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ОБЩИНА–ПОПОВО

ВИ КАНИ
на

7 декември (понеделник) от 17 часа
площад „Ал. Стамболийски“

на
ПРАЗНИЧНАТА ВЕЧЕР, В КОЯТО ЩЕ ГРЕЙНАТ 

СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

Очакваме всички малки, големи и още 
по-големи момичета и момчета, 

заедно с техните родители да вземат участие в 

ЗВЕЗДНИЯ СПЕКТАКЪЛ

• ГРАЖДАНСКО СДРуЖЕНИЕ „ЗА ПОПОВО“ 
РАБОТИ СРЕЩу ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАДА И ОБЩИНАТА

Росица Георгиева представи град Попово 
като град с история и културно разнообразие
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На поповския кооперативеН пазар

ЗАСИЛЕНА ПРОДАЖБА 
НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА
През тези есенни дни на поповския кооперативен па-

зар сред най-търсените стоки са различните видове 
овощни дръвчета. Те се продават и в делнични, и в праз-
нични дни от местни търговци и производители, а в пе-
тък на пазара идват производители от различни населе-
ни места в страната. 

Миналия петък тук предлагаха своя стока произво-
дители както от региона, така и от Нова Загора, Търго-
вище и други селища. Особен интерес клиентите проя-
виха към дръвчетата, произведени в поповския квартал 
Невски, като погледите привличаха най-вече фиданките 
щуменски едър дрян на цена 8 лева за един брой. Про-
даваха се още  различни сортове ябълки, кайсии, круши, 
череши, праскови, сини сливи и др. За тези плодни фи-
данки желаещите заплащаха по 4 лева за дръвче.

МВ

Маруся Милушева

Поне от 15–20 години се 
говори, че поповският коо-
перативен пазар има нуж-
да от осъвременяване – 
част от него да се покрие, 
за да се създадат по-добри 
условия както за търговци 
и производители, така и 
за клиентите им, а и обек-
тът като цяло да придобие 
един по-естетичен облик. 
Дори имаше идеен проект, 
който обаче се оказа твър-
де скъп за реализация – 
Общината не можеше да 
си го позволи, не се наме-
ри и частен инвеститор да 
го стори. 

Сега, когато Попово по-
степенно се благоустроя-
ва и обновява благодаре-
ние на десетките защи-
тени проекти по различ-
ни програми, проблемът с 
неугледните открити сер-
гии в самия център на гра-
да отново е на фокус и 
като че ли е на път да бъде 
решен. От 10.09.2009 г. 
беше  открита процедура 
по предоставяне на конце-
сия на обект „Кооперати-
вен пазар“, представля-
ващ дворно място с площ 3 
750 кв. м, заедно с шест об-
щински павилиона.

В законовия срок доку-
менти за участие в конкур-
са бяха подадени от един-
единствен кандидат – „ДК 
МАРКЕТ“ ЕООД–гр. По-
пово, представлявано от 
Найден Маринов Данев. 
Комисия от общинската 
администрация разгледа 
заявлението и офертата на 
кандидата и излезе с пред-
ложение той да се счита за 
спечелил конкурса. На за-
седанието си на 26 ноем-
ври с 19 гласа „за“,1 про-
тив и 4 въздържали се ОбС 
прие предложението. В ед-
номесечен срок кметът на 
общината следва да подпи-
ше договор с него за сто-
панисване на обекта през 
следващите 35 години.

Какви задължения пое-
ма концесионерът. Годиш-
ното възнаграждение, ко-
ето той ще плаща на Об-
щината след гратисния пе-
риод от три  години, е 3 
350 лв. без ДДС (при ми-
нимално възможно 3 300 
лв.). Вноската ще се инде-

ксира всяка година според 
инфлацията и трябва да се 
издължава авансово до 31 
март на съответната годи-
на. Респектиращ е разме-
рът на инвестициите, ко-
ито „ДК МАРКЕТ“ се на-
ема да направи през след-
ващите две години – те са 
в размер на 500 хил. лв. 
(при минимално изисква-
не за 450 хил. лв.) . Сред-
ствата трябва да се вложат 
за актуален проект, покри-
ване на 1120 кв.м от паза-
ра, подмяна на 1732 кв.м 
тротоарна настилка и об-
новяване на търговското 
обзавеждане. До 2015 г. в 
инфраструктурата на обек-
та се планира да бъдат вло-
жени още 30 хил. лв. за из-
граждане на паркинг с 20 
места за леки автомобили 
в южната част между па-
зара и реката и асфалтира-
не на улицата южно от па-
зара. 

Наемът за маса на паза-
ра на ден ще е 3 лв., за сед-
мица – 15 лв., за месец – 
80 лв., а за година – 720 лв. 
Кандидатът поема ангажи-
мента да разкрие 5 работ-
ни места, ако му бъде пре-
доставено право на стро-
еж в североизточната част 
на пазара в размер на 150–
200 кв.м за изграждане до 
2015 г. на помещения за 
магазини.     

В проектодоговора с кон-
цесионера има клаузи при 
какви условия Община-
та може да прекрати кон-
цесията. Според съветни-
ци от ГЕРБ обаче тези ус-
ловия не гарантират пълна 
защита на интереса на Об-
щината, т.е. има възмож-
ност концесионерът да не 
изпълни на 100% поети-
те инвестиционни ангажи-
менти. Именно заради това 
групите на ГЕРБ, „Атака“ 
и РЗС в ОбС не подкрепи-
ха решението за концесия. 
Но мнозинството от „За-
едно“, БСП, ДПС и НДСВ 
реши друго – да даде шанс 
на добрата идея. Дано този 
път идеята стане реалност 
и само след две години да 
се радваме на модерен по-
крит пазар за плодове и зе-
ленчуци, какъвто град като 
Попово заслужава да има.

ДАДОХА НА КОНЦЕСИЯ 
КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР

ОБЩИНАРИ ОТ 
ИВАНОВО ЧЕРПЯТ 

ОПИТ ЗА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ

Миналата седмица голяма група общински съвет-
ници и служители от общинската администра-

ция на Община–Иваново, област Русе, посетиха Об-
щина–Попово. Целта им бе да споделят опит за добри 
практики по публично-частното партньорство и въоб-
ще по усвояването на европейските фондове. Практи-
кумът им бе в рамките на проект „Да управляваме заед-
но“ по Оперативна програма „Административен капа-
цитет“, като включваше и посещения в общините Тър-
говище и Разград.

В Попово гостите бяха информирани подробно от 
заместник-кмета Владимир Иванов за най-значимите 
проекти, които се изпълняват на територията на нашата 
община. Малко е да се каже, че бяха изключително впе-
чатлени от големия брой 
на тези проекти, както и 
от солидния финансов ре-
сурс, който е привлечен за 
тяхното реализиране.

На срещата присъства и 
секретарят на Общината 
Ивайло Иванов.

Мв

ПРЕСТРуК
ТуРИРАНЕ 
НА НАП

На 30 ноември в об-
ластния град се състоя 
работна среща, организи-
рана от НАП–Търговище 
във връзка с преструкту-
рирането на институция-
та след 1 януари следва-
щата година. На нея при-
състваха ръководството 
и част от служителите на 
НАП– Търговище, както 
и управители на фирми и 
предприятия от региона. 

На срещата бе разясне-
но какво ще се случи след 
1 януари 2010 г., когато 
функциите по контрол и 
събиране на НАП ще се 
съсредоточат в 5 регионал-
ни дирекции – София, 
Пловдив, Варна, Вели-
ко Търново и Бургас, как-
то и в една – „Големи да-
нъкоплатци и осигурите-
ли“. Останалите 23 мал-
ки центъра стават офиси 
за обслужване. Територи-
алната структура в Тър-
говище ще премине към 
Регионалната дирекция 
на НАП във Варна. 

Целите на преструкту-
рирането е да се намалят 
възможностите за коруп-
ция, да се осигури по-до-
бро и качествено обслуж-
ване, да се намали адми-
нистративната тежест за 
коректните клиенти за 
сметка на некоректните, 
както и да се възстановя-
ва по-бързо ДДС на ко-
ректните фирми. 

ГОДИШНИТЕ 
ВИНЕТКИ – 
С МЕСЕЦ БОНуС

Един месец бонус ще 
има за годишните винет-
ки. Водачите на МПС ще 
могат да карат един ме-
сец допълнително, след 
като изтече 12-месечният 
срок на винетките. Това 
предвижда Постановле-
ние на Министерския съ-
вет от 13 ноември т.г., с 
което се изменя и допъл-
ва Наредбата за условия-
та и реда за събиране на 
таксите за ползване на 
пътната ифраструктура. 

Досега шофьорите тряб-
ваше да бързат да си ку-
пят нова лепенка до пър-
вия ден на новата годи-
на. Отсега нататък обаче 
им се дава гратисен срок 
до 31 януари да си подме-
нят документа за платена 
пътна такса.

Освен годишните ви-
нетки, шофьорите могат 
да избират месечни и сед-
мични. Цената зависи от 
вида на превозното сред-
ство. Цените на стикери-
те за лек автомобил са 10 
лв. за седмична, 25 лв. за 
месечна и 67 лв. за годиш-
на винетка.

МВ

През 2008 г. Община–По-
пово кандидатства с проек-
ти по националната кампа-
ния „За чиста околна сре-
да“. Темата беше „Почист-
ване на населените места и 
облагородяване на почис-
тените терени“, а финан-
сирането – от Предприятие-
то за управление на дей-
ности по опазване на окол-
ната среда.

За 10 села в общината 
и за града беше одобре-
но финансиране до 10 хил. 
лева, каквото беше услови-
ето за кандидатстване. Се-
лата са Ломци, Садина, За-
раево, Кардам, Славяно-
во, Цар Асен, Светлен, Ко-
вачевец, Водица и Звезда. 
Проектите включваха по-
чистване на терени, озе-
леняване, паркова мебел, 
настилки, на места се из-
градиха и детски площад-
ки.  В Попово се облагоро-
ди междублоковото прос-
транство  в кв. 129 (север-
но от болницата). За двор-
ните пространства на две 
детски градини в Попово – 
ЦДГ №5 и ЦДГ №7, също 

бяха одобрени по 3 хил. лв. 
Общо безвъзмездното фи-
нансиране от ПУДООС за 
обектите е 115 439 лв.

Изпълнители на проекти-
те бяха „Геострой“ и други 
местни строителни фирми, 
ангажирани бяха и хора от 
временната заетост, персо-
налът в детските заведе-
ния също помогна. 

На 25 ноември т.г. коми-
сия от РИОСВ–Шумен ус-
танови, че всички заложе-
ни дейности са извършени, 
и издаде протокол за прие-
мане на обектите. Това е и 
условието от ПУДООС да 
бъдат преведени оставащи-
те 50% от държавното фи-
нансиране по този успеш-
но приключил проект – по-
редния в Община–Попово. 
Сега остава новите зеле-
ни площи и градини, пей-
ки, алеи, люлки и пързал-
ки добре да се стопанисват 
и най-вече да се пазят. За-
щото за благоустрояване-
то, особено за селата, сред-
ствата са крайно ограниче-
ни и всеки вложен лев е из-
воюван с много усилия.МВ

ОЩЕ ЕДИН уСПЕШНО 
ПРИКЛюЧИЛ ПРОЕКТ

Новата детска площадка в с. водица
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО

Уважаеми съграждани!

Свободата на словото и плурализмът на политиче-
ски позиции са едно от най-сериозните завоевания на 
прехода в България, но тези безспорни демократични 
свободи не бива, в никакъв случай, да се използват за 
насаждане на омраза и недоверие, да са оправдание 
на откровени опити за нарушаване на  конституци-
онния ред в страната ни. Изхождайки от своите по-
литически и морални принципи, следвайки историче-
ските традиции в региона, категорично се обявява-
ме против всякакви опити за разделение на хората 
на базата на етническата им принадлежност.

Във връзка с това, ние, общинските съветници от 
Коалиция „Заедно“, изразяваме безрезервната си 
подкрепа за действията на Община–Попово, свърза-
ни с прилагане на българското законодателство при 
решаване на проблемите, възникнали с опитите за 
изграждане на паметник на незнайния турски войн 
в село Славяново. 

Заявяваме, че опитите на хора като Атанас и Ро-
сен Йорданови за насаждането на етническа враж-
да и пренаписване на общата ни история са чужди 
на националните традиции и в този смисъл – вредни 
за общото ни бъдеще.

Коалиция „Заедно“ бе създадена с идеята за обе-
динение в името на по-успешния утрешен ден на ре-
гиона, на всички живеещи тук и всяко действие, про-
тиворечащо на тази наша цел, ще среща твърдия ни 
отпор.

Обръщаме се към компетентните представители 
на държавната и съдебната власт с настоятелна-
та препоръка да се вземат всички законови мерки за 
пресичане на провокациите, свързани със създаване-
то на Мюсюлмандемократичния съюз и опитите за 
масовизирането му с купуване на гласове.

Позволяваме си да напомним на представители-
те на всички медии, че времената на възродителния 
процес са безвъзвратно отминали, и настояваме да 
използват тези имена на братята Йорданови, кои-
то те сами са си избрали и с които са записани в ле-
гитимните си лични документи. 

Уважаеми съграждани!
Нека не превръщаме социалния мир в страната си 

и бъдещето на децата ни в поле за безотговорно по-
литическо говорене и противопоставяне с непредви-
дими последици.

Нека всички, заедно, да се обединим не от омраза-
та, а от идеята да направим града и общината си 
едно по-добро място за живеене. 

Иди, че ги разбери новите упра-
вляващи – от една страна, постоян-
но критикуват предишното прави-
телство, че не направило достатъчно 
за усвояване на европейските фон-
дове, от друга, спират вече одобрени 
за финансиране проекти, променят 
критерии и изисквания за оценка на 
проектните предложения, бавят про-
цедури, да не говорим за разплаща-
нията. Това с пълна сила се отнася 
до Министерството на околната сре-
да и водите, което успя да разгневи 
дори кмета на Сливен Йордан Леч-
ков, който е едно от лицата на партия 
ГЕРБ. Той засега успя да постигне 
своето, но какво да кажем за община 
като Попово, чийто кмет няма нищо 
общо с тази партия, а и местните му 
противници пишат донос след донос 
до министерства и ведомства.

Именно на прокламираната „нова“ 
стратегия на екоминистерството се  
дължи отказът за финансиране  на 
един много важен за две населени 
места в общината проект, стана ясно 
от отговора на кмета д-р Веселинов 
на питане от трима общински съ-
ветници. Проектното предложение 
включва обновяване на водопровод-
ната мрежа, изграждане на нова ка-
нализационна мрежа в селата Дри-
ново и Кардам и доходящ колектор 
на отпадните води до пречиствател-
ната станция – І етап, на стойност 21 
млн. лв. То е представено в МОСВ 
в началото на месец март тази го-
дина и финансовата и техническа-
та му част са одобрени от управля-
ващия орган на Оперативна програ-
ма „Околна среда“. Налице са всич-
ки предпоставки проектът да бъде 
одобрен за финансиране, но… уви. 
С идване на новото правителство се 
сменя и стратегията – в края на ок-
томври кметът е уведомен официал-

но, че се прекратява процедурата за 
подбор на проекти по оси 1 и 2 на ОП 
„Околна среда“. Така нашият проект 
за подобряване и развитие на инфра-
структурата за питейни и отпадъч-
ни води в агломерации от 2 000 до 
10 000 човека получава категоричен 
отказ за финансиране. Според кмета 
още по-лошо в дадения случай е, че 
без изградена подземна инфраструк-
тура двете села няма да могат да кан-
дидатстват за пари за рехабилитация 
на уличната си мрежа, която е в от-
чайващо състояние. И общинско-
то ръководство, въпреки най-добро-
то си желание да подобри условията 
за живот на хората от тези населени 
места, е безсилно да направи какво-
то и да било.

Изключително притеснително е и 
спирането на контрола по друг, вече 
одобрен за финансиране проект – за 
реконструкция на водопроводната и 
канализационна мрежа на гр. Попо-
во на стойност 11,3 млн. лв. А той 
предхожда проекта за градската сре-
да, включващ подобряване на улич-
ната инфраструктура в квартали-
те Русаля и Ливадите, в централна-
та част, както и основен ремонт на 
други важни за града пътни арте-
рии. Причината тук е писмо до ми-
нистъра на околната среда и водите 
от т.нар. Гражданско сдружение „За 
Попово“, подписано от „председате-
ля на УС“ Мирослав Георгиев. Това 
всъщност е гнусен донос, в който се 
цитират неверни факти и клевети, 
„доказващи“ как в Община–Попово 
се пилеят средства от европейски-
те фондове. Били изплатени десет-
ки хиляди левове за юридическа по-
мощ и на ръководителя на проекта, а 
истината е, че по него Общината все 
още не е получила нито една стотин-
ка. Целта, както и на цялата еписто-

ларна дейност на т.нар. сдружение, е 
да се компрометира кметът Весели-
нов. Но всъщност се руши имиджът 
на Общината и реално се пречи на 
нейното развитие. Не „За Попово“, а 
„Срещу Попово“ работи това сдру-
жение, което, оказва се, дори не е ре-
гистрирано в Търговищкия окръжен 
съд. Не е известен нито един проект, 
нито един лев, който тези  хора да са 
привлекли за града и за общината. И 
злобата им става още по-яростна, ко-
гато виждат, че има други, които са 
кадърни да го правят... Като членове 
на неформалната организация кме-
тът посочи имената на общинските 
съветници Тодор Тодоров, Веселин 
Василев, Нестор Несторов, Веселин 
Несторов.

Всичко, написано в писмото, ав-
торът му ще трябва да докаже и да 
носи наказателна отговорност като 
гражданин, а не като представител 
на неправителствена организация, 
която съществува само във виртуал-
ното пространство. Това заяви кме-
тът пред общинските съветници на 
последното им заседание. „Не може 
десет да носят, един да изнася! И да 
създава имидж на града ни, в който 
с много усилия се привличат сред-
ства, че е град на нередности, злоу-
потреби и корупция“ – категоричен 
бе той.

Д-р Веселинов сподели безспо-
койството си, че оттук нататък ще 
е много трудно Община–Попово да 
кандидатства и да печели нови про-
екти. Иска му се да е оптимист, че 
ще се оценява качеството на проект-
ните предложения, но засега няма 
особени основания за това. Всичко 
друго е политика, която не е в инте-
рес на гражданите на Попово. 

     
    МВ

уважаеми 
д-р веселинов,
Пише ви д-р Анатолий 

Кънев, секретар на КПД 
„Родно Лудогорие“. Пред-
варително се извинявам 
за проблема, който искам 
да дискутирам с Вас, и то 
по официален начин. До-
сега общите ни дела вина-
ги са били в посока култу-
ра и образование като по-
ведение. Дела, които носят 
полза на община Попово, а 
и на деца от цялата страна. 
Именно затова си позволя-
вам да Ви уведомя и ако 
може, да се реагира сре-
щу коментари в ущърб на 
общината, музея, а бих ка-
зал – и върху физиономия-
та и авторитета на общест-
веността и интелигентния 
потенциал на града.

На 29.08.2009 г. в резер-
ват „Сборяново“ се прове-
де национален събор с 85-
годишна традиция и гос-
ти от цялата страна. На 
следващия ден гости бяха 
и ваши представители – 
главно деца от града, на-
градени за труда им при 
разкопките, проведени 
това лято на археологичес-

кия обект при с.Гагово.
Прекрасно мероприятие 

за среща на учениците от 
град Попово със студенти и 
археолози от СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Водачи на 
вашата група бяха предста-
вители от вашия музей – чу-
десни хора и добри профе-
сионалисти с едно изклю-
чение, което искам подроб-
но да коментирам.

Мирослав Георгиев – 
уредник във вашия музей, 
язвително и остро, на ви-
сок глас обясни как в По-
пово се извършвали прес-
тъпления и голяма част от 
общинските съветници, 
начело с кмета на града, 
са за съд и вършат престъ-
пления. Как в Общината 
никой не разбира от про-
екти, а спечелените таки-
ва неправилно се упра-
вляват и крадат. Разбере-
те ме правилно. Не е мяс-
то пред ученици, студен-
ти и научни специалисти 
подобен тон. Това зася-
га имиджа на общината, 
работата по бъдещи кул-
турни проекти и отноше-
нието на другите към гра-
да. Вярно е, че в Бълга-

рия има свобода на слово-
то, но не бива общински 
служител да злоупотребя-
ва с него пред хора, които 
биха искали да работят за 
благото на града. Как след 
такава приказка на служи-
тел от Общината да бъдат 
убедени научни специали-
сти, проектанти и студен-
ти да работят с гр.Попово. 
Конкретно: КПД „Родно 
Лудогорие“ бе съоргани-
затор на проведената през 
месец октомври научна 
конференция в град Попо-
во. Почти на всеки участ-
ник трябваше да обясня, 
че Мирослав Георгиев не 
представлява официално-
то мнение на музея и об-
ществеността.

Смятам, че всеки, кой-
то служебно и морал-
но е ангажиран в общи 
дела, трябва да отговаря 
за действията си и за по-
следствията.

Бих желал да чуя вашия 
отговор за подобна по-
стъпка и да запазим съв-
местната ни дейност с 25-
годишна традиция.

С уважение:
Анатолий КЪНЕВ

ЕКОМИНИСТЕРСТВОТО СТОПИРА  
ВАЖНИ ЗА ГРАДА И ОБЩИНАТА ПРОЕКТИ

ДО КМЕТА НА ГРАД ПОПОВО ОБЩИНА–ПОПОВО
До г-н анатолий Кънев –
секретар на КПД „Родно лудогорие“,
почетен гражданин на град Попово

уважаеми господин Кънев,

Сам разбирате неудобството, което изпитвам, четейки писмото ви и пишей-
ки този отговор. Неудобство, породено от поредния безумен опит да бъде сри-
нат авторитета на община Попово, да бъде погазен трудът на десетки специ-
алисти, работещи за възхода на родния си край. Тъжното в случая е, че повод 
за това безпардонно и срамно поведение са личните, неосъществени директор-
ски амбиции на един музеен служител, който по силата на своята длъжност е 
призован да прави точно обратното. Още по-тъжно е, че това е станало пред 
очите на млади хора, които са утрешния ден на Попово. Всъщност от година 
време Мирослав Георгиев, скрит зад титлата председател на нерегистрирано 
сдружение, нарекло се „За Попово“, обсипва всички медии и институции с по-
ток от неистини и клевети по адрес на общинската администрация. В злобата 
си стигна дори дотам да иска от министъра на околната среда и водите спи-
рането на одобрен проект, свързан с подмяната на водопроводите и канализа-
ционната мрежа на града с мотива, че това е ненужен лукс за поповчани.

Вие, господин Кънев, сте прав, че всеки трябва да носи отговорност за дейст-
вията си, но явно това Ваше разбиране не влиза в моралните ценности на спо-
менатия вече Георгиев.

Като благодаря за досегашната Ви дейност, насочена към патриотичното 
възпитание на младите хора, искам да се надявам, че съвместната ни работа 
за духовното възраждане на нашия регион ще продължи и в бъдеще.

Уверен съм, че заедно ще успеем да преодолеем злобата и негативизма на Ми-
рослав Георгиев и такива като него в името на по-добрия утрешен ден на об-
щина Попово.

С уважение!
Кмет на община Попово

д-р Людмил ВЕСЕЛИНОВ

• ГраждаНско сдружеНие „за попово“  
работи срещу иНтересите На Града и общиНата
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В миналия брой на вест-
ника писахме, че от об-
щинска служба „Озеленя-
ване“ вземат мерки за за-
щита на посадените през 
настоящата година деко-
ративни дръвчета по град-

ските улици. Въпреки по-
лаганите грижи за опазва-
не на новите заграждения 
около фиданките, вече има 
регистриран случай на по-
сегателство върху тях.

Късно вечерта на 27 

ноември, след като напус-
кат детската дискотека, 
трима младежи – ученици 
от града, решили да опи-
тат силите си, преборвай-
ки се с огражденията на 
дръвчетата. Те са заловени 
от полицейски служите-
ли в момента на извършва-
не на нарушението, когато 
изваждат и чупят колчета-
та от две ограждения. Пре-
кършена е и една от фи-
данките. На единия от из-
вършителите, който е пъл-
нолетен (18-годишен уче-
ник), е съставен акт. Роди-
телите на останалите два-
ма участници във вандал-
ската постъпка, също уче-
ници на 16 и 17 г., пред-
стои да се срещнат с орга-
ните на полицията и с ин-
спектора от Детска педаго-
гическа стая.

Взето е решение за бъде-
ща съвместна дейност по 
утвърден график на слу-
жителите от общинското 
охранително звено и поли-
цията за опазване на заса-
дените декоративни дръв-
чета.                              МВ

Кирил ЖеЧев

Основното задължение на служителите от общинско-
то звено за охрана е да следят за спазване на изисква-
нията, залегнали в Наред-
ба №1, която се отнася за 
опазване на зелените пло-
щи, имуществото в парко-
вете, градинките, трото-
арите и прилежащите пло-
щи към жилищните сгра-
ди. Петимата членове на 
звеното са разпределени 
по райони на територията 
на града и всеки от тях от-
говаря за спазването на об-
ществения ред, чистотата 
в зелените площи и др.

Между общинското зве-
но за охрана и полицейски-
те служители има добро 
взаимодействие, особено 
когато се наложи поддър-
жане на обществения ред 
в някои селища в опреде-
лени ситуации (както през 
месец ноември в с. Славя-
ново по повод събитията, 
свързани с т.нар. паметник на незнайния турски воин), 
както и в провеждането на съвместни операции по опаз-
ване на селскостопанската реколта, зелените площи и 
насажденията в тях и др. Особено внимание служители-
те от общинското охранително звено отделят през про-
летта и есента при провеждането на кампании по зале-
сяване на декоративни дръвчета и насаждения по ули-
ците на града и зелените площи. Хората от общинска-
та охрана непрекъснато следят за неправилното парки-
ране на МПС на територията на града, за изнасянето на 
някои стоки пред магазините, което не се разрешава от 
Наредба №1. Доста проблеми имат те в петъчните дни, 
когато на кооперативния пазар идват голям брой произ-
водители на различна селскостопанска продукция, като 
голяма част от тях превозват стоката си с животинска 
тяга, а влизането на каруци в централната градска част 
и в зелените площи е забранено. Не малко са и наруше-

нията най-вече през есенно-зимния сезон  при стовар-
ването на дърва за огрев, когато се повреждат тротоар-
ни настилки от минаващите през тях товарни автомо-
били. Също така има доста случаи, когато транспортни 

средства на различни фир-
ми, предимно строителни, 
зацапват с кал градските 
улици.   

– През настоящата годи-
на общинските охраните-
ли активно се включиха в 
призоваването на гражда-
ните с финансови задълже-
ния към общината – казва 
зам.-кметът Гецо Гецов, в 
чийто ресор е общинската 
охрана. – Те имат опреде-
лен принос за увеличава-
не на паричните постъпле-
ния в общинската каса. Хо-
рата от охранителното зве-
но са съставили през изми-
налите месеци на годината 
общо 38 акта – 32 за нару-
шения на Наредба №1 и 6 
нарушения на ЗООСИ. На-
правени са също и 86 пре-
дупредителни протокола.

Звеното по охрана активно работи и по спазване на За-
кона за защита на животните. Вземат се всички необхо-
дими мерки за ограничаване броя и популацията на без-
домните кучета с цел предотвратяването на нещастни 
случаи. От три години е изграден общински кучкарник, 
където тези животни се маркират, обезпаразитяват и им 
се осигуряват нормални условия за живот.

До края на годината служителите от общинското зве-
но за охрана ще продължават да изпълняват своите за-
дължения, свързани с опазването на обществения ред. 
Наред с това през следващите дни акцентът на тяхната 
дейност ще е върху охрана-
та на централната градска 
част и направената украса 
за коледните и новогодиш-
ните празници.

ЕФЕКТИВНА ДЕЙНОСТ НА 
ОБЩИНСКОТО ЗВЕНО ЗА ОХРАНА

ОТНОВО ИЗЯВИ 
НА СРЕДНОЩНИ „ГЕРОИ“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПОПОВО
реШеНие № �88 по протокол  № �8/ �6.11.�009 Г.

Относно: изменение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с Постановление 
№ 6 на МС от 15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания 
минимален доход, обн. ДВ бр.7 от  27.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., и реализацията 
на проект „Грижа в семейна среда за самотно живеещи хора и хора с увреждания в 
община Попово – дейност „домашен помощник“,

РЕШИ

1. Член 24а от Наредбата се изменя и допълва, както следва:
„Чл. 24а. За  услугата „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
(1) Лицето, ползващо услугата „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, запла-

ща такса, както следва:
№ по ред Доход Основна ставка Коефициент Диф. ставка
1. до 65 лв. 0,17 лв./ч. 1,0 0,17 лв./ч.
2. 65–130 лв. 0,17 лв./ч. 1,1 0,19 лв./ч.
3. 130–195 лв. 0,17 лв./ч. 1,3 0,22 лв./ч.
4. 195–260 лв. 0,17 лв./ч. 1,5 0,26 лв./ч.
5. 260–325 лв. 0,17 лв./ч. 1,8 0,31 лв./ч.
6. над 390 лв. 0,17 лв./ч. 2,0 0,34 лв./ч.
(2) Услугата „Социален асистент“ може да се ползва не повече от 4 часа на ден – 

20 часа седмично.“

реШеНие № �9� по протокол  № �8/ �6.11.�009 Г.

Относно: изменение на Наредбата за определяне и администриране  
на местните такси и цени на услуги

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2, във връзка със заповед № РД-18-78 от 
26.10.2009 г. на Изпълнителния директор на агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, Общински съвет–Попово

РЕШИ:

В чл. 36 от раздел VІ – такси за технически услуги – на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги, се правят следните изменения 
и допълнения, считано от 20.12.2009 г.: 

В т. 1. Издаване скица за недвижим имот:
- за града „по регулационен план“.
- за промишлена зона „по регулационен план“
В т. 2. Издаване скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:
- за града „по регулационен и застроителен план“
- за промишлена зона „по регулационен и застроителен план“

КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

На 25.11.2009 г. са установени извършителите на 
взломна кражба на медни съдове и домашна ракия от 
избено помещение в гр.Попово, собственост на мъж 
от града. Деянието е извършено на 23.11.2009 г. Из-
вършители са: М.Г., на 44 г., от с.Садина, община По-
пово; и Т.Т., на 39 г., от гр.Попово. По случая е обра-
зувано досъдебно производство. Двамата са задържа-
ни в РУ на МВР–Попово на основание чл. 63, ал.1, т. 1 
от Закона за МВР. 

В хода на разследването е установено още, че тези 
две лица са извършители и на следните деяния:

• взломна кражба на цигари и колбаси от храните-
лен магазин в гр.Попово, извършена през м. октомври 
2009 г. 

• кражба на компресор от частен дом в гр.Попово
• кражба на щил, ъглошлайф и дрелка от гараж в 

гр.Попово, извършена през м. ноември 2009 г. 
По случаите са образувани досъдебни производства. 

НЕЗАКОННА СЕЧ

На 24 срещу 25.11.2009 г. в землището на с.Конак, 
община Попово, неизвестен извършител е извършил 
незаконна сеч на около 5 куб. м дървесина. По случая 
е образувано досъдебно производство Ден по-късно 
след проведени оперативно-издирвателни мероприя-
тия в РУ на МВР–Попово са установени извършители-
те при опит за извозване на дървесина. Това са М.З., на 
38 г., от гр.Търговище; и Р.Х., на 29 г., от с.Априлово, 
община Попово. 

ПИЯНИ ШОФЬОРИ

На 26.11.2009 г. около 23,30 ч. в гр.Опака е бил спрян 
от контролните органи за проверка 32-годишният Х.Х. 
от с.Люблен, който управлявал лек автомобил „Рено“ 
с търговищка регистрация след употреба на алкохол, 
с концентрация на алкохол в кръвта му 1,66 промила, 
установено по надлежния ред – с техническо средство 
алкотест „Дрегер“. Взета му е кръвна проба за химиче-
ско изследване. Същият е задържан в РУ на МВР–По-
пово на основание чл. 63, ал.1, т. 1 от Закона за МВР.

Работници от общинска служба „Озеленяване“ възстановяват 
нанесените щети.   

Гецо Гецов
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БЛИЗО ВЕК ДИКТАТ 
И ТИРАНИЯ

На 27 ноември е траурната годишнина на Ньойския 
диктат. На този ден преди 90 години за пореден път от 
територията на България са откъснати земи, изцяло на-
селени с българско население – Кулско, Трънско, Цари-
бродско и Босилеградско. От майка България са откъс-
нати 122 села, от които 25 са разсечени на две. Разделе-
ни са не само селата, а и къщите, землищата, църкви, 
гробища... Отделени са деца от родители, братя от сес-
три, мъже от жени.

За съжаление терорът над българите в тези терито-
рии продължава и днес. Според сръбските власти в Ца-
рибродско българското население е 92%, в Босилеград-
ско – 98%. През ХХІ век в цивилизована Европа бълга-
ри продължават да лежат в сръбски затвори само заради 
своите убеждения и национална принадлежност.

Цялото българско население в Западните покрайнини 
живее в крайна бедност, забравено от всички!

90 години след незаконната окупация на Западните 
покрайнини ВМРО–БНД настоява българското прави-
телство да постави безусловно искане пред Република 
Сърбия да върне тези български територии. Настояваме 
правителството да уведоми сръбските власти, че бъде-
щето на преговорите за присъединяване на Сърбия към 
Европейския съюз минава през решаването съдбата на 
Западните покрайнини. Ние настояваме до вземането на 
това решение за връщането на българските територии 
сръбското правителство да въведе политическа автоно-
мия за Западните покрайнини по примера на статута на 
Войводина. 

Мариан МАРИНОВ – 
член на Организационния съвет

на ВМРО–БНД

ПОЧИТ 
КЪМ 
ПОЕТА

Диана Събева

На 7 декември се на-
вършват 100 години от 
рождението на поета 
Н. Й. Вапцаров. По този 
повод едноименното 
училище в Попово орга-
низира Вапцарова сед-
мица, наситена с раз-
лични изяви. В тях се 
включиха учениците от 
І до VІІІ клас. Те участ-
ваха в конкурси, реци-
тали, викторини, напра-
виха презентации и фо-
тоизложба за живота и 
творчеството на поета, 
издадоха вестник „Звън-
че“. 

Една от най-интерес-
ните и атрактивни ини-
циативи бе викторината 
в VІ-а клас с участието 
на ученици и родители. 
Неин организатор беше 
класната ръководителка 
Галина Гюрова. Полз-
вайки добрите практи-
ки в английските учи-
лища, където е специ-
ализирала през послед-
ните години, тя решила 
да включи и родителите 
в това състезание. Деца 
и родители приели с ен-
тусиазъм нейното пред-
ложение и усилено запо-
чнали да се подготвят.

Разделени на по три 
отбора, родители и деца 
отговаряха на въпроси 
от живота и творчест-
вото на поета, от исто-
рията на училището и 
от общообразователни-
те предмети. Допълни-
телна емоция и оспор-
ваност на състезание-
то създаде фактът, че го-
ляма част от родителите 
са били възпитаници на 
това училище. Публика-
та с интерес следеше от-
говорите на двата отбо-
ра и ги допълваше.

В края на състезание-
то всички участници по-
лучиха свидетелство за 
участие, а в края на Ва-
пцаровата седмица ди-
ректорът на училището 
Румен Рачев ще награди 
всички ученици, вклю-
чили се в инициативите.

В МЕДОВИНА НЕ ЗАБРАВЯТ ДЕНЯ  
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СЕЛОТО

Завърши тринадесетият 
поход „По пътя на шейх 
Бедреддин“, организиран 
от Културно-просветно 
дружество „Родно Лудо-
горие“. Тазгодишното му 
провеждане е част от про-
екта „По следите на мина-
лото –за достойно бъде-
ще“, финансиран от Евро-
пейския социален фонд по 
оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си“. Проектът беше защи-
тен пред Министерство-
то на образованието, мла-
дежта и науката по схема 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
„Да направим училище-
то привлекателно за мла-
дите хора“ и официалното 
му представяне, ще при-
помним, беше направено 
в Попово на 2 октомври, 
а нашата Община е един 
от съорганизаторите. Одо-
бреният за него бюджет от 
344 000 лв. засега е най-го-
лемият по тази схема в ця-

лата страна. 
Походът започва от град 

Силистра, минава през Ду-
лово, Окорш, Исперих и 
завършва в град Разград. 
Целта е да се опознаят раз-
лични групи ученици, да 
се преодоляват собствени-
те предразсъдъци. Да се 
убедят, че различията не са 
ни враг. Майка България е 
една за всички. Идеите на 
мистика, философа и ре-
форматора шейх Бедред-
дин са ценен капитал за 
балканските народи и це-
лия свят.

За Бедреддин и негово-
то въстание в нашата ис-
ториография пишат Васил 
Златарски и Петър Мутаф-
чиев. Впоследствие много 
историци го цитират като 
едно от многото въстания 
при падането на Балкани-
те под османска власт (то 
е скоро след въстанието на 
Константин и Фружин), а в 
момента е цитирано, макар 
и кратко, в съвременните 

учебници по история. 
Походите като изява да-

ват възможност всеки да 
помисли лично за себе си и 
за отношението си към ми-
нали и сегашни събития. 
Защото културата е пове-
дение, тя е творчески акт, а 
не стояща в речник думич-
ка или предъвквана от ме-
дии измишльотина. Всич-
ки сме част от така наре-
чената образователна сис-
тема, самите ние и обще-
ството ни. Затова подобни 
изяви ни правят хора без 
комплекси, със самочувст-
вие и идеи. 

„Всеки човек трябва да 
бъде напълно свободен и 
господар на мислите си и 
в същото време да уважава 
мислите и вярата на свои-
те съседи“ – казва  Бедред-
дин от Симавна, султа-
нът на учените, шейхът на 
знаещите и тичащите по-
дир истината. По пътя към 
Единното всеки е един от 
нас...

„ПО СЛЕДИТЕ НА МИНАЛОТО – ЗА ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ“

Пламен Събев

В навечерието на годиш-
нината от освобождението 
на село Медовина от тур-
ците на 28 ноември 1877 г. 
и тази година родолюбиви 
негови жители организи-
раха отбелязването º. Из-

вестно е, че читалището е 
в ремонт и хората са лише-
ни от салон за масови про-
яви. Това не попречи на ро-
долюбците, организира-
ни от Стефан Стоянов –  
председател на местната 
земеделска кооперация, да 
се съберат в скоро обно-

вения храм „Св.арх.Миха-
ил“ и със заупокойна пани-
хида, отслужена лично от 
архиерейския наместник 
на Поповска духовна око-
лия отец Валентин, и кур-
бан да почетат жертвите – 
руски воини и жители на 
селото, отдали живота си 
в Освободителната война. 
Беше отдадена почит и на 
всички медовинчани, за-
гинали по бойните полета 
във войните, които е води-
ла България за своята неза-
висимост и обединение. 

Ще припомним, че дата-
та, която в Медовина не за-
бравят, е останала във во-
енните справочници като 
Сражението при село По-
сабина. Това е така по прос-
тата причина, че бивакът на 
руските част с командир ге-
нерал Горшков е била раз-
положена в това село. Из-
ключително тежкото сра-
жение се води на много ши-
рок фронт, разгърнат меж-
ду селата Медовина-Славя-
ново и Посабина. 

Похвално е усърдието на 
медовинчани и лично на 
Стефан Стоянов, които го-
дини вече не забравят тази 
дата и с различни общест-
вени и културни инициати-
ви не само отдават почитта 
си към жертвите, но и се 
опитват да събудят позас-
палото национално чув-
ство на своите съселяни.  

90 ГодиНи от Ньойския доГовор

В похода участваха и 
ученици от Професио-
налната гимназия по сел-
ско стопанство в Попово. 
В заключителната му част 
беше организирана среща 
разговор с историка проф.
Христо Матанов и музи-
колога Лада Брашованова. 
Разградски поети и дамски 
струнен квартет изпълниха 
свои произведения. В рам-
ките на срещата Росица Ге-
оргиева – експерт в отдел 
„Култура“, и Пламен Съ-

бев – директор на Исто-
рическия музей в Попо-
во, направиха своеобразна 
визитка на община Попо-
во с мултимедийно пред-
ставяне на историческо-
то наследство и културно-
то º разнообразие. Следва-
щият етап от проекта „По 
следите на миналото – за 
достойно бъдеще“ е похо-
дът „По стъпките на Таньо 
войвода“, в който Общи-
на– Попово е водещ орга-
низатор.                Мв

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ

По инициатива на ВМРО–БНД, по повод 90 години от 
сключването на Ньойския договор, на 27 ноември във 
всички областни градове в страната (с изключение на 
Търговище) се проведе акция по даряване на докумен-
талната книга „Войната се завръща“ на известния в на-
чалото на ХХ век френски журналист Анри Поззи. В 
нея най-реалистично са описани зверствата, извършва-
ни в онези години от сръбските власти спрямо българ-
ското население в окупираните територии след Ньой-
ския договор.

Попово бе единственият необластен град в страната, 
където се проведе тази дарителска акция. За около един 
час на гражданите – млади, възрастни, ученици, бяха 
раздадени от активисти на младежката организация на 
ВМРО–БНД 300 книги, които се посрещнаха с много 
голям интерес от всички.

Екземпляри от книгата „Войната се завръща“ ще бъ-
дат дарени в близките дни и на историческия музей в 
града, НЧ „Св.св.Кирил и Методий“–Попово и остана-
лите читалища във всички селища на общината.

Кирил ЖеЧевМомент от викторината

Участниците в похода, посетиха джамията Ибрахим паша, строена през ХVІ век. Днес тя е истинска 
архитеткурна и историческа забележителност, очакваща основен ремонт и реставрация.
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волейбол футбол

Кирил ЖеЧев

В предпоследния ХVІ кръг на есенния 
полусезон в първенството на „В“ ама-
тьорска група футболистите на „Черноло-
мец 04“ гостуваха в Шабла на едноимен-
ния отбор. Трудна победа с минимален 
резултат, за която имаше принос и глав-
ният арбитър на срещата, постигнаха до-
макините.

Мачът започна с атака на гостите, за-
вършила с удар към вратата, като брани-
тел на домакините изби топката в ъглов 
удар. Последваха още няколко корнера, 
футболистите от Попово установиха поч-
ти пълен игрови превес, като местните 
състезатели рядко пресичаха централна-
та линия на терена. В 10-ата минута, след 
поредната атака на „Черноломец 04“, Ти-
хомир Кънев отправи силен и точен удар 
към вратата на противника и стражът с 
мъка изби топката. Малко по-късно дома-
кините получиха право да изпълнят нака-
зателен удар от дясно, близо до тъчлиния-
та. Центрираната пред вратата топка из-
ненада Детелин Василев и от главата му 
се озова в мрежата – автогол и 1:0. След 
около десетина минути се получи подоб-
на ситуация, но пред вратата на домаки-
ните. Фаулиран бе Петър Тончев-Бембе-
то, ударът изпълни Роден Димчев, врата-
рят изби топката в тялото на бранител и 
тя се върна в мрежата зад него. След този 
нов автогол равенството бе възстанове-
но – 1:1. Игровото превъзходство на гос-
тите продължи, последваха пропуски на 
Диян Кирилов, който два пъти стреля от 
границата на наказателното поле, но не 
улучи вратата.

През второто полувреме съдията реши 
да се намеси в играта и да „подпре“ до-
макините. Той вдигна няколко несъщест-

вуващи жълти картона на футболисти от 
гостуващия тим. Поповските играчи про-
дължиха да действат в атакуващ стил, 
търсейки гола и победата. Имаха възмож-
ност да променят резултата Росен Дим-
чев и Бембето, но пропуснаха да отбеле-
жат попадение. Вместо това арбитърът 
отсъди един измислен фаул, след изпъл-
нението на който централният нападател 
на домакините засече добре топката и из-
веде отбора си напред – 2:1. Малко по-
късно Ангел Главашки можеше да въз-
станови равенството, но пропусна от де-
сетина метра да вкара гол. При една цен-
трирана пред вратаря Начев топка Евге-
ни Георгиев и Ясен Василев се контузиха 
взаимно, удряйки главите си, но съдията 
не спря срещата, изчаквайки домакини-
те да вкарат трети гол. Стражът на гости-
те оспори неговото поведение и веднага 
бе декориран в жълто. Две минути преди 
края на мача Начев фаулира противников 
нападател, останал сам срещу него извън 
наказателното поле, и бе изгонен с чер-
вен картон. Неговото място зае капитанът 
Свилен Колев, който с хубав плонж спа-
си изстреляната във вратата топка и пре-
дотврати трети домакински гол.

Краен резултат – 2:1.
Състав на „Черноломец 04“: Никола 

Начев – вратар, Димитър Дойчев, Дете-
лин Василев, Евгени Георгиев (80 мин. – 
Ивайло Иванов), Ясен Василев, Пламен 
Атанасов, Диян Кирилов, Свилен Колев 
(к), Росен Димчев, Тихомир Кънев (71 
мин. – Ангел Главашки), Петър Тончев-
Бембето.

Съдийска бригада от Варна.
В последния ХVІІ кръг от есенния по-

лусезон „Черноломец 04“ приема на 
своя стадион отбора на „Скрита сила“ 
(с.Мъдрево) на 6 декември от 14 ч.

ЗАГуБА В ШАБЛА
Ганьо КиРилОв  

На 28 ноември предста-
вителният мъжки отбор на 
ВК „Попово 09“ гостува 
в София на тима на „Сеп-
тември“ в среща от по-
следния кръг на есенния 
полусезон за първенството 
на „А“ елитна група. След 
равностойна игра победи-
ха домакините с резултат 
3:0 гейма (22, 23, 22).

След изиграването на 
всички срещи в групата 
стана ясно, че поповските 
волейболисти заемат тре-
тото място във временно-
то класиране след вода-
ча ВК „Септември“ и ВК 
„Тетевен“ и пред отборите 
на „Добротица“ (Добрич), 
„Калбо“ (Шумен) „Лесо-
технически университет“ 
(София) и „Луковит“.

Може да се каже, че през 
изминалия полусезон иг-
рачите на ВК „Попово 09“ 
заслужават добра оценка 
за представянето си. Пред-
ставителният мъжки отбор 
на града е съставен само 
от местни състезатели (за 
разлика от всички оста-
нали състави в групата). 
Всички те са възпитаници 
на детско-юношеските от-
бори по волейбол на Попо-
во. Допреди една година в 
отбора се състезаваха шес-

тима волеболисти студен-
ти, които се прибираха в 
петък в родния си град, за 
да играят за името и честта 
на Попово. Двама от тях са 
вече дипломирани инже-
нери и работят в родния си 
град, а останалите четири-
ма продължават образова-
нието си. Именно липсата 
на възможност всички със-
тезатели да провеждат ре-
довно тренировки за оби-
граване на състава е глав-
ната причина отборът да 
не заема по-предно класи-
ране. Досегашните им ус-
пехи се дължат най-вече на 
тяхното самораздаване на 
игрището в името на своя 
роден град. 

Подобри се и спортна-
та база, в която се подгот-

вят волейболните отбори 
– деца, юноши и мъже на 
ВК „Попово 09“. Може би 
е добре за в бъдеще от Об-
щината да помислят и да 
съдействат за осигурява-
нето на по-добро отопле-
ние на градската волейбол-
на зала (например за ней-
ното газифициране).

През идващата 2010 г. 
волейболният спорт в гра-
да навършва 75 години. 
Надяваме се, че по този 
повод през следващия по-
лусезон състезателите на 
ВК „Попово 09“ ще защи-
тят достойно името на клу-
ба и родния си град, а об-
щинското ръководство ще 
обърне по-голямо внима-
ние на волейбола в Попо-
во.

МЪЖЕТЕ ЩЕ 
ЗИМуВАТ ТРЕТИ

КЛАСИРАНЕ
Североизточна „В“ група (2009–2010)

 Отбор Т М П Р З М П Р З М П Р З ГР

1 Разград 2000 40 7 7 0 0 9 6 1 2 16 13 1 2 40:10

2 Доростол 2003 39 9 8 1 0 7 4 2 1 16 12 3 1 37:14

3 Шабла 34 9 8 0 1 7 3 1 3 16 11 1 4 35:20

4 Бенковски 30 7 6 1 0 9 3 2 4 16 9 3 4 49:23

5 Скрита сила (Мъдрево) 29 9 5 1 3 7 4 1 2 16 9 2 5 38:23

6 Рапид 
(кв.Дивдядово, Шумен) 28 9 5 1 3 7 4 0 3 16 9 1 6 25:22

7 Септември 98 (Тервел) 27 8 6 1 1 8 2 2 4 16 8 3 5 25:18

8 Черноморец (Бяла) 26 9 7 2 0 7 0 3 4 16 7 5 4 27:17

9 Суворово 23 9 5 2 2 7 2 0 5 16 7 2 7 27:24

10 Черноломец 04 (Попово) 21 7 4 0 3 9 3 0 6 16 7 0 9 26:20

11 Две могили 21 7 4 2 1 9 2 1 6 16 6 3 7 25:22

12 Преслав (В. Преслав) 18 9 5 3 1 7 0 0 7 16 5 3 8 20:27

13 Тополи 16 7 5 0 2 9 0 1 8 16 5 1 10 27:43

14 Спортист (Ген. Тошево) 15 7 3 1 3 9 1 2 6 16 4 3 9 16:27

15 Ботев (Нови Пазар) 13 7 3 1 3 9 1 0 8 16 4 1 11 17:38

16 Кубрат 13 8 4 1 3 8 0 0 8 16 4 1 11 18:40

17 Аксаково 12 7 4 0 3 9 0 0 9 16 4 0 12 15:42

18 Ендже (Царев брод) 10 9 2 0 7 7 1 1 5 16 3 1 12 9:46

Тазгодишният ловен сезон на дивя свиня, ловците от дружинката 
в село Медовина са сред малкото щастливци. 

Снимката е от последният им щастлив излет.

лов & риболов

уБИХА  
120КИЛОГРАМОВА 

КОШуТА
Близо 120-килограмова 

кошута беше открита мърт-
ва в местността Крумово 
кале в близост до разкопки-
те на средновековния град 
Мисионис. Тя е отстреля-
на с огнестрелно оръжие 
от неизвестен извършител, 
уточняват от полицията. 
По случая е образувано до-
съдебно производство.

ЗАЛОВИХА БРАКОНИЕР
Поповските полицаи задържаха извършителя, който 

отстрелял сърна без над-
лежно разрешение. Живот-
ното е било застреляно 
между 20 и 24 ноември т.г. 
в местността Канарата в 
землището на с.Тръстика, 
община Попово. Извърши-
тел на деянието е 33-го-
дишният П.П. от гр.Попо-
во. По случая е образувано 
досъдебно производство.



ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
Уведомяваме ви, че фирма „ЕКО-

ЕНЕРЖИПРОДУКТС“ ООД с адрес  
гр.Попово, ул. „Каломенска“ № 42 има 
следното инвестиционно намерение: 
изграждане на микропредприятие за 
производство на екобрикети и пелети в 
стопанския двор на с.Еленово. 

Предприятието ще преработва био-
маса, от което ще има огромен биоло-
гичен ефект. Замърсяването на околна-
та среда е сведено до нула. Оборудва-

нето ще е ново, отговарящо на европей-
ските норми.

Ще бъдат разкрити нови работни мес-
та за живеещите в община Попово. Ин-
вестицията ще допринесе за бъдещото 
икономическо развитие на общината.

Управител на фирма 
„ЕКОЕНЕРЖИПРОДУКТС“ ООД

 30.ХІ.2009 г.

ОВЕН. До 
края на годината 
само формално-
то ръководство 

или високопоставен чи-
новник са в състояние да 
анулират вашите усилия. 

ТЕЛЕЦ. Емо-
ционалното със-
тояние през вто-
рата половина 

на седмицата рязко се по-
добрява, появяват се леко-
та и оптимизъм. 

БЛИЗНАЦИ. 
Принудителни-
те плащания мо-
гат да ви оза-

дачат още в края на тази 
седмица и ще ви тежат във 
вид на възможни глоби до 
края на следващата. 

РАК. Неделя-
та е благоприя-
тен ден за всич-
ки Раци по отно-

шение на придобиване на 
нужни вещи и имущество.

ЛЪВ. Този ме-
сец ще ви про-
върви в любов-
та, ако поне мъ-

ничко се стремите към 
нея. Най-хубавите дни за 
вас са събота и неделя.

ДЕВА. Благо-
приятен ден за 
уреждане на от-
ношенията и из-

ползване на външни обстоя-
телства е петък. Възможно е 
да ви направят неочаквано и 
приятно предложение.

ВЕЗНИ. Труд-
ности сега мо-
гат да почувст-
ват септемврий-

ските Везни, а най-благо-
получни засега са родени-
те в средата на октомври.

СКОРПИОН. 
През тази седми-
ца вие с удовол-
ствие ще придо-

би вате вещи. А това е до-
бър признак. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Убедете се, че 
сте заобиколени 
от  сигурни, ин-

телигентни, доброжелател-
но настроени към вас хора. 

КОЗИРОГ. В 
неделя задължи-
телно намерете 
време за оздрави-

телни мероприятия, позво-
лете си отдих на чист въздух.

ВОДОЛЕЙ. В 
петък и събота 
полза ще ви до-
несат оздравител-

ни мероприятия и подо-
бряването на вашите би-
тови условия.

РИБИ. Отли-
чен ден е неде-
ля, когато има 
смисъл да не се 

затваряте в самота, а да по-
сетите ярко мероприятие, 
където ще можете и хора-
та да погледате, и себе си 
да покажете.

 справочНик   
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вестНик

редакционна колегия:
Маруся Милушева, Кирил Жечев,  
Пламен Събев, Димитър Стефанов, 
Бойко Михайлов

адрес на редакцията
Попово 7800, пл. „Ал. Стамболийски“ № 1  

0608/4 25 77, е-mail: mesten_vestnik@abv.bg

„Издателство Зограф“ ЕООД–Варна
Печат „Разград Полиграф“ ООД

ISSN 1312–4420

Съдържанието на този вестник е под защитата на Закона за авторското право. При използване на материали от него е задължително позоваването на в.„Местен вестник“. 

брой 36 • 4 декември 2009 година �
ХОРОСКОП

�–6 декември 

продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медовина. За контакти:  тел. 
06033/22-81 или 0896.675.120 
след 20 часа.

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“. 
Тел. за справки: 0896 595 508.

продава или заменя дву-
етажна къща в с.Берковски за 
кола. За контакти: 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.

продавам нови табуретки, 
изгодно. Справки на GSM 0899 
459 234.

търся да гледам стари хора 
или деца. За контакти: GSM 
0899 998 186.

продавам „Шкода Мадара“. 
Цена – по споразумение. С. Во-
дица,  Поповско, тел. за справ-
ки: 0889 249 929.

търся да закупя две дойни 
кози на нормална цена. Тел. за 
контакти: 0886 747 690.

продавам обновена къща, 
стопански  постройки, гараж, 
двор с овощна градина, лозе в 
с.Паламарца. Тел. 0608 42 080 и 
0887 051 409.

продавам тухлен апарта-
мент 190 кв.м, част от коопера-
ция, ІІІ етаж, с подобрения. Тел. 
за справки: 0883 483 333.

• продавам къща в с. По-
сабина, старо строителство, 
добре запазена. Справки на 
тел.0893 422 543.

• продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га-
зоснабдяване“). За контакти: 
GSM 0896 521 272.

• продавам дворно място 
1650 кв.м. в с. Светлен с гараж 
и постройки. Цена – 15 хил.лв. 
Справки тел. : 0897210 689.

продавам гарсониера на 
ул. „Юрий Гагарин“ 13, вх. Б (кв. 
Ливадите), ІІ ет., южно изложе-
ние, обзаведена. Цена – 30 000 
лв. За справки: 0887 733 181.

продавам фуражомелка – 
чукова, с ел.мотор, 2,2 KW, 
монофазна. Цена – 300 лв. За 
справки: 0887 733 181.

продавам Жук, 7+1 места в 
добро състояние. За справки: 
0876 567 320.

продавам тухлен апарта-
мент, 68 кв.м с таванска стая 17 
кв. м на ул. „Хаджи Димитър“ 
№30, ап.4. Справки – на място.

продавам къща в гр.Опака 
със стопански постройки, 
дворно място 1 дка, овощни 
насаждения. За справки – тел.: 
0897 781 052.

продавам две къщи в 
с.Кардам. Справки –на тел.: 
0898 894 590.

давам квартира. Справки – 
на тел. 0886 248 834.

продавам къща в Попо-
во, идеален център, ул.„Васил 
Левски“ №1 с дворно място, 
овощни насаждения и асма. 
Справки – на тел.: 0897 581345 
и 0889 801 094.

предлагам релаксиращ ма-
саж. За справки: GSM 0899 334 
245.

ОБЯВЛЕНИЕ
 Дирекция „Социално подпомагане“–община Попово, 

област Търговище, пл.„Ал.Стамболийски“ №2, на ос-
нование чл.3 и чл.7 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за 
продажба на движими вещи – частна държавна собстве-
ност, обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек 
автомобил марка „Москвич“ ИЖ 2715 (спрян от движе-
ние и бракуван) с начална тръжна цена 200,00 лв. (без 
включен ДДС).

За оглед на вещта може да се обадите на тел. 0608/4-
24-48 всеки работен ден (след откриване на тръжната 
процедура на 11.12.2009 г.) от 9,00 до 17,30 часа. 

 Размерът на депозита за участие в търга е 10% от на-
чалната тръжна цена на вещта и се внася в касата на Ди-
рекция „Социално подпомагане“–Попово. 

Заявленията за участие ще се приемат в 7-дневен срок 
от откриване на тръжната процедура в стая №16 в Ди-
рекция „Социално подпомагане“–Попово след предста-
вяне на документ за внесен депозит.         

Резултатите от търга ще бъдат обявени на 18.12.2009 г. 
на таблото за обяви в Дирекция „Социално подпомага-
не“–Попово.

продавам къща в кв. Нев-
ски с дворно място 3 дка, 
стопански постройки,  кладе-
нец и промишлена вода. Цена 
16 000 лв. За справки: 087 85 
08 636.

продавам къща в с.Светлен 
с 2,5 дка двор и 3 ара лозе в 
градината с десертно грозде.  
Има стопански постройки и 
кладенец с помпа. Справки – 
на тел. 0876 567 320.

ОБуЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ 
АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ  

СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА–ОПАКА
Петдневно обучение по проект „Достойни и независими“ на Сдружение „Страте-

гии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака“, финансиран по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“, се проведе в периода 26–30 ноем-
ври в пленарната зала на читалище „Пробуда“ в гр.Опака. В обучението бяха вклю-
чени одобрените социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на со-
циални услуги. Целите на обучението бяха:

- приобщаване на бенефициентите за пълноценно общуване с бъдещите колеги и 
потребителите на социални услуги;

- въвеждане в дейностите на професията „Социален асистент“ и „Домашен помощ-
ник“, изграждане на умения;

- придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации.
Последния ден всички участници положиха тест и получиха удостоверение за за-

вършен курс. В рамките на проекта 30 души от община Опака ще предоставят услу-
гата „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за срок от 10 месеца.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален 
фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за финан-
сиране „Грижа в семейна среда за достоен и независим живот на хора с различни ви-
дове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент“ и „Дома-
шен помощник“ – фаза 2, проект „Достойни и независими“.

На този ден Българска-
та православна църква по-
чита паметта на свети Ни-
колай Мирликийски Чудо-
творец с голям църковен 
празник. Свети Николай, 
архиепископ Мирликий-
ски е един от най-почита-
ните християнски светци. 
Покровител е на моряците, 
рибарите и на банкерите. 

Роден е през III век в Па-
тара (дн. Мала Азия). След 
праведен монашески жи-
вот е избран за архиепис-
коп на гр.Мир, Ликийска 

област. Умира през 342 г. 
Светите му мощи днес се 
намират в италианския 
град Бари. Още в детство-
то си св.Николай е пример 
на добродетелност и аске-
тизъм. През целия си жи-
вот се отказва от матери-
алните облаги и ги раздава 
на бедните. Добродетелни-
те му дела непрестанно се 
множат. По време на пъ-
туването му до Божи гроб 
силна буря застига кораба 
и убива един от моряци-
те. С кротка и искрена мо-

литва към Бога свети Ни-
колай успокоява морето и 
възкресява убития моряк. 
Популярни са и други чу-
додейни епизоди със све-

теца, които чрез разкази-
те на моряците придоби-
ват голяма популярност. 
Св.Николай завършва тихо 
и блажено земния си жи-
вот през 342 г.

След смъртта тялото му 
остава нетленно и излъч-
ва струи на благодатни из-
целения и чудеса. През 
1099 г. мощите му са пре-
несени в гр.Бари, Италия, 
където в негова памет се 
устройват специални цър-
ковни тържества в продъл-
жение на няколко дни.

 Християнският култ към 
св. Никола възниква и се 
разпространява в преде-
лите на Византийската им-
перия през VІІІ–ІХ век, а 
оттам – в страните на За-
падна Европа. В народни-
те вярвания той плава на 
златен кораб, който винаги 
пристига там, където имат 
нужда от чудотворната му 
десница. На него Бог е от-
редил силата да усмирява 
бурите и морските стихии 

и да спасява изпадналите 
в беда сиромаси. Поверие-
то казва, че когато се пра-
ви нова лодка, в нея тряб-
ва да се вгради икона на 
св.Николай. Вярва се, че 
тя пази лодката от бурите 
и ветровете. С иконата на 
светеца жените на рибари-
те са излизали по време на 
морска буря на брега и я са 
потапяли до три пъти във 
водата като заклинание да 
се върнат мъжете им живи 
и здрави. В миналото и ри-
барите не са излизали в мо-
рето без молитва пред ико-
ната на св. Николай.

Народната традиция по-
велява обредният рибник 
и хлябовете да се освеща-
ват в църква или вкъщи, а 
късове от тях се раздават 
на съседите. По-голямата 
част от рибника и хлябове-
те задължително се изяжда 
на семейната вечеря. Тра-
пезата на Никулден не се 
вдига през целия ден и е на 
разположение на гостите. 
Костите на никулденския 
шаран не се изхвърлят, а се 
изгарят, закопават в земя-
та или се пускат в реката – 
вярва се, че така ще се опа-
зи и умножи плодородието 
и семейното благополучие. 
В деня на свети Никола на 
трапезата освен рибник и 
обредни хлябове, трябва 
да има и постни ястия: ва-
рена царевица, жито, пост-
ни сърми, чушки, боб.

На Никулден празнуват 
Никола, Николай, Николи-
на, Ненка, Нина. 

НИКуЛДЕН
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Влакът Варна–София лъкатуши по Лудогорието. Пра-

ви големи завои около възвишенията и се врязва в про-
ходите. Наближава Попово. Пътниците едва стоят на 
местата си – по осем в купе. Не могат да станат, нито да 
мръднат заради хората в коридорите. Вагоните са пре-
пълнени. Някои дори посягат към вратата на тоалетна-
та. Кондукторката едва успява да се промуши сред на-
валицата, щракайки с перфораторчето непродупчени-
те билети. А какво остава за количката от вагон-ресто-
ранта? Жената, използвайки все още благия тон, моли 
пътниците в коридорите да й направят място. Студент 
първи курс прави забележка: „Абе тая е много нахална! 
Няма ли срам, не й ли е неудобно!“ – казва го по-скоро 
на приятелите си, отколкото да се обръща към жената с 
количката от вагон-ресторанта. Тя отвръща: „Кафе, чай, 
сандвичи, сладки… кафе, чай…“ – такава й е работата. 

Мъчно се вади хляб в пре-
тъпкан влак.

Гара Попово. Никой не 
слиза. Но стотина души ис-
кат да се качат. За София. 
Лицата им изразяват почти 
едно и също – ужас, а пове-
чето си мислят: „Това купе 
е пълно… целият вагон е 
пълен! Къде ще седна; пак 
не са пуснали други ваго-
ни! Отвратително, пак ще 
се тъпчем!“. Вратите на 
вагоните не могат да се от-
ворят. Претъпкано е. Ста-
ва още по-лошо. Човекът 
в униформа на БДЖ едва-
едва вдига палката. Дава 
зелен сигнал на машини-
ста, но си мисли: „Ако се 
отлепят колелетата – хуба-
во ще е“. Чува се свирка и 
влакът отново тръгва – със 
скърцане и дрънчене по ко-
ловозите, с прилепнали по 
прозорците в коридорите 
пътници, някои стоят на-
клонени. Заради багажа в 
краката им. Други едва ди-
шат в купетата.

Справка от Речника на символите сочи (стр. 156 – 
влак; железница): „Затруднение при качване в препъл-
нен влак изразява трудностите при приспособяване към 
социалния живот…; състояние, което е белег на егоцен-
тризъм, инфантилизъм, изолиране или прекалена интро-
вертност. Ако влакът е препълнен с деца, сънуващият е 
вдетинен, но не е истинско дете в смисъла на чистосър-
дечен, прям и истински“.

Влакът не е пълен с деца, а с изнервени, едва стоящи 
на местата си хора. И не е сън. По разписание влакът 
тръгва от Варна в десет и двайсет. И трябва обезателно 
да пристигне в София. Но до Горна Оряховица има още 
път. А това е едва половината път.

Наближава гара Стражица. Пътниците в коридора за-
белязват, че няма нито един човек на перона. Не знаят 
дали да се радват. Молят се някой да слезе.

Човекът с униформата на БДЖ се появява на перона. 
На няколко метра от него циганин се препъва в релси-
те. Опитва се да стигне до влака, като в същото време се 
мъчи да разгъне огромен лист картон. Пътниците си ми-
слят, че е просяк, който иска да им покаже някои от оне-
зи надписи: Помогнете ми! Имам шест деца!“.За тяхна 
изненада обаче циганинът току под прозорците на влака 
разгъва картона – на него няма изписани молби, а е на-
рисуван с черен въглен един голям…

Няколко часа по-рано.

Млад човек се събужда в Белослав. Градът е разде-
лен на две от канала, по който корабите минават; живо-
тът на младия човек също е разполовен. Доскоро, кога-
то ходеше до другия бряг на работа с ферибота, всичко 
си беше нормално. Сега е без работа – от месеци. Чув-
ства се изолиран, объркан. Поглежда към другия бряг – 
онзи, далеч на запад. Решава с последните си пари да 
опита и своя късмет.

Фериботът е чисто нов – преди няма и две години е 
открит. Лично седемнадесетгодишната Мис Белослав е 
участвала в церемонията. Пътува на всеки десет мину-
ти. От единия до другия бряг прави точно две минути. 
Младият човек се качва сутринта. Не отива на работа, 
а бяга в Западна Европа. Като за начало гони влака Вар-
на–София. Той пристига на гара Белослав към единай-
сет и нещо. И идва препълнен. Младият човек едва си 
намира място. Но при следващите гари става непоноси-
мо –  тъпчат се хора, ругаят се един друг, ругаят и жена-
та, която си вади хляба с: „Чай, кафе…“.

Гара Търговище, гара Попово; ето я и Стражица. Поя-
вява се началникът на гарата. Циганинът се препъва в 
релсите. Разпъва картона с нарисуван на него един го-
лям… точно под прозореца на младия човек. До него 
правостоящ младеж се обажда: „Вижте го пък тоя! Го-
лям идиот!“. Вика приятелката си. И тя да види. Да се 
посмеят. Друг някой подвиква на циганина: „Да ти се 

връща, манго, целият да ти 
се връща и не от картон!“. 
Циганинът обаче се смее 
разпънал картона точно 
под прозореца на младия 
човек.

Влакът потегля. Гари-
те следват една след дру-
га. Ето го и Искърското де-
филе. Красота. Но младият 
човек го гледа, без да виж-
да. Мисли си още за цига-
нина, мисли и за своя град, 
за миналото си. Към бъде-
щето не смее да гледа. Оп-
итва се, но… картините 
там се сливат и все се поя-
вява картонът на циганина 
с изрисуван на него един 
голям…

Централна гара София…
Справка от Речник на 

символите: „Гарата при 
пристигане рядко присъст-
ва в сънищата. Тя сочи, 
че невидимата дейност на 
развитието ни е довела до 
даден етап от нашата съд-
ба“.

Фериботът на Белослав 
продължава да прекарва коли и хора към другия бряг. 
Пътува на всеки десет минути. Долу-горе толкова са и 
автобусите, които се отправят на запад, към Западна Ев-
ропа. Влакът Варна–София също пътува на запад. Ци-
ганинът обаче показва картона си на хората, пътуващи 
и в двете посоки.

www.mediatimesreview.com 

ПОСОКА ЗАПАД

От 26.11.2009 г. в Областна администрация Търго-
вище функционира гласов портал. Той е внедрен по 
Проект „За прозрачни и открити областни и общински 
администрации“ финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

На телефони 0601/6 36 25 и 0601/6 52 03 граждани-
те могат да получат актуална информация за услугите, 
предоставяни от администрацията. Системата функци-
онира 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Чрез 
нея гражданите могат бързо, лесно и удобно да получат 
достъп до нужната информация. 

Call-центърът представлява автоматично телефонно 
обслужване. След установяване на връзка с гласовия 
портал, потребителят на услугата трябва да превклю-
чи телефона си на тонално набиране. Изборът на оп-
ределени бутони предоставя достъп до определена ин-
формация:

1 – информация за услуги от отдел „Държавна соб-
ственост и управление на собствеността“;

2 – информация за услуги относно транспортни схеми;
3 – информация за услуги относно териториално ус-

тройство;
4 – информация за разглеждане на искания за изпла-

щане на обезщетения на репресирани лица;
5 – информация за услуги, предоставяни от Област 

Добрич;
6 – информация за услуги, предоставяни от Област 

Шумен.
Изграденият Call-център в Областна администрация 

Търговище е изключително удобен за хората в нерав-
ностойно положение и населението от селските райо-
ни. Чрез гласовия портал се постига пълна прозрач-
ност, откритост и ефективност при предоставянето на 
информация. 

ГЛАСОВ ПОРТАЛ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
            ПРОЕКТ  А 08-12-21-C/02.02.2009 „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ”

Проектът е финансиран от оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


