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Търговище и русе – 
с общи лисТи?  

Младата майка Искра Колева със своята първа рожба Николай, 
който в момента (6 януари) е само на 4 дни и е най-„старото“ 

бебе в отделението. 

Да е 
зДрава, 
мирна 
и щеДра 
новаТа 
2010-а! 
Д-р Людмил 
ВесеЛиноВ –  
кмет на община 
Попово

227 бебеТа 
са се роДили  

През 
2009 гоДина

Д-р анаТолий 
Кънев – 
най-ДосТойнияТ 
мъж  за 
2009  гоДина

ПараКлисъТ 
в граДсКаТа 
граДина – 
ПосТоянно 
ДейсТващ

Замислят се промени в 
избирателния закон, кои-
то да гарантират, че срав-
нително равен брой гласо-
подаватели ще определят 
избора на бъдещите депу-
тати. Предложението е на 
проф. Михаил Константи-
нов, а групата на ГЕРБ за-
ставала зад него.

Предлага се избирател-

ните райони в страната да 
станат 20. Така всеки депу-
тат ще трябва да се бори за 

гласовете на 300–400 хиля-
ди избиратели. 

Ако предложението се 
приеме, ние, гласоподава-
телите от Търговищка об-
ласт, ще имаме общи кан-
дидатски листи с тези от 
област Русе. Съседите 
ни от Разград ще избират 
общи депутати с Шумен.  

МВ Дарение

на стр. 5

КомПЮТърен инженер 
изваДи свеТия КръсТ



  седмица     брой	1	•	8	януари	2010	година�
ПъТищаТа в общинаТа 

са ПроХоДими
Кирил ЖеЧеВ

Снеговалежът през последния ден на новогодишни-
те празници не наруши особено нормалното движение 
на транспортните средства по общинската пътна мрежа. 
Образувалите се по някои участъци навявания от сняг 
не бяха големи и не причиниха затруднения за премина-
ващите автомобили. 

На сутринта обаче (4 януари) възникнаха проблеми – 
поради ниските температури през нощта почти цялата 
пътна мрежа бе заледена и се наложи тя да се опесъча-
ва. Това бе сторено в кратки срокове и движението на 
транспортните средства се нормализира. Сега всички 
пътища в общината (с обща дължина 162 км) са обрабо-
тени и проходими в зимни условия. Налице е готовност 
за почистване на общинската пътна мрежа при нова по-
добна ситуация. Осигурени са и необходимите количе-
ства пясък и други материали за обработка на пътните 
участъци при заледявания и заснежавания.

Интересуващите се водачи на МПС могат да получат 
информация за състоянието на пътищата в общината по 
всяко време на денонощието на тел. 4-26-10. При зася-
дане в преспи или възникване на авария помощ може да 
се потърси и на тел. 112.

Уличната мрежа в града също е почистена и проходи-
ма за хора и транспортни средства.

Снеговалежът не е причинил повреди в електроза-
хранването и водоснабдяването на града и селищата от 
общината. Но от няколко седмици са пресъхнали кран-
четата на чешмите в къщите на живеещите в с. Иванча. 
Там се доставя питейна вода с водоноски, но тя е замър-
сена и не е годна за пиене. Все още не е изяснена точно 
причината за нарушеното водоснабдяване, предполага 
се, че се е получило запушване на някоя от водопровод-
ните тръби. Задължение на водоснабдителното друже-
ство е питейната вода да достига до домовете на хората 
и това следва да стане в най-кратки срокове.

В навечерието на коледните и новогодишните празни-
ци семейството на загиналия преди една година при из-
пълнение на служебния си дълг военен Атанас Петров 
получи подаръци от Агенцията за социално подпомага-
не.

В присъствието на зам.-кмета на общината Гецо Гецов 
съпругата на загиналия военен Искра Атанасова и двете 
º деца Янка и Калоян бяха поздравени от представителя 

на Специалната служба към Министерството на отбра-
ната Олег Атанасов. „С тези подаръци искаме да пока-
жем, че уважаваме вашия съпруг и баща, който не е заб-
равен от своите колеги. От името на Министерството ви 
желая весело прекарване на празниците и много здраве 
и успехи през новата година“ – каза в краткото си при-
ветствено слово г-н Атанасов.

Коледните подаръци за съпругата и децата на загина-
лия Атанас Петров връчи г-жа Филка Кутлева – начал-
ник на сектор „Социално обслужване“ при Агенцията 
за социално подпомагане. На семейството бе дадена и 
месечна стипендия от 230 лева.

МВ

ПоДаръЦи за семейсТвоТо 
на загинал военен

нов наЧалниК на регионалния 
инсПеКТораТ По образование

От 4 януари 2010 г. началник на 
РИО–Търговище е Невяна Захарие-
ва. Тя заема поста след проведен 
конкурс за длъжността. 

Невяна Захариева е от гр. Омур-
таг. Родена е на 9 септември 1960 г. 
Завър шила е магистратура по ма-
тематика и педагогика на обучени-
ето в Шуменски университет „Еп. 
К.Преславски“. Работила е като 
учителка по математика и по ав-
томатизация на производството в 
Професионалната гимназия по транспорт и лека про-
мишленост. От 1993 до 1995 г. е била помощник-ди-
ректор на прогимназия „Даки Йорданов“ в гр.Омуртаг, 
а от 1995 г. до сега е директор. 

ПовеЧе ПъТни 
ПроизШесТвия 

През 2009 гоДина
• Най-голямо е увеличението на ПТП поради 

превишена скорост

През 2009 г. служителите на „Пътна полиция“ отчитат 
завишение на пътните произшествия спрямо предход-
ната година. Регистрирани са над 4500 нарушения на 
Закона за движение по пътищата на територията на об-
щината. Поповските пътни полицаи са съставили на во-
дачите нарушители 2780 акта и 2133 фиша.   

Данните сочат, че през изминалата година е налице 
спад в тежките пътни произшествия в сравнение с пре-
дходната 2008 г. За отчетния период са регистрирани  12 
тежки пътни произшествия, при които има 3 убити и 14 
ранени (през 2008 г. тежките ПТП са 15 с 4 убити и 18 
ранени).

Наблюдава се увеличения на пътните произшествия 
след употреба на алкохол от водачите. През 2009 г. път-
ните полицаи са установили 111 нарушения от този вид 
срещу 73 нарушения за 2008 г. 

Налице е значително завишаване на пътните произ-
шествия поради превишена скорост – регистрираните 
през изминалата година нарушители по този показател 
са с близо 700 повече в сравнение с предходната 2008 г., 
когато са констатирани 481 нарушения поради преви-
шена скорост.  

МВ

Кирил ЖеЧеВ

През изминалата 2009 година в родилното отделение 
на поповската болница са се появили на бял свят общо 
227 бебета, от които четири двойки близнаци. По опера-
тивен път са родени 40 бебета. През този период в отде-
лението са направени 135 аборта.

 Новородените са с 37 по-малко в сравнение с пре-
дходната година. Последното бебе за 2009 г. е момиче и 
проплакало 8 минути преди да настъпи Нова година, а 
първото бебе през тази година е момче. От 1 до 6 януа-
ри т.г. са се родили 6 бебета.

Преминалите през аку-
шеро-гинекологичното от-
деление пациенти през из-
миналата година са общо 
843, от които през родил-
ното отделение – 236, през 
гинекологичното отделе-
ние – 181, а болните с па-
тология на бременността 
са 426.

Сега в отделението ра-
ботят трима лекари, девет 
акушерки и шест санитар-
ки.

– Базата ни е много до-
бра – споделя началникът 
на отделението д-р Али Ах-
мед. – Наличната медицин-
ска техника е поостаряла, но засега ни върши работа и 
се справяме със задълженията си. Не достигат и кадри-
те – по закона лекарите трябва да са 5–6, а акушерките – 
12–13. Въпреки това се стараем и успяваме да предло-
жим денонощно качествено обслужване на пациентите 
си. През изминалата година нямаме детска смъртност, 
регистриран е само един случай на мъртвородено дете.

В отделението са обзаведени и две самостоятелни 
стаи, разполагащи с отделни санитарни възли и кабелна 
телевизия. Еднодневният престой на пациентите стру-
ва 20 лева.

227 бебеТа са се роДили  
През 2009 гоДина

д-р Али Ахмед
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Д-р Людмил ВесеЛиноВ –  
кмет на община Попово 

скъпи съграждани,
Отминаха празничните дни, които са и повод да на-

правим своята равносметка за това, какво ни е донесла 
годината, с която се разделяме.  

За Попово 2009-а бе една година – важна, ползотворна 
и изпълнена с много събития, но и с много проблеми, за 
съжаление най-често създавани от самите нас.

Имаме основание да кажем, че въпреки проблемите 
повече от всякога, дори и 
на фона на световната ико-
номическа криза, Попово 
продължи да се утвърж-
дава и да отстоява после-
дователно интересите си в 
изпълнението на не малко-
то проекти, насочени към 
просперитет на нашата об-
щина.

„Ремонт, обновяване и 
енергийна ефективност на 
част от материалната база 
на образователната инфра-
структура в община Попо-
во“, финансиран по Опе-
ративна програма „Регио-
нално развитие“. Не слу-
чайно започвам с този про-
ект, чиято обща стойност е 
4  893 000 лв., с които чети-
ри детски градини и пет 
училища в общината про-
мениха основно своя об-
лик. Това са ЦДГ №3 „Ляс-
товичка“ и ЦДГ „Славей-
че“ в гр. Попово, училища-
та „Св. Климент Охрид-
ски“, „Любен Каравелов“, 
сега и „Н. Й. Вапцаров“, 
също така средищните учи-
лища в с. Светлен и с. Лом-
ци.

Освен тази сума през по-
следните 12 месеца в учи-
лищата и детските гради-
ни на общината бяха вло-
жени още 1 282 000 лв. при 
реализация на проекти, фи-
нансирани от Социалноин-
вестиционния фонд, Про-
ект „Красива България“ и 
немалко собствени сред-
ства на Община–Попово. 
Благодарение на тях бе из-
вършено саниране на сгра-
дата на Гимназия „Хрис-
то Ботев“, ЦДГ „Люля-
че“ и ЦДГ „Слънце“. Ре-
монти бяха извършени и в 
детскитe градини на Гло-
гинка, Ковачевец и Зарае-
во, на училището в Зарае-
во, на физкултурния салон 
на Гимназията. Към тези 
средства следва да доба-
вим и осигурените по Опе-
ративна програма „Адми-
нистративен капацитет“ над 700 000 лв., насочени към 
развитие на извънкласните форми на обучение и нама-
ляване броя на отпадналите от обучение деца. 

Основна реконструкция и модернизация  тече в осем 
читалища, като най-съществено е обновяването в чита-
лище „Св. св. Кирил и Методий“–Попово. Общата стой-
ност на този проект надхвърля 5 435 000  лв. Тук влизат 
още Домът на културата в Попово, читалищата в Невс-
ки, Кардам, Медовина, Садина, Водица и Марчино.   

През последната година бе извършен ремонт на чи-
талището в Славяново, бе обновена и вътрешната кон-
струкция на Комплексния център за култура, художест-
вени занаяти, търговия и туризъм на обща стойност 
200 000 лв. 

Тук искам да добавя, че вече е готов и проектът „Обо-
собяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале“ 
като атрактивен туристически обект“ на стойност 
4 500 000 лв.

Един от основните проблеми, стоящ от много години 
пред общините в България, е състоянието на общинска-
та пътна мрежа. Не правим изключение и ние. Разликата 
е, че при нас работата в това направление тече с особено 
висок интензитет. Вероятно си спомняте, че Попово бе 
първата община в България, която получи финансира-
не по оперативните програми на Европейския съюз, за 

което получихме лични благодарности от председателя 
на Европейската комисия. Искам само да припомня, че 
въпросният проект бе именно за рехабилитация на об-
щински пътища и е на стойност 5 млн. лв. Той включва 
11 пътни отсечки с обща дължина 29 км – Паламарца, 
Еленово, целия Славяновски район, към Бракница, към 
Манастирца. По програма САПАРД през изминалата го-
дина бяха възстановени 19 км във Водиченски район на 
стойност 3 500 000 лв. С 384 000 лв. през същия период 
бяха ремонтирани още 7 км по направление с. Посаби-
на, а през тази година Общината вложи още 320 000 лв. 

от собствения си бюджет в тази дейност. 
Съществена е стойността и на проектите, включващи 

рехабилитацията на участъци от републиканската път-
на мрежа, преминаващи през територията на общината 
и града, като най-голямо е значението на завършената в 
основни линии южна дъга от обходния път на Попово 
на стойност 14 млн. лв.  

Макар и с огромни усилия, средства се отделят и за 
подобряване на уличните настилки. Но докато в града с 
предстоящите за реализация проекти този проблем по-
степенно започва да се решава, то в селата той стои с все 
по-голяма сила. За съжаление бюджетните перспективи 
и за започващата година не ни дават оптимизъм да вяр-
ваме в скорошното кардинално решаване на този тежък 
проблем за инфраструктурата на селата. 

На противоположния полюс, като степен на готов-
ност, се намира въпросът за състоянието на водопровод-
ната и канализационната система в Попово и община-
та. Искам да използвам възможността и да се извиня от 
името на администрацията за неудобствата, причинени 
на поповчани, с периодическите затваряния на мостове-
те над Поповска река, но това бе свързано с изграждане 
на довеждащите до пречиствателната станция колекто-
ри. Радостното е, че след влизането им в експлоатация 
мътният до скоро канал ще се превърне в чиста река с 
красив крайречен парк. В края на 2009 г. е факт пречис-

твателната станция на стойност 13 млн. евро.
Искам да се извиня в аванс и за още нещо. Започва 

реализацията на проект „Подобряване водоснабдител-
ната и канализационна мрежа на град Попово“, финан-
сиран  по Оперативна програма „Околна среда“. Обща-
та стойност на проекта е 11 177 000 лв. и включва  16,5 
км нови водопроводи и подмяна на амортизираните. Ще 
се изградят 6,5 км нови канализационни колектори и ще 
се подменят тези с недостатъчен капацитет. Вие, уважа-
еми съграждани, сами разбирате, че в периода на стро-
ителните работи отново ще ни се наложи да търпим из-

вестни неудобства.
Очакват финансиране и 

проектите „Алтернативно 
водоснабдяване на група 
села от шахтов кладенец с. 
Манастирца“ за района на 
с. Славяново на стойност 
3 758 000 лв. и „Интегри-
рано водоснабдяване от 
дълбок сондаж на Помпе-
на станция „Посабина“ на 
стойност 2  649 000 лв. за 
Ковачевец, Водица и Оси-
ково.

Говорейки за околна сре-
да, не може да не споме-
нем средствата, които се 
влагат за корекция на ко-
ритото на Поповска река. 
През годината бяха усво-
ени 490 хил. лв., привле-
чени от ПУДООС. Очаква 
се финансиране за още два 
участъка на обща стойност 
над 1 295 000 лв. 

Непълен ще е списъкът 
на постигнатото през по-
следните 12 месеца, ако не 
отбележим създаването на 
новия Хоспис–Попово, за 
който бяха привлечени 391 
хил. лв. по програма ФАР. 

В края специално вни-
мание искам да отделя на 
един проект със сложно-
то наименование „Интег-
рирано подобряване и въз-
становяване на взаимнос-
вързани елементи и съоръ-
жения на физическата ин-
фраструктура на градска-
та среда на Попово за по-
стигане на устойчиво раз-
витие, екологично равно-
весие и социално включва-
не“ на стойност над 9 млн. 
лв. По проекта още в пър-
вите месеци на следваща-
та година  ще започне ос-
новен ремонт на пет обек-
та в гр. Попово – рехаби-
литация на настилки и дет-
ски площадки, озеленява-
не и паркова мебел в жк 
„Русаля“; рехабилитация 
на улици – ул.„Асен Злата-
ров“ от околовръстния път 
до Автогарата, ул. „Панай-

от Волов“ и ул. „Пирин планина“; архитектурно-ланд-
шафтно обновяване на Градската градина; инженерна 
инфраструктура и архитектурно-пространствено оф-
ормление на пешеходна зона по бул. „България“ от ул. 
„Ал. Стамболийски“ до пл. „Трети март“ и благоустроя-
ване на жилищен комплекс „Ливадите“. С реализацията 
на този проект ще се подобри рязко заобикалящата ни 
жизнена среда. 

Уважаеми съграждани, нека постиженията да ни рад-
ват и окуражават, а неуспехите и трудностите да ни мо-
билизират, без да се превръщат в оправдание и повод за 
униние. 

Нека оставим нихилизма пред прага на новата годи-
на и тя да ни зареди с повече самочувствие и доверие и 
в държавата, и в нас самите. Вече доказахме, че заедно 
можем повече!

ДА Е зДРАвА, МИРНА, СИЛНА И щЕДРА 
НОвАТА 2010 ГОДИНА!

зА ДА бъДЕ ПОПОвО ЕДНО вСЕ ПО-ДОбРО 
МяСТО зА жИвЕЕНЕ!

ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОвАТА 2010 ГОДИНА!

Да е зДрава, 
мирна и щеДра 
новаТа 2010-а! 
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В изпълнение на писмо от изпълнител-
ния директор на Агенцията за социално 
подпомагане беше актуализиран съставът 
на Обществения съвет към Община–По-
пово, който осъществява контрол върху 
дейностите по социално подпомагане. 

С решение на ОбС в Обществения съ-
вет влизат:

д-р Румен Русев – председател на по-
стоянната комисия „Здравеопазване и со-
циална политика“ в ОбС

инж. Магдалена Радева – координа-
тор на КНСБ

Мариана Иванова – председател на 

постоянната комисия „Култура и вероиз-
поведания“ в ОбС

д-р Мустафа Османов – главен екс-
перт към „Социални дейности и здравео-
пазване“ в общинската администрация

Радка Иванова – кмет на с.Светлен
Николай Димитров – кмет на с.Ковачевец
Денчо Добрев – кмет на с.Ломци
Исмет Кюллю – кмет на с.Захари Стоя-

ново
Драгомир Петров – общински съветник
Георги Йовчев – управител на Общин-

ски пазари. 
МВ

Кирил ЖеЧеВ 

И тази година в Попово бе спазена тра-
дицията на Богоявление млади мъже 
да скачат в ледената вода, за да извадят 
Христовия кръст. Този път обаче приро-
дата бе по-благосклонна към желаещи-
те да извадят кръста. За разлика от ми-
нали години и от предхождащия Богояв-
ление мразовит ден, на самия християн-
ски празник времето бе сравнително то-
пло, като към обяд „отпусна“ още повече 
и температурата бе положителна. 

Преди 12,30 ч. на 6 януари около мал-
кото изкуствено езерце в района на Про-
тивопожарната служба се събраха мно-
го граждани, за да наблюдават ритуала 
по изваждането на Светия кръст от вода-
та. Между тях имаше общински съветни-
ци, бизнесмени от града, деца на различ-
на възраст и голям брой млади хора.

Точно в 12,30 ч. отец Валентин отслу-
жи богоявленска Света литургия, след кое-
то хвърли кръста във водата на покрито-

то с разтрошен лед езеро. За него скочи-
ха петима мъже, като пръв до Христовия 
кръст успя да стигне 48-годишният ком-
пютърен специалист в поповската болни-
ца Владко Иванов. Освен искрените поз-
дравления от своите съперници в надпре-
варата и аплодисментите на присъства-
щите на ритуала, той получи и парична 
награда от 50 лева, осигурена от местния 
Ротари клуб.

– Доволен съм, че успях да стигна пръв 
до Светия кръст – заяви веднага след из-
лизането си от водата победителят. – Не 
се страхувах да скоча в заледеното езе-
ро, защото винаги съм обичал да се къпя 
в студена вода. Когато ходя на походи в 
планината, не пропускам да се потопя във 
водите на ручеите, независимо от сезона 
и времето. На този голям християнски 
празник пожелавам на всички хора много 
здраве, успехи и благоденствие.

Владко Николов дари паричната си на-
града на църквата.

6 януари – йорДановДен
Българската православна църква чест-

ва на 6 януари един от най-големите 
християнски празници Богоявление – 
Йор дановден. Той е третият по значи-
мост християнски празник през година-
та. Според библейската легенда на то-
зи ден Исус Христос е покръстен във во-
дите на река Йордан от Йоан Кръсти-
тел.

Празникът има различни имена в стра-
ната – Кръстовден, Водици, Водокръ-
щи и други. По традиция в този ден след 
празнична черковна служба свещеник 
хвърля Светия кръст във водата, а мла-
ди мъже се хвърлят, за да го извадят. 
Кой то го извади, бива честит и здрав 

през цялата година.
На 6 януари се освещават военните 

час ти и бойните знамена. Първият водо-
свет е направен на 19 август 917 г. пре-
ди битката при Ахелой. Ритуалът се из-
вършва от 1879 г. до 1946 г. На 6 януа-
ри 1993 г. със заповед на министъра на 
отбраната се възобновява българската 
традиция на Богоявление да се освеща-
ват бойните знамена на Българската 
армия.

На 6 януари имен ден празнуват: Йор-
дан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Бог-
дан, Богомил, Богдана.

МВ

КомПЮТърен инженер 
изваДи свеТия КръсТ

общесТвен съвеТ за 
КонТрол на ДейносТиТе 

По соЦиално ПоДПомагане

назнаЧения

нав началник на 
наП–търговище

Досегашният замест-
ник-директор на НАП–
Търговище Антония Стой-
чева е новият шеф на ин-
ституцията. Тя зае поста, 
след като досегаш ният 
директор Светлан Петков 
спечели конкурса за на-
чалник на  Регионалната 
дирекция на НАП–Варна, 
към която е и местният 
клон в Търговище. 

Антония Стойчева е 
споделила, че приема 
поста с амбицията да по-
стигне нещо повече в ра-
ботата. Очакванията º са, 
че заедно с екипа º ще ус-
пеят да се докажат с от-
лични резултати.

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна про-
грама „Регионално развитие“ 2007–2013 г. – BG161PO001/2.1-02/2007

„ПоДКреПа за усТойЧиво и инТегрирано месТно развиТие 
Чрез реХабилиТаЦия и реКонсТруКЦия на общинсКа ПъТна мрежа“

Договор BG161PO001/2.1-02/2007/002

„инТегрирано ПоДобряване на общинсКаТа 
ПъТна мрежа за По-Добра ДосТъПносТ и 

мобилносТ на ТериТорияТа на община ПоПово“

През месец декември 2009 г. се извърши окончателно актуване на строително- ре-
монтни дейности на единадесетте пътни отсечки, предвидени за рехабилитация по 
Проект „Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъп-
ност и мобилност на територията на община Попово“, който се финансира от Евро-
пейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално раз-
витие“ 2007–2013 г. по Договор №BG161PO001/2.1-02/2007/002. Изпълнени са час-
тични ремонти, полагане на нов асфалтов пласт от плътен асфалтобетон, възстановя-
ване на затлачени окопи, почистване на храсти, почистване и изграждане на банкети 
и водостоци, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, по-
ставяне принадлежности на пътя. В края на месец декември обектите са въведени в 
експлоатация след получено разрешение за ползване от РДНСК– Търговище. Обща-
та стойност на проекта е 4 985 104,40 лв., включваща рехабилитация на 11 отсечки 
от общинската пътна мрежа с обща дължина 29,112 км, което ще осигури на населе-
нието по-добра транспортна достъпност, съкратено време и разходи за пътуване,  ук-
репване на местния икономически потенциал и инвестиционната привлекателност 
на общината. Изпълнението на проекта трябва да завърши до 3.03.2010 г.

КаКви ДанъЦи можем 
Да ПлаТим в наЧалоТо 

на 2010 гоДина?
От 5 януари 2010 г. отдел „Местни данъци и такси“ 

възобнови дейностите по събирането на данъци и 
обслужване на данъкоплатците.

Засега гражданите могат да плащат от новите си 
данъчни задължения за 2010 година само Данък върху 
превозните средства. Този данък се плаща на две 
равни части в следните срокове: до 31 март и до 30 
септември. На предплатилите за цялата година в първия 
срок се прави отстъпка от 5%. Размерът на данъка за 
превозните средства за 2010 година е непроменен 
спрямо размера от предходните 2008 и 2009 година. 

Плащането на Данък върху недвижимите имоти и 
такса „Битови отпадъци“ за 2010 година ще започне 
от 1 март и платилите до 30 април целогодишното 
задължение също ще получат отстъпка от 5%. 

Неплатени задължения от предходни години за 
всички видове данъци и такси могат да се плащат от 
началото на годината без ограничения в сроковете, но 
с постоянно увеличаващи се наказателни лихви. 

 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България

ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД
ЗА 
РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ

Владко Иванов (на преден план) пръв успя да извади от ледените води на езерото Христовия кръст
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УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Ние, членовете на пенсионерския клуб „Отдих“ в 

с.Водица, сме доказвали не веднъж, че умеем да се ве-
селим истински и да празнуваме по различни поводи. 
Така направихме и при посрещането на новата 2010 
година. 

По инициатива на ръководството на клуба и него-
вия председател Димитър Салтиров се подготвихме 
отрано за новогодишното тържество. В приятна об-
становка пред присъстващите повече от 60 човека бе 
изнесена богата програма, наситена с коледни песни, 
поздравления и много хумористични изпълнения. 

За високия градус на настроението допринесоха дос-

та и нашите изкусни музиканти Красимир Кръстев 
и Бахри Юлнузов. Имаше много песни, танци, хора и 
ръченици. И както е редно на такова тържество, на 
масата присъстваше и хубава новогодишна баница с 
късмети, приготвена лично от председателя на клуба. 

Разиграхме и томбола с късмети за всекиго, а веселие-
то продължи до късно вечерта.

Пожелаваме на всички хора от третата възраст 
от сродните клубове дълголетие, много здраве и хуба-
ви неща през настоящата година. Надяваме се тя да 
бъде мирна и по-добра от изминалата и да донесе по-
вече радост и спокойни дни на българите. Вярваме, че 
през идните месеци ни предстоят много срещи с наши 
връстници от различни селища в общината, областта 
и страната и ни очакват вълнуващи мигове и нови за-
познанства и приятелства.

Стефан ПЕНЕВ
с. Водица

читателска поща 

ПосрещнаХме 
новаТа 2010 гоДина 

с насТроение

ТържесТво  
в КварТал сеяЧи

По повод коледните и новогодишните празници в 
поповския квартал Сеячи се проведе тържество, орга-
низирано от местното кметство и НЧ „Съзнание“ съв-
местно с Дома на културата в Попово. 

То се състоя на площада пред кметството и предиз-
вика много радостни емоции у децата и дошлите жи-
тели на квартала. С поздравителни слова към присъст-
ващите се обърна зам.-кметът на общината Гецо Гецов, 
след което Дядо Коледа и неговите джуджета раздадо-
ха подаръци на децата от кв.Сеячи. Те се отблагодари-
ха с изнесената интересна програма, а после бе запале-
на богато украсената коледна елха.

Тържеството завърши с хоро, на което се хванаха 
всички присъстващи. Хората се почерпиха и с черве-
но и бяло вино, осигурено от спонсора – фирма „Дио-
нисий“ EООД.

Мв

КолеДен КонЦерТ  
в свеТлен

Йорданка КЪРКоВА 

С богата концертна програма бяха посрещнати ко-
ледните и новогодишните празници в с.Светлен. В нея 
участваха любителски състави от местното читалище 
„Всеволод Гаршин“ и гостуващи изпълнители от чи-
талище „Съединение“ в с.Садина. Пред жителите на 
Светлен самодейци и детски състави от двете читали-
ща изнесоха вълнуващ концерт, включващ автентични 
танци и много песни.

Сред гостите на тържеството бе и заместник област-
ният управител Николай Дяков.

КолеДен звън зараДва 
ДеЦаТа оТ еленово

Много радост и усмивки донесе коледното тържество 
на децата от целодневната детска градина в с. Елено-
во. При тях гостуваха куклени актьори от гр.Разград, 
които заедно с учителките Ганева и Игнатова успяха 
да превърнат празника им в едно незабравимо прежи-
вяване. 

С коледен звън пристигнаха Дядо Коледа, Снежан-
ка и веселите джуджета, които донесоха на малчугани-
те зашеметяваща доза щастие. За всяко дете имаше и 
подарък – торбичка с лакомства, за да е празникът по-
сладък. Родители и близки, както и целият колектив на 
детското заведение споделиха радостта на малките па-
лавници.

Златинка Ганева – 
директор на ЦДГ–с.Еленово 

жиТелКа 
на село 

марЧино 
навърШи 

100 гоДини
Преди броени дни 

Мита Димитрова Геор-
гиева от с.Марчино за-
кръгли един век. Тя е 
родена на 2 януари 1910 
година в друго поповско 
село – Гагово, но от дъл-
ги години живее в Мар-
чино. Баба Мита е роди-
ла две деца и ги е над-
живяла. Тя е в добро фи-
зическо здраве, дори по 
коледните празници се е 
хванала на общоселско-
то хоро.

По повод 100-годиш-
нината си баба Мита е 
получила поздравител-
но писмо от президента 
на Република България 
Георги Първанов.

Повече подробности 
за столетницата ще пуб-
ликуваме в следващия 
брой на вестника. 

МВ

В последните дни на де-
кември по инициатива на 
Скаутски клуб „Антола“ за 
пети пореден път в Попово 
бе връчен призът „Мъж на 
годината“.  Този път той се 
присъди на д-р Анатолий 
Кънев за приноса му в по-
пуляризирането на култур-
но-историческото минало 
на Попово и за развитие-
то на гражданското обще-
ство, както и за финансо-
вото подпомагане на кул-
турните институции на те-
риторията на общината.

Д-р Анатолий Кънев е из-
вестен столичен стомато-
лог, но поповчани с право 
свързват името му с нацио-
налния поход „По стъпки-
те на четата на Таньо Вой-
вода“, който той през по-
следните години със зара-
зяващ ентусиазъм органи-
зира и ръководи. И това е 
само част от  многостран-
ната му патриотично-въз-
питателна дейност като се-
кретар на Културно-про-
светно дружество „Родно 
Лудогорие“, благодарение 
на която стотици млади 
хора опознават история-
та на нашия край. Ще при-
помним още, че с негово 

пряко участие и  подкрепа 
беше възстановен открад-
натият паметник на Войво-
дата на Керчан баир до с. 
Априлово. 

От 2005 г. д-р Кънев е по-
четен гражданин на Попо-
во. Неговата активна граж-
данска позиция и непри-
миримост към проявите 
на национален нихилизъм 
са пример как безкористно 
може да се работи за Бъл-
гария и за нейния по-дос-
тоен утрешен ден.

Церемонията по връчва-
нето на приза „Мъж на го-

дината“ се състоя в нова-
та Художествена галерия, а 
нейни организатори, освен 
Скаутския клуб, бяха Исто-
рическият музей и Общи-
на–Попово. Д-р Кънев по-
лучи рицарска сабя от пред-
седателя на поповските ска-
ути Дарин Сагев, бе обявен 
и за почетен член на клуба.

Специални поздрави към 
най-достойния мъж на По-
пово за 2009 г. поднесе и 
кметът на общината   д-р 
Веселинов. Той за поре-
ден път го увери, че висо-
ко цени това, което прави 

за възпитанието на млади-
те хора, и че винаги е доб-
ре дошъл в нашия град.

Видимо развълнуван, д-р 
Кънев благодари за оказа-
ното доверие, като заяви, 
че никога няма да се от-
каже от това, което пра-
ви. Преди да сме европей-
ци, ние сме достойни бъл-
гари – това е неговото пос-
лание към младите, в кои-
то вярва и на които разчита 
за бъдещето на Майка Бъл-
гария.                            МВ

Д-р анаТолий Кънев – 
най-ДосТойнияТ мъж  за 2009  гоДина

По повод новогодиш-
ните празници децата от 
Дома за деца, лишени от 
родителски грижи, бяха 
зарадвани от благотвори-
телна фондация „Благо-
даря“, която им дари два 
компютъра, лакомства и 
парични средства. Ини-
циатори за създаването на 
фондацията са поповчани-
те Таня и Добрин Добре-
ви, които не за първи път 
подпомагат децата. Сред-
ства за последното си да-

рение те са събирали на 
благотворително парти в 
пицария „Тайни“ в София.

По време на непринуде-
ната среща децата се за-
познаха с шампиона по 
културизъм Атанас Нико-
лаев (бате  Наско), споде-
лиха с него преживявания-
та си от екскурзията, фи-
нансирана от фондация 
„Благодаря“.

Таня Добрева сподели, 
че иска дейността на фон-
дацията да е насочена из-

ключително към подпома-
гане на децата, лишени от 
родителски грижи, които 
живеят в този Дом, и при-
зова и други поповчани да 
се присъединят.

банкова сметка на 
фондация „благодаря“

банка ДСК, 
клон Калоян.

IBAN: BG 09 STSA 
9300 0017 2636 97 
в български лева 

Дарение

Дарин Сагев, д-р Анатолий Кънев и д-р Людмил Веселинов (от ляво на дясно)

Дарителката Таня Добрева (крайната вляво)
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съобщение
На 17 януари 2010 г.  ще се състоят избори за прези-

дент на Украйна. В тази връзка уведомяваме, че граж-
даните на Украйна, които живеят на територията на 
област Търговище, могат да упражнят своето избира-
телно право на същата дата от 8.00 до 20.00 ч. без пре-
късване на адрес: 9000, гр.Варна, ул.„Генерал Колев“ 
92, задграничен избирателен участък № 10. Телефон 
за връзка – 052/32 18 00 и 30 38 10.

 Пресцентър на Областна администрация–Търговище 

На 22.12.2009 г. Община–Опака организира прескон-
ференция по повод стартирането на проект „Техниче-
ска помощ за подготовка на проект за канализация, ре-
конструкция на водопроводи, възстановяване на улици 
и ПСОВ–гр. Опака“, финансиран по Оперативна про-
грама „Околна среда 2007–2013 г.“. Проектът за безвъз-
мездна финансова помощ е съфинансиран от Европей-
ския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 
на Европейската общност.

Участници в провелото се събитие бяха г-н Лютфи 
Реянов – кмет на община Опака, арх.Михаил Михай-
лов – ръководител на звеното за управление на проекта, 
Бахар Юсменов – зам.-кмет за „Регионално развитие“ и 
координатор на дейностите по проекта, и Ашим Осма-
нов – председател на ОбС–Опака, както и много граж-
дани на общината.

Кметът на общината г-н Лютфи Реянов запозна на-
кратко присъстващите със следното:

– Един от основните проблеми на гр. Опака е липсата 
на канализация в по-голямата част от населеното мяс-
то. През годините изграждането º не е било приоритет 
за общинската администрация и ВиК „Дунав“ ЕООД–
гр.Разград. Водопроводната мрежа в гр. Опака бе край-
но амортизирана вследствие на дългогодишната º екс-
плоатация. В резултат на това се регистрираха много 
аварии и скрити загуби на вода по водопроводната мре-
жа. Отстраняването на тези аварии е свързано както с го-
леми загуби на вода, така и със средства, необходими за 
възстановяването на асфалтовата настилка. Това се от-
нася за централната улица на гр.Опака, ул.„България“. 
Със средства по програма САПАРД бе направена ре-
конструкция на водопровод със съпътстващи водопро-
водни отклонения на ул. „България“ с дължина 2576 м 
и съпътстващи канализационни отклонения с дължина 
1269 м на стойност 1 331 425 лв., реализиран в периода 
2006–2007 г. Извършена бе цялостна реконструкция на 
водопровода с дължина 2 500 м по цялата улица, доиз-
градена бе канализацията с дължина 1 100 м, направено 
беше цялостно асфалтиране на централната улица, как-
то и полагане на нови тротоарни плочи. Така бул. „Бъл-
гария“ в гр.Опака доби един наистина красив вид. В ос-
таналата част на града фекално-битовият отток от дома-
кинствата, обществените и административните сгради 
се отвежда чрез локални канализации в септични ями и 
попивни кладенци.

От направения анализ на състоянието на канализаци-
онната мрежа общинското ръководство на гр.Опака си 
постави като приоритет изграждането на канализацион-
ната мрежа и на пречиствателна станция за отпадъчни 
води за 3 821 жители.

Необходимо бе да се извърши инвестиционно проуч-
ване, проектиране, изготвяне на работни проекти за из-
граждане на канализационната мрежа на гр.Опака, ре-
конструкция на водопроводна мрежа, възстановяване на 
уличната настилка в Опака и идеен проект за  пречис-
твателна станция за отпадъчни води.

На 30.04.2008 г. след проведена процедура по НВ-
МОП бе възложена поръчка за проектиране на:

1. Част „Водоснабдяване“ – с обща дължина на во-
допроводите 960 м, тук се включват улиците: по ули-
ца „Съединение“ в участъка от ул.„Цар Симеон“ до 
ул.„Хан Омуртаг“; по ул.„Стара планина“; 

2. Част „Възстановяване на пътна настилка“ – с обща 
дължина 1500 м. Възстановяване на настилки по ули-
ци: „Съединение“ в участъка от „Бр. Освободители“ до 
ул.„Хан Омуртаг“; по ул.„Стара планина“ в участъка от 
ул.„Съединение“ до ул.„Крайбрежна“; по ул.„Драва“ 
в участъка от ул.„Хан Омуртаг“ до ул.„Балатон“; по 
ул.„Балатон“ в участъка от ул. „Драва“ до ул.„Искра“; 
по ул.„Искра“ до ул.„Ив. Вазов“; по улица „Цар Асен“ в 
участъка от улица „Хан Омуртаг“ до ул.„Балатон“.

Предвидено бе изработването на технически проекти 
за реконструкция на водопроводи, изграждане на кана-
лизация и ПСОВ.

На 8.05.2008 г. – като се използва отворената проце-
дура за финансиране на проекти за техническа помощ 
по ОП „Околна среда 2007–2013 г.“, приоритетна ос 1 – 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за пи-
тейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи 
в градски агломерационни ареали“ – бе подадена необ-
ходимата документация за кандидатстване за подготов-

ка на инвестиционен проект. 
Целта на проекта бе да се осигури финансиране за под-

готовка на качествени и пълни инвестиционни проекти 
за изграждане на канализация, реконструкция на водо-
проводи, възстановяване на улици и ПСОВ в гр.Опака 
и други допустими дейности, реализацията на които ще 
намали несъответствието по отношението на дела от на-
селението, включително в канализационната система, ще 
доведе до спиране на загубите на питейна вода, подобря-
ване на битовите, здравните и хигиенните условия на на-
селението, както и постигане на съответствие с Директи-
ва 91/271/ ЕИО посредством осигуряване на екологосъо-
бразно почистване на битови отпадъчни води.

На 12.01.2009 г. бе подписан договор за безвъзмезд-
на финансова помощ по Оперативна програма „Окол-
на среда 2007–2013“, съ-финансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
Европейската общност по проект „Техническа помощ 

за подготовка на инвестиционен проект за канализация, 
реконструкция на водопроводи, възстановяване на ули-
ци и ПСОВ–гр.Опака“.

Проектът е на обща стойност 801 655 лв., като целта му 
е получаване на техническа помощ за разработване на ка-
чествен работен проект,  включващ изготвяне на работни 
проекти за изграждане на канализационна мрежа.

След подписване на договора се пристъпи към дейност 
за избор на изпълнител по три обособени позиции:

- Обособена позиция 1. Рехабилитация на водопро-
водната и разширение на канализационните мрежи и 
възстановяване на уличните настилки в гр.Опака;

- Обособена позиция 2. Изработване на идеен проект за 
пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Опака;

- Обособена позиция 3. Изготвяне на тръжни доку-
менти за избор на строител и строителен надзор на „Ка-
нализация, реконструкция на водопроводи, възстановя-
ване на улици и ПСОВ“–гр.Опака.

Дейностите по обособена позиция 1  и 2 стартираха на 
3.04.2009 г. и приключиха на 27.07.2009 г., възлизащи на 
обща стойност 284 603 лв. без ДДС. Дейностите по обо-
собена позиция 3 са стартирали на 25.09.2009 г. и все още 
не са приключили, стойността им е 48 хил.лв. без ДДС.

Във връзка с популяризиране на дейностите по ОП 
„Околна среда 2007–2013 г.“ бе поставен билборд в на-
чалото на гр.Опака до газостанцията. Същият е изгот-
вен от фирма „Антони – реклама“ ЕООД– гр.Русе на 
стойност 3 756 лв.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта са 
качествени инфраструктурни инвестиционни предло-
жения (във фаза идейни и работни проекти, съгласувани 
с държавните контролни органи), с които община Опака 
да кандидатства по Оперативна програма „Околна сре-
да“ за цялостна реконструкция на водоснабдителната 
мрежа и доизграждане на канализационната система в 
града, както и за изграждане на пречиствателна станция 
за отпадъчни води (първата и единствена за общината). 

С обновяването на инфраструктурата ще намалеят за-
губите по водопроводната мрежа, оперативните разхо-
ди за експлоатация и поддръжка на ВИК системите, кое-
то ще доведе до намаляване цената на водата. Подмя-
ната на водопроводните тръби ще подобри качеството 
на подаваната на населението питейна вода и ще се по-
добри здравният статус на населението. Изграждането 
на ПСОВ ще подобри качеството на отпадъчните води 
и ще ги приведе в изскващите се норми за заустване в 
р.Черни Лом. Възстановяването на уличните настилки 
ще подобри условията за безопасно движение.

При реализацията на проекта ще се осигурят работни 
места, което ще доведе до намаляване на ръста на без-
работицата, повишаване на жизнения стандарт и поку-
пателната способност на населението.

община–оПаКа организира 
ПресКонференЦия По ПовоД 

сТарТиранеТо на ПроеКТ По оПераТивна 
Програма „оКолна среДа 2007–2013 г.“

Кирил ЖеЧеВ

Едва ли има човек, който да не е употребявал в реч-
та си или поне да не е чувал тази народна мъдрост. 
Значението й е ясно. Но за да се роди тя и да про-
съществува векове наред, значи почива на някаква ис-
тина. Историята, която ще прочетете в следващите 
редове, отговоря напълно на заглавието и най-важно-
то – тя е съвсем реална. Разказа ми я дългогодишен 
ловец и почитател на природата, който десетилетия 
е бродил с пушка в ръка по родните гори и поля. Преда-
вам чутото от него буквално, едно към едно. 

„Преди години бях поканен от приятел на лов в една 
дружинка, чието ловно поле бе известно с дивечовото 
си богатство, особено с изобилието на див заек. Вечер-
та преди излета отделих време да напълня патрони – 
тогава често за един ден изпразвахме патронташа, за-
щото, за разлика от днес, имаше много и всякакъв ди-
веч – зайци, фазани, яребици... Често се случваше ня-
кой от ловците да си изгърми патроните и да поиска 
назаем от свой колега. 

И така, приготвих си раницата, пушката, взех нещо за 
ядене и рано сутринта, още по тъмно, седнах в колата и 
се отправих към сборното място на дружинката. В багаж-
ника от време на време нетърпеливо проскимтяваше ку-
чето ми – тогава имах мъжки пойнтер, отлично обучен, 
незаменим помощник в лова на заек и пернат дивеч.

Започнахме лова в едни изоставени лозя, на места об-
расли с гъста трева, драки и с доста стари дървета. Заек – 
много. След минути се чуха първите изстрели и скоро в 
лозята се водеше вече истинска канонада. Стреляше се 
отвсякъде – като на война, кучетата кръстосваха нагоре, 
надолу, встрани...Неприятното в подобна обстановка – 
гъста растителност, много драки и дървета – е, че вдиг-
налият се заек много бързо се скрива от погледа и трябва 
почти мигновено да се прицелиш и стреляш. А това съз-
дава опасност и за хората, и за ловните кучета. 

Притеснявайки се за моя ловен помощник, незабеля-
зано изостанах, напуснах мястото и се отправих встра-
ни, където имаше обширен изоран блок, а далеч зад 
него се виждаше гора. Доста от вдигналите се зайци 
прекосяваха угарите в посока на гората. Реших да мина 
през изораната нива и в покрайнините на гората да из-
чакам някой дългоушко да се „блъсне в пушката ми“. 
Така и направих. Застанах в самия край на гората с по-
глед към угарите, запалих цигара и зачаках. В продъл-
жение на 15–20 минути минаха няколко заека, но на 
разстояние, непозволяващо сигурен изстрел. Премес-
тих се стотина метра встрани – там, където бяха пре-
минали повечето от зайците – и отново застанах зад 
едно дърво в очакване.

Не след дълго забелязах поредния прогонен от лозя-
та заек, който се бе отправил точно срещу мене. Изко-
мандвах тихо кучето да седне, вдигнах пушката и зача-
ках. Сивушкото се приближаваше, държах го на муш-
ка, но в последния момент – може би ме усети –  кри-
вна встрани и ускори бяга си. Реших да стрелям – беше 
на около 55–60 метра. Дръпнах спусъка, той измина 
метър-два, преметна се и остана в угарта. Кучето ско-
чи и се затича към отстреляния дивеч. Наблюдавах го 
и за моя изненада то подмина убития заек и на някол-
ко метра от него спря, наведе глава и захапа за гърба 
друг заек. Не повярвах на очите си! Продължавах да 
виждам „моя“ заек, останал неподвижен след изстре-
ла ми в угарта, а в това време пойнтерът дойде и оста-
ви в краката ми другия заек. Пипнах го – топъл, с кръв 
по муцуната. Току-що отстрелян!

След няколко минути размисъл разбрах какво се бе 
случило. Невероятно, но е самата истина! В момента 
на изстрела другият заек е лежал в угарта незабелязан, 
снопът сачми, повалил „моя“ заек, е бил в същата по-
сока и е поразил и второто животно. Звучи фантастич-
но, нали? Това може да стане веднъж на милион пъти, 
но все пак се случи!“

Ето, така се раждат поговорките. А коментарите са 
за вас, драги читатели.

с еДин изсТрел – 
Два заеКа!



ОвЕН. Вашата 
собствена енер-
гия и активност 
сега не е толкова 

голяма. Обстоятелствата 
няма да бъдат благосклон-
ни към вас в  събота, но ще 
ви подкрепят в петък.

ТЕЛЕЦ. Готве-
те се за конфрон-
тация или нелек 
избор между ин-

тересите на кариерата и се-
мейството. Неделята е спо-
койно благополучна.

бЛИзНАЦИ. 
Каквото и да ви е 
причинявало на-
прежение, ще по-

ставите последна, решител-
на точка на тази история в 
началото на февруари. 

РАК. В събо-
та се въздържай-
те от рязко отно-
шение към деца-

та и онези, които ви при-
нуждават да харчите зара-
ботеното. 

Лъв. От петък 
до неделя взима-
те присърце всич-
ко, което се случ-

ва в семейството и е свър-
зано с домочадието. 

ДЕвА. За вас 
сега е важно всич-
ко, което е става-
ло в средата на де-

кември – продължавайте съ-
щата политика и се придър-
жайте към същата позиция. 

вЕзНИ. В пе-
тък и събота всич-
ко за всички е по-
зитивно. В неделя 

пръснете малко пари за раз-
влечения, за любими хора.

СКОРПИОН. 
За събота се набе-
лязват много зада-
чи – ще ви се иска 

да се срещнете с някого от 
роднините по важна работа, 
да пътувате някъде или да 
се заемете с колата си. 

СТРЕЛЕЦ. По-
чивните дни са 
съвсем благопри-
ятни, но за пред-

почитане е да не правите 
почивката си публична.

К О з И Р О Г. 
Имайки опит от 
неприятни взаи-
моотношения , 

откажете се от тях, потър-
сете друг човек, който е 
по-лоялен към вас и ви е 
по-приятен лично на вас. 

вОДОЛЕЙ. Из-
ползвайте собст-
вения си профе-
сионализъм като 

източник на благосъстоя-
ние. 

РИбИ .На дне-
вен ред са ваши-
те надежди и же-
лания за някол-

ко години напред и търсе-
не на онези, които могат 
да ви помогнат да ги осъ-
ществите. 
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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 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 и гараж на ул. „Хаджи Ди-
митър“ №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 къща 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.

Продавам къща в кв. Нев-
ски с дворно място 3 дка, сто-
пански постройки,  кладенец 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.

Продавам двустаен апар-
тамент ул. „Първи май“ 19. За 
справки – тел. 4 41 95.

Bсе повече висшисти и 
намаляващ брой хора без 
квалификация ще се бо-
рят за работа в Европа 
през следващите 10 годи-
ни. Това се твърди в до-
клад на Европейския цен-
тър за професионално обу-
чение в Солун.

Професиите, допуска-
щи основно образование 
и свързани с изпълнение-
то на рутинни задачи, ще 
намалеят, но въпреки раз-
витието на технологии-
те няма да изчезнат. Зара-
ди системния недостиг на 
работници за прости физи-
чески дейности ще се на-
ложи местата им да бъдат 
запълвани от хора с по-ви-
соко образование или от 
имигранти. Строители, ра-
ботници по чистотата и об-
служващ персонал ще са 
дефицит. В същото време 
търсенето на продавачи, 
чиновници и земеделци 
ще намалее, тъй като в ре-
зултат на техническия про-
грес те ще бъдат заменяни 
от касите за самотаксуване 
в магазините, компютрите 
и интернет услугите.

През 2010 г. всяка тре-
та работа ще изисква уни-
верситетска диплома, вся-
ка втора – средно или по-
лувисше образование, а 
18,5% от хората ще полу-
чават заплата и без да са 
изкласили в просветната 
система. Младите ще бъ-
дат по-образовани от роди-
телите си.

Привлечени от по-висо-
ките заплати и по-добри-
те условия на труд, повече 
млади хора се насочват към 
университетите, стремей-
ки се към ръководни пост-
ове и позиции, изискващи 
определени професионал-
ни и технически умения. 
По-възрастните поколе-
ния залагат на опита пове-
че, отколкото на дипломи-
те. Тенденцията за нара-
стване на хората със сред-

но образование не е толко-
ва стремителна, но е необ-
ходимо около 50% от ра-
ботната ръка да е завърши-
ла училище. Смята се, че 
особено хората на високи 
ръководни позиции, както 
и най-ниско квалифицира-
ните работници ще могат 
да си намират най-лесно 
работа в чужбина, включи-
телно извън Европа. Като 
най-добри шансове се да-
ват на висшистите с иконо-
мическо образование и на 
работниците в строител-
ството и аграрния сектор.

През 2010 г. в Европа ще 
има нови работни места за 
41 млн. висшисти, 55 млн. 
среднисти и 10 млн. без об-
разователен ценз. За това 
време хората с универ-
ситетско образование ще 
„набъбнат“ с 32 млн., като 
20 млн. от тях ще се състе-
зават на трудовия пазар.

При среднистите очак-
ваното увеличение е с 18 
млн. души, но те ще имат 
най-добри възможности за 
реализация, тъй като се оч-
аква най-голям брой хора 
на такива длъжности да 
се пенсионират, отваряй-
ки място за нови работни-
ци. От тази тенденция ще 
се отклонят само среднис-
тите над 40 г., за които след 
време ще е по-трудно да 
намерят работа.

За да са конкурентни 
страните им, поне 80% от 
гражданите между 24 и 
64 г. трябва да имат средно 
или по-високо образова-
ние, се казва в прогнозата. 
Ако тя се сбъдне, шансо-
вете на висшистите ще са 
най-добри в Португалия и 
Италия, където всеки вто-
ри е с ниско образование, а 
с университетско – под 20 
на сто. На другия край са 
Чехия, Словакия, Полша, 
Великобритания и Нор-
вегия, където работници-
те без квалификация са де-
фицит. В Германия и Да-

ния и след 10 години се оч-
аква приблизително същи-
ят брой хора да отпадат от 
училище. Така че нуждата 
от вносни гледачи, берачи 
и продавачи ще се запази.

Кризата може да прена-
реди прогнозите, тъй като 
заради липсата на рабо-
та все повече хора ще оп-
итват да изкарат трудните 
времена в университетите 
и да отлагат търсенето на 
работодател.

Ако икономическите 
трудности бъдат преодо-
лени бързо, а цените на 
енергията се запазят ниски 
и инвеститорите върнат 
доверието си към Евро-
па, Старият континент ще 
бъде достатъчно привле-
кателен за останалия свят, 
откъдето ще могат да дой-
дат част от недостигащите 
работници и специалисти. 
При песимистичен развой 
обаче може да се стигне до 
намаляване на интереса от 
страна на държавите и на 
работодателите към вложе-
нията в образованието и до 
свиване на местата в уни-
верситетите. Студентите 
също ще бъдат отблъсна-
ти от училищата, тъй като 
таксите няма да бъдат по 
силите им. Основният сти-
мул на младите – високи-
те доходи, няма да е актуа-
лен, дори и при дефлация, 
защото бонусите, особено 
във финансовия сектор, ще 
бъдат скромни или ще от-
паднат. Ще се вдигнат не 
само данъците, но заради 
исканията на синдикатите 
ще намалее работната сед-
мица и Европа ще загуби 
конкурентността си. Това 
пък ще доведе до забавяне 
на високотехнологичните 
сектори и до по-слабо тър-
сене на висшисти. Заетост-
та ще падне пропорцио-
нално в производствения 
сектор и в услугите.

„24 часа“

рабоТа за висШисТи – 
в иТалия и ПорТугалия

През следващото десетилетие

търся да гледам възрастни 
хора или деца. За контакти: 
GSM 0899 336 868.

Продавам тристаен апар-
тамент в кв. „Младост“, ІІІ етаж. 
Цена по споразумение. За кон-
такти: тел.  082/841 141 и GSM  
0898 937 435.

община–оПаКа, обласТ Търговище
На основание Заповед № РД 09-394 „УС“/ 
28.12.2009 г. на кмета на община Опака

ОбявявА

Публичен търг на 19.01.2010 г. от 14 часа в сградата 
на Община– Опака с явно наддаване за отдаване под 
наем на общинско имущество, както следва:

І. На основание чл.14, ал.7 и ал.8 от зОС:
1. На част от имот, публична общинска собственост, 

с АОС №141/12.04.2001 г. (здравна служба) в с.Горско 
Абланово, представляващ помещение от 20 кв.м – за сто-
матологичен кабинет за срок до 5 (пет) г.; начална цена 
за месечен наем – сумата в размер на  0,48 лв./кв.м.

2. На част от имот, публична общинска собственост, 
с АОС №176/10.02.2004 г., представляващ помещение 
от 22,30 кв.м в административната сграда на Кмет-
ство–с.Крепча – за административни цели за срок до 
5 (пет) г.; начална цена за месечен наем – сумата в раз-
мер на  4,80 лв./кв.м.

3. На част от имот, публична общинска собственост, 
с АОС №84/01.12.1999 г., представляващ помещение 
от 26 кв.м в административната сграда на Кметство–
с.Горско Абланово – за административни цели за срок 
до 5 (пет) г.; начална цена за месечен наем – сумата в 
размер на  4,80 лв./кв.м.

4. На част от имот, публична общинска собственост, 
с АОС №142/12.04.2001 г., представляващ помещение 
от 60 кв.м в административната сграда на Кметство–
с.Гърчиново – за административни цели за срок до 5 
(пет) г.; начална цена за месечен наем – сумата в раз-
мер на  4,80 лв./кв.м.

5. На част от имот, публична общинска собственост, 
с АОС №143/12.04.2001 г., представляващ помещение 
от 32 кв.м в административната сграда на Кметство–
с.Люблен – за административни цели за срок до 5 (пет) 
г.; начална цена за месечен наем – сумата в размер на  
4,80 лв./кв.м.

ІІ. На основание чл.14, ал.1, ал.7 и ал.8 от зОС и 
чл.19, ал. 8 от зСПзз (закон за собствеността и полз-
ването на земеделските земи):

1. Имот, частна общинска собственост, с АОС 
№746/4.03.2009 г. за имот с №051028,  представляващ 
нива от 3,861 дка, кат.Х, местността Раковец в земли-
щето на гр.Опака; начална цена за годишен наем – су-
мата в размер на  4,00 лв./дка, за срок до 3 г.

2. На част от имот, публична общинска собственост, 
представляващ 2,000 дка от имот с №280075 – пасище 
мера, местността Кукушник  в землището на гр.Опака, 
за поставяне на пчелни кошери; начална цена за годишен 
наем – сумата в размер на  4,00 лв./дка, за срок до 3 г.

УСЛОвИя зА УЧАСТИЕ в ТъРГА

1. Лицата да нямат задължения към Общината и дър-
жавата.

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

3. Депозит в размер на 100% от началната цена.
Срок за внасяне на депозит  –  

до 17 часа на 18.01.2010 г.  
Допълнителна информация – етаж ІІ, стая № 210, 

тел.06039 22-22 на общинската администрация.
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благоДарносТ
Както всяка година, така и сега за коледните и новогодишните празници в Дома 

за стари хора–с.Гърчиново звучаха традиционните народни песни, виха се кръшни 
български хора.

Директорът на заведението г-жа Юмерова поднесе празнично приветствие към 
всички домуващи във връзка с настъпващата 2010 година с пожелания за много 
здраве, дълголетие, лично щастие и взаимопомощ. Тя сподели, че тази година в 
условията на криза за първи път от няколко години досега за домуващите бяха 
предоставени много дарения от благородни  дарители под формата на платове, 
дрехи, безалкохолни напитки и вина, закуски, плодове и сладки. А това са:

- „Родина холдинг“ АД – гр.Попово
- АД „Български Бергман“ – с.Гърчиново
- фирма „Демир Таш“ – гр.Опака
- ДЛС „Черни Лом“ – гр.Попово
- ЕТ „Шукри Шукриев“ – с.Гърчиново
- ЕТ „ЕРКО“ – гр.Попово
- „Марияна и Цанко“ ООД – гр.Попово
- Кооперация „Прогрес 94“ – гр.Опака.
Изказваме благодарност за проявената от тях благотворителност. Да са живи и 

здрави през новата 2010 година и да се множат успехите им.

Домуващите от ДСХ–с.Гърчиново,
персоналът, директорът А.Юмерова

на всички българи, които 
са получавали доходи, раз-
лични от заплати по трудов 
договор, че започна кампа-
ния за подаване на данъч-
ни декларации и плащане 
на данъка за 2009 г. 

Новото тази година е, че 
за първи път пред данъч-
ните ще трябва да се отче-
тат и онези, които минала-
та година са получили или 
пък са дали заем над 10 хи-

ляди лева. Ако заемите на 
дадено лице през послед-
ните 5 години надхвър-
лят 40 хил. лв., те също ще 
трябва да бъдат обявени 
пред данъчните. 

Крайната дата за пода-
ване на декларациите и за 
плащане на данъка е 30 ап-
рил. Ако това бъде напра-
вено до 10 февруари, граж-
даните могат да спестят 5% 
от дължимия данък. 5% от-

стъпка ползват и онези, ко-
ито подадат декларация-
та по електронен път, като 
двете отстъпки не се на-
трупват, а се ползва само 
едната от тях.

От Интернет може да се 
извади декларация за до-
ходите от 2009 година. Тя 
може да се изтегли и по-
пълни от сайта www.nap.
bg.

наП наПомня

ПараКлисъТ в граДсКаТа 
граДина – ПосТоянно 

ДейсТващ

Диана сЪбеВА

На 27 декември (Стефановден) в попов-
ския параклис „Рождество Пресветия Бо-
городица“ отец Валентин отслужи све-
та литургия и водосвет за здраве на фут-
болистите от „Черноломец 04“. Инициа-
тивата за това е на спонсора на отбора – 
поповчанина Добрин Добрев. Негово е и 
благородното желание всеки ден паракли-
сът да бъде отворен за поповчани. С под-
крепата на Община–Попово и фондация 

„Благодаря“, чийто основател е г-н Доб-
рев, той заедно със съпругата си Таня са 
предприели и първите стъпки за осигуря-
ване на постоянно елзахранване на хра-
ма. Има идея да бъдат направени и витра-
жи на прозорците му. 

В резултат на благородната инициати-
ва скоро поповчани ще се сдобият с още 
едно свято място – място за уединение и 
размисъл. Дано и други хора с възмож-
ности подкрепят начинанието.  


