми и учреж-
дения, съгласувано с органи-
те на Гражданска защита да 
организират силите и сред-
ствата за работа в съответ-
ствие с актуализираните пла-
нове за защита на населени-
ето от бедствия, аварии и ка-
тастрофи.

– Да се определи и уточни 
реда за оповестяването на си-
лите за ползуване при необ-
ходимост. 

– Да се извърши проверка на 
оповестяването и готовността 
им за работа, като се изготви 
протокол, един екземпляр от 
който да се представи в Граж-
данска защита–Попово.

Срок: 31.10.2009 г.
 Отг. Кметове и ръководи

тели на фирми и обекти
13. Ръководителите на обек-

ти и фирми да вземат мерки 
за правилното съхранение на 
всички видове товари и мате-
риали, застрашени от повреди 
при снеговалеж и поледици.

 Срок: 10.11.2009 г.
 Отг. Ръководители на 

обекти и фирми
14. Собствениците и кон-

цесионери на язовири на те-
риторията на общината да 
извършат необходимите ре-
гламентиращи мероприятия 
за безопасната им експлоата-
ция при зимни условия. Осо-
бено внимание да се обър-
не на потенциално опасните 
язовири – „Калето“, „Кава-
ците“, „Батица“, „Ломци“ и 
„Посабина“. 

Срок: 25.10.2009 г.
 Отг.Собственици и нае

матели на язовири
15. Отговорника по Граж-

данска защита да организи-
ра и подготви предоставена-
та техника – верижни влека-
чи АТС-712 – 2 бр., БАТ-1, 
ГАЗ-66 за оказване помощ 
при критични ситуации.

 Срок: 31.10.2009 г.
 Отг. Отговорникът 
гражданска защита

 16. Кметовете и ръководи-
телите на обекти и фирми да 
отдадат свои конкретни въ-
трешни заповеди за подготов-
ката за работа в тежки зимни 
условия, отчитайки опита от 
изминалите години и реал-
ните географски и природо-
климатични особености.

Срок: 31.10.2009 г. 
Отг. Кметове и ръководи

тели на обекти и фирми
17. Отговорника по Граж-

данска защита да организи-
ра носенето на отговор-
но дежурство в общината за 
времето от 1.11.2009 г. до 
31.03.2010 г. 

Срок: 31.10.2009 г.
 Отг. Отговорникът на 

Гражданска защита

За неизпълнение на настоя-
щата ми Заповед ще изисквам 
най-строго на основание на-
казателните разпоредби.

Настоящата ми Заповед да 
се доведе до знание на всич-
ки кметства, стопански орга-
низации, учреждения и фир-
ми от община Попово.

Контрол по изпълнение на 
заповедта възлагам на зам.-
кмета на община Попово по 
реда и сигурността – Гецо Ге-
цов. 

ДР Л. ВЕСЕЛИНОВ

община–попово

Зоя СиМова

От 11 до 13 септември 
в с.Славяново се проведе 
традиционният ХХVІІ шах-
фестивал, в който участва-
ха 29 състезатели от цялата 
страна. Между тях имаше 
един международен май-
стор, 6 майстори и 9 канди-
дат-майстори на шахматна-
та игра. Срещите се играха 
по швейцарската система 
в девет кръга. Арбитър на 
турнира беше съдията меж-
дународна категория Росен 
Русев от Разград.

След приключването на 
всички срещи първите три 
места заеха съответно м.м. 
Красимир Стефанов от Си-
листра със 7,5 г., Цветалин 
Иванов от Разград с 6,5 т. 
и Пламен Гочев от Добрич 
с 6,5 т.

При възрастовата група 
до 12 г. най-добре се пред-
стави 9-годишният Диян 
Марков (най-младият със-
тезател на турнира), а сред 
16-годишните първи се кла-
сира Делян Димитров от 
Търговище.

Челното място при вете-
раните зае Господин Гос-
подинов, 60 г., от Силист-
ра. Най-възрастният състе-
зател бе 75-годишният Ва-
сил Чолаков от с.Здравец. 
В турнира се състезаваха 
седем шахматиста от общи-
на Попово, като от тях най-

добре се представи м.с. 
Кънчо Кънев с 5,5 т.

В срещите от блицтур-
нира мериха сили 19 със-
тезатели, като първите три 
места заеха Цветалин Ива-
нов с 6 т. от Разград, Кра-
симир Стефанов, 5,5 т., от 
Силистра и Росен Русев, 
5 т., от Разград.

Турнирът се проведе под 
патронажа на кметството 
в Славяново и  НЧ “Люба 
Велич“. Финансовата под-
крепа на състезанието бе 
от спонсорите „Агр“ АД–
Варна с управител А. Дон-
чев, Веселин Антонов от 
„Родна индустрия“, Попу-
лярна банка, ЕТ „Десис-
лава“-Калоян Денков, Ва-
лентин Иванов от „Златен 
плод“, кафе „Рио“ и Петя – 
всички от Попово, Ос-

ман Постюрк от „Тракия 
глас-България“–Търгови-
ще, „ЕЗОКС“ АД и Добро-
мир Добрев, арендатори-
те Георги Цонев и Йор-
дан Добрев, ЕТ „Кадир Ка-
дир“, ЕТ „Кия 97“-Краси-
мир Андреев,  „Банка Ма-
ринова“ ЕООД,  ЕТ „Алтъ-
най Алиеви“, Красимира 
Викторова.

По време на шах-фести-
вала в местното читалище 
бе представена изложба от 
15 маслени платна на мла-
дия поповски художник 
Пламен Господинов. Него-
ви творби са излагани в га-
лериите в Търговище, Ва-
рна, София и др., участвал 
е и в националния конкурс 
за млади художници на 
фондация „Св.св. Кирил и 
Методий“.

ХХVІІ НАЦИОНАЛЕН шАХфЕСТИВАЛ 
„СЛАВЯНОВО 2009“

Часовникът отброява минутите на две от срещите

Кирил Жечев

На 13 септември „Черно-
ломец 04“ гостува в Раз-
град на местния „Разград 
2000“ в среща от V кръг 
на футболното първенство 
на Североизточна „В“ ама-
тьорска група. Ето и някои 
подробности от този мач. 

В началните минути до-
макините се опитаха да 
притиснат играчите на гос-
туващия тим в неговата по-
ловина и донякъде успяха. 
Футболистите на „Черно-
ломец 04“ се бранеха ор-
ганизирано, без паника, 
стремяха се да разиграват 
по-дълго топката и разчи-
таха на контраатаки. Чет-
върт час след започването 
на срещата обаче местният 
отбор поведе с 1:0. Гости-
те не се стъписаха, про-
дължиха да играят добре, 
поглеждаха и към вратата 
на противника, но не ус-
пяха да създадат чисто по-
ложение за гол. В 35-ата 
минута, при една атака на 
„Разград 2000“, отбрана-
та на поповчани „изтър-
ва“ нападател на съперни-
ка, който остана сам сре-
щу Начев и удвои резул-

тата. Играчите на „Черно-
ломец 04“ се вдигнаха на 
щурм за връщане на поне 
един гол до края на полу-
времето и стигнаха до та-
кава възможност – Станчо 
Илиянов излезе на добра 
позиция и можеше да вка-
ра, но битата от него топка 
мина покрай вратата. При 
резултат 2:0 завърши полу-
времето.

Втората част на мача за-
почна по-мобилизирано за 
гостите, които на моменти 
притискаха здраво съпер-
ниците си. При една тяхна 
атака в 55-ата мин. Абил 
бе съборен пред линията 
на наказателното поле и 
съдията отсъди фаул. Уда-
рът бе изпълнен добре от 
Петър Тончев-Бембето и 
резултатът бе намален на 
2:1. Добрата игра на госту-
ващия състав продължи и 
когато всички очакваха из-
равнителен гол, напада-
тел на домакините изнена-
да Начев с удар от около 
35 м и покачи на 3:1. Мал-
ко по-късно при една атака 
на гостите отново Бембето 
успя да надбяха разградс-
ките бранители и нама-
ли на 3:2. В оставащото до 

края на мача време „Черно-
ломец 04“ натисна здраво, 
принуди играчите на мест-
ния тим да се бранят в тях-
ната половина, но до из-
равнителен гол не се стиг-
на. Гостите загубиха сре-
щата, но спокойно може-
ха да се върнат в Попово с 
поне една точка.

Състав на „Черноло-
мец  04“: Никола Начев – 
вратар, Станчо Илиянов, 
Ясен Василев, Детелин Ва
силев, Евгени Василев (85 
мин. – Хюсеин Орханов), 
Калин Кънчев, Илиян Па
муков (54 мин. – Ангел Гла
вашки), Любомир Алексан
дров (66 мин. – Мехмед 
Рюстемов), Диян Кирилов, 
Арсой Абил, Петър Тон
чевБембето.

Това първенство започ-
на с няколко нови футбо-
листи в състава на „Черно-
ломец 04“: Илиян Паму-
ков, Петър Тончев-Бембе-
то, Евгени Василев, Любо-
мир Александров.

В следващият мач на 20 
септември поповският тим 
домакинства на едноимен-
ния отбор от Две могили.

футбол

мАЛКО НЕ ДОСТИГНА НА „ЧЕРНОЛОмЕЦ“ 
ДА ВЗЕмЕ ЕДНА ТОЧКА
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овен. Очаквайте 
повишени разходи, 
свързани с ваше
то хоби или светски 

мероприятия. 

телец. В петък ще 
се убедите, че в жи
вота има вярна лю

бов, с децата си човек може 
да се гордее, а работата но
си дълбоко удовлетворе
ние, граничещо с удоволст
вие. 

блиЗнаци. В пе
тък и дните около 
този ден ще прис
тигне важна за 

вас информация, засягаща 
дома, финансови въпроси. 
Вслушайте се, вгледайте се 
в хората и събитията. 

раК. Петък е изклю
чително непод
ходящ за всякак

во пътуване, особено да
лечно. Както и за деловото 
общуване. 

лъв. На преден 
план са финансо
вите въпроси и фи

нансовата стабилност. Рис
ковете и нововъведенията 
в тази област на живота се
га са противопоказани. 

дева. Петък е по
труден и поважен 
със своите послед

ствия. Винаги и във всичко 
можете да разчитате на ко
лектива и на онези, които 
обичате. 

веЗни. Септемв
рийските Везни 
дълбокомислено 

разсъждават и анализират 
някаква ситуация, свързана 
със семейството или при
ключването на важно начи
нание. 

сКорпион. Ако 
към края на седми
цата почувствате, 

че децата (или любимият 
човек) са главната ви гри
жа и от тях получавате само 
огорчения – то найвероят
но не е за дълго. 

стрелец. Ако в 
сряда сте получи
ли обнадеждава

щи сведения, съблазнител
ни предложения, значи сте 
по пътя към успеха. 

КоЗироГ. Родни
ните ви притискат 
и на моменти съз
дават извънредни 

ситуации, включително до 
истерии. Може би ще им от
стъпите за някои неща. 

водолеЙ. Разчи
тайте на практич
ни, разумни хора 
и си позволявайте 

да мечтаете и да се стреми
те надалеч – така всичко ще 
се уравновеси. 

риби. Психоло
гия, психология… 
Животът обаче ще 
предложи разно

образие от нееднозначни 
събития и трудни избори. 

ХОРОСКОП
18–�0 септември

ОБЩИНА ОПАКА,  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
На основание Заповед № РД 09-252 

„УС“/31.08.2009 г. на кмета на община Опака

обЯвЯва

Публичен търг на 14.09.2009 г. от 14 часа в сгра-
дата на Община–Опака с явно наддаване, за раз-

пореждане с  общинско имущество, както следва:

продаЖба

1. Гараж №1 и прилежащ терен с площ 27 кв.м в 
УПИ ХІ709,710,711 в кв.32 по регулационния план на 
гр.Опака. Начална цена – 5239,00 лв. (пет хиляди двес
та тридесет и девет).

2. Имот с №000085, представляващ блато, 12,488 дка 
в землището на с. Горско Абланово. Начална цена – 
2747 лв. (две хиляди седемстотин четиридесет и седем).

условиЯ За участие в търГа

1. Лицата да нямат задължения към общината и 
държавата.

2. Юридическите лица представят документ за ак
туално състояние на фирмата към момента.

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

Срок за внасяне на депозит – до 17 часа на 11.09.2009 г.  

допълнителна информация – етаж ІІ, стая № �10, 
тел.0�0�9 ��-��, общинска администрация.

община попово

Заповед 
                                                                                                     

На основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 ал.1 от Наредбата за реда за  
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Попово, във връзка с решение №257 по протокол №19/26.02.2009, 
решение №282 по протокол №20/26.03.2009, решение №306 по протокол 
№21/23.04.2009, решения  №337 и №338 по протокол №25/25.06.2009 г. и 

решения №361 и №362 по протокол 26/10.09.09 г. на ОбС–Попово

нареЖдам:

да се открие процедура по провеждане  
на публичен търг с явно наддаване за продажба на:  

І. Общинска земеделска земя, попадаща в зоната на §4 от ЗСПЗЗ, м. ЯматаСа
вова орех:

нм имот № площ Кате-
гория нтп аос

начална 
тръжна 

цена 
лв./имот

Попово 1120438 0,499 4 за зем.труд и отдих 6643 218
Попово 1130401 0,438 4 за зем.труд и отдих 6202 192
Попово 1130382 0,465 4 за зем.труд и отдих 6191 203
Попово 1130384 0,447 4 за зем.труд и отдих 6192 196
Попово 1130383 0,345 4 за зем.труд и отдих 6191 151
Попово 1130308 0,518 4 За зем.труд и отдих 6136 254
Попово 1130295 0,591 4 за зем.труд и отдих 6128 289
Попово 1130294 0,580 4 за зем.труд и отдих 6127 284
Попово 1130290 0,673 4 за зем.труд и отдих 6123 294
Попово 1120180 0.507 4 за зем.труд и отдих 6415 248
Попово 1120181 0.548 4 за зем.труд и отдих 6416 268
Попово 1120183 0.504 4 за зем.труд и отдих 6417 247
Попово 1120184 0.486 4 за зем.труд и отдих 6418 238
Попово 1120185 0.536 4 за зем.труд и отдих 6419 263
Попово 1120190 0.511 4 за зем.труд и отдих 6422 250
Попово 1120191 0.777 4 за зем.труд и отдих 6423 381
Попово 1140321 0.625 4 за зем.труд и отдих 5552 315
Попово 1140374 0,630 4 за зем.труд и отдих 5551 318
Попово 1140338 0,382 4 за зем.труд и отдих 5821 193
Попово 1140318 0,534 4 за зем.труд и отдих 5811 251
Попово 1140319 0,369 4 за зем.труд и отдих 5812 161
Попово 1140323 0,761 4 за зем.труд и отдих 5815 358
Попово 1140215 1,264 4 за зем.труд и отдих 5728 637
Попово 1130326 0,523 3 за зем.труд и отдих 6150 229
Попово 1130301 0,517 3 за зем.труд и отдих 6130 226
Попово 1130364 0,542 3 за зем.труд и отдих 6177 237

ІІ. Язовир (бракуван) в землището на с.Ковачевец, им.№ 000307, площ – 
10,000 дка. Начална тръжна цена – 10 320 лв.

ІІІ. Язовири (бракувани) в землището на  с.Медовина: 
– им. № 000177, площ – 22,229 дка и дига им.№ 000173, площ – 1,228 дка. Начална 

тръжна цена – 10 320 лв.
– им. № 000184, площ – 27,399 дка и дига им. № 000183, площ – 0,934 дка. Начална 

тръжна цена – 18 170 лв.
– им. № 000176, площ – 1,876 дка и дига им. № 000175, площ – 0,239 дка. Начална 

тръжна цена – 2430 лв.
 

търгът ще се проведе на 1.10.�009 г., от 9 часа 
в залата на центъра за информационно обслужване на гражданите.

депозити в размер на 10% от началната тръжна цена, ще се приемат в стая 
�1� (касата)  на общината до 1� часа в деня, предшестващ съответния търг.

тръжна документация може да се закупи срещу такса от �0 лева без ддс от 
касата на центъра за административно обслужване на населението.

    За информация относно търга – тел.�0�10 или стая �10 на общината.                          
       

                                         КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО
изминаха � месеца, откакто ни напусна 

нашият скъп син, съпруг и баща

мИХАИЛ 
СТЕфАНОВ 
СТЕфАНОВ

Той ни завеща своята доброта и всеотдайност. Остава
ме със спомените за един изключителен човек!

Ние го обичаме и това е начинът той да живее вечно!
От семейството

СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „СП“–Попово уведомява гражданите на 

община Попово за промените в реда на отпускане на 
целевите помощи за отопление, направени в Наредба 
№РД-07-5/16.05.2008 г. на МТСП за условията и реда 
за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 
2009–2010 г., публикувани в „ДВ“, бр.72 от 2009 г.

Помощта, както и досега, се отпуска или отказва със 
заповед на директора на дирекция „Социално подпо-
магане“ на основание подадена молба-декларация от 
правоимащите лица и семейства с постоянен адрес на 
територията на общината. Срокът за подаване на мол-
би-декларации е до 31 октомври 2009 г.

Основните промени са следните:

Помощта ще се изплаща на два пъти – до 31 декември 
2009 г. за месеците ноември и декември на текуща-
та година в размер 110,46 лв. (общо), и до 31 януари 
2010 г. в размер 165,69 лв. (общо).

На отопляващите се с твърдо гориво се дава възмож-
ност за избор по отношение начина на получаване на 
целевата помощ. В молбата-декларация те трябва задъл-
жително да заявят пред дирекция „СП“ желанието си 
за начина на изплащане на помощта – в пари или чрез 
превод на сумата на търговец на твърдо гориво.

Лицата и семействата, на които вече е предоставена 
заповед за отпускане на целева помощ за отопление, 
следва задължително до 30 септември 2009 г. да се 
явят в Дирекцията и да заявят избрания от тях начин 
на получаване на помощта. Когато лицата или семейст-
вата декларират, че желаят да получат целева помощ 
чрез превод на сумата на търговец на твърдо гориво, 
задължително връщат издадената заповед в срок до 
30 септември 2009 г. Директорът на дирекция „СП“ 
издава нова заповед за изменение на отпуснатата по-
мощ, в която се вписва начина на изплащане на по-
мощта. Новата заповед се предоставя на лицето или се-
мейството за реализиране на помощта чрез избран от 
него търговец на твърдо гориво в срок до 20 ноември 
2009 г., а търговецът трябва да достави твърдото гориво 
до 30 ноември 2009 г.

продавам  къща  със стопан
ски постройки и двор 1,5 дка в 
с. Медовина. За контакти:  тел. 
06033/2281, с.Медовина.

продавам къща с дворно 
място 1,5 дка и стопански по
стройки в с.Славяново. За 
контакти: GSM 0897 021 924  и 
тел. 062/671 601. 

продавам „Москвич 412“. 
Телефон за справки: 0896 595 
508.

продава или заменя дву
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: тел. 0898 939 
706.

беЗплатни обЯви
продавам къща в кв. Невски. 

Цена – по споразумение. GSM 
0896 379 737.

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

продавам двустаен, панел, 
в Ливадите, гр.Попово, ул.„Га
гарин 1“, вх.Г, ет.ІІ, ап.6. Справ
ки на тел.:  0888 737 640.



 приЯтели  8 брой		26	•	18	септември	2009	година

От 1 до 10 август т.г. 
скаути от България 

за 13-и път се събраха на 
национален лагер, органи-
зиран и подготвен от чле-
новете на поповския скаут-
ски клуб „Антола“. Въпре-
ки че клубът е създаден са-
мо преди 5 години, той за 
втори път е домакин на по-

добна мащабна проява.
– Подготовката за про-

веждане на националния 
лагер започна още през 
2008 г. – разказва г-н Дарин 
Сагев, водач на скаутски 
клуб „Антола“. – Освен на-
шите скаути, в нея се вклю-
чиха доста организации и 
фирми от града, обществе-
ници. Създаден бе общест-
вен съвет по подготовката 
начело с кмета на община-
та д-р Людмил Веселинов. 
Общината ни оказа значи-
телна помощ, тя пое хра-
ненето на стафовете, оси-
гури материали и консума-
тиви за провеждане на дос-
та от дейностите и ред дру-
ги неща.. Начело на цялата 
организация бе зам.-кме-
тът Гецо Гецов. Помогнаха 
ни и обикновени хора със 
средства и труд. За два ме-
сеца успяхме да се подгот-
вим за лагера, който доби 
приветлив вид.

В началото на август в ла-
гера са пристигнали около 
260 скаути от цялата стра-
на, водачи на клубове, по-
мощници и гости. За първи 

път тук идват и деца от со-
фийското училище „Авице-
на“, които са от палестин-
ски произход. Пристигат 
също гости от САЩ, Бел-
гия и Македония.

Съгласно предвидената 
програма, лагерът премина-
ва през четири епохи: Пър-
вобитност, Средновековие, 

Възраждане и Съвремие. 
През тяхното времетраене 
скаутите са се запознали в 
реални условия с живота 
във всяка епоха: с какво са 
се хранили хората, с какво 
са се обличали и др. Лагер-
ниците са млели с камъни 
жито и семена, рязали са 
с кремък различни храни-
телни продукти, усвоили 
са умението да палят огън 
по първобитен начин. Те 
са се научили да си шият 

по примитивен начин дре-
хи, да рисуват с въглени, 
да се ориентират по дърве-
тата в гората, да пренасят 
вода без съдове. Сами са 
си изработили оръжие за 
нападение на крепости и 
са го изпробвали в „реал-
ни“ условия.  

През един от почивните 
дни между две епохи скау-
тите са посетили крепост-
та „Ковачевско кале“, по-
повския исторически му-
зей, басейна в градската 
градина. Истинско изпита-
ние за тях е била разрази-
лата се през една от вечери-
те буря, когато много от 
палатките не издържали 
и доста от децата са спа-
ли в мокри постелки. Тога-
ва се наложило да се наме-
си и опитният д-р Пламен 
Бужев, с чиято помощ за 
кратко време заболелите 
са се върнали в строя.

През времетраенето на 

националния лагер в дей-
ностите са били включе-
ни и исторически пъзел, 
и „Номадска лутаница“, и 
велики географски откри-
тия, и изучаване на възли, 
алпинизъм и още много 
други неща. Лагерниците 
са имали възможност да се 
насладят на артистичните 
способности на свои дру-
гарчета, да се изявят в дис-
котеките, да участват в га-
сенето на „възникнал“ в ла-

гера пожар, където поповс-
ки пожарникари са демон-
стрирали уменията си. 
Всяка вечер около лагер-
ния огън се се разказвали 
вълнуващи спомени и ин-
тересни случки.

След 10 дни игри и заба-
вления лагерниците са се 
разделили с тъга, а някои 
и със сълзи на очи. Но във 
всекиго от тях са останали 
спомените от прекараните 
заедно незабравими миго-
ве и най-важното – създа-
дените приятелски връзки.

Следващият национален 
скаутски лагер е в Шумен 
през лятото на 2010 г.

Скаутски клуб „Ан-
тола“ изказва благодар-
ност на оказалите финан-
сова и материална под-
крепа фирми: „Роса“ 
АД, „Риострой“, „Род-
на индустрия 91“ ЕООД, 
„Рела“ ЕООД, „Антола“ 

АД, „Геострой“, ЕТ „Кере-
медчиев 91-П. Петров“, ЕТ 
„Ина-П. Филев“, „Ли неа 
дизайн“, ЕТ „Десислава 
В. Велчев“, „Родина“ АД, 

ЕТ „Златен плод-В“, „Агро-
център“, ТД „Черноломец“, 
Областно пътно управле-
ние–Търговище.

Мв

ПОПОВСКИТЕ СКАУТИ –  
ЗА ВТОРИ ПЪТ ДОмАКИНИ НА НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОжАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ“–ГР.ПОПОВО

поЗдравителен   адрес

Скъпи колеги, поздравявам ви по случай професионалния празник на българските 
пожарникари – 14и септември! 

Благодаря на всички служители от Районно управление „Пожарна безопасност 
и спасяване“–Попово за това, че не се огънаха в критични ситуации и работеха 
всеотдайно при всяко произшествие. В резултат на вашия професионализъм, бди
телност и отговорност не допуснахме усложняване на обстановката в обслуж
вания от нас район.

Дългът и мъжеството са основните характеристики на нашата хуманна про
фесия и вие отстояхте този дълг като достойни граждани на гр. Попово и Репуб
лика България.

Искам да изразя своята искрена благодарност към всички вас за положения 
труд, лишенията, които търпите, мъжеството и самоотвержеността ви. 

Благодаря и на всички длъжностни лица и граждани, оказвали ни помощ при пре
дотвратяване и гасене на пожари.           

Поздравявам вас и семействата ви по случай професионалния празник с пожела
ние за здраве, търпение и упоритост във вашите наистина благородни усилия да 
бъдете винаги в полза на гражданите, които са из
паднали в беда.

чеСтит ПраЗНиК на всички бивши и 
 настоящи пожарникари от гр.Попово!

Началник на РУ „ПБС“–Попово
Гл. инспектор инж.Д.Димитров


