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На заседанието си миналия петък Об-
щински съвет–Попово гласува измене-
ние на Наредбата за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на 
услуги в частта º, касаеща таксите за дет-
ски ясли и градини. 

Променя се чл. 23 от Наредбата. Месеч-
ните такси за градските детски градини 
вече ще са 2 лв., независимо дали детето 
посещава редовно детската градина.

Дневните такси за деца до 5 г., включи-
телно за града, от 1,70 лв. стават 2 лв., а за 
селата от 1 лв. се завишават на 1,10 лв.

За деца на 6-годишна възраст, посеща-
ващи целодневните подготвителни групи, 
от 1,30 лв. дневната такса за града става 
1,50 лв., а  за селата остава непромене-
на – 0,90 лв.

За деца на 6 години, които посещават 
детската градина до обяд, ако не са осигу-
рени средства за закуска по национална 
програма, родителите или настойниците 
плащат по 0,30 лв. за закуска.  

 При отсъствие на децата такса не се за-
плаща за времето, през което те ще от-
състват, при условие, че родителите пред-
варително са уведомили писмено дирек-
тора на детското заведение. 

 Такса не се заплаща и при отсъствие на 
децата поради заболяване при условие, 
че родителите уведомят директора на 
детското заведение своевременно, като за 
времето на боледуване представят меди-
цинска бележка. 

 Не се заплаща такса за децата, чии-
то родители са І или ІІ група инвалиди, 

за децата на загинали при производстве-
ни аварии и природни бедствия, за деца-
та на загинали при изпълнение на служе-
бен дълг, за деца с тежки хронични забо-
лявания и физически увреждания, вклю-
чени в списък на МЗ.

Таксата се заплаща с 50 на сто намаление 
за сираци, за деца с един родител и за деца, 
чиито родители са редовни студенти. 

Други условия по заплащане на таксите:
1. При две деца в семейството:
- ако първото е ученик, а второто е в 

ЦДГ – 100%;
- ако двете деца са в ЦДГ (вкл. близна-

ци, без други деца в семейството), първо-
то – 100%, второто – 50%;

2. При многодетни семейства (три и по-
вече деца в семейството, включително 
близнаци):

- ако и трите деца са в ЦДГ – първото 
заплаща  75 %, второто – 50 %, третото и 
всяко следващо – безплатно.

3. За да се ползват преференциите, се 
взема предвид броят само на тези деца 
от семейството, които посещават детска 
градина. 

За освобождаването от такса или полз-
ване на намаленията родителите или на-
стойниците подават декларация до дирек-
тора на заведението, придружена с доку-
менти, доказващи преференцията.

 Заплащането на намаления размер на 
таксата или освобождаването от такса за-
почва от началото на месеца, следващ ме-
сеца на подаване на декларацията.

  МВ

ИзборИте 
за кмет на 

с.ГлоГИнка – 
на 13 март

В брой 8 на Държавен 
вестник е публикуван Указ 
№11 от 25.01.2010 г. за нас-
рочване на частичен из-
бор за кмет на Кметство–
с.Глогинка, община По-
пово. Датата на вота е 13 
март 2010 г.  

Глогинка остана без 
кмет, след като Общинска-
та избирателна комисия 
предсрочно прекрати пра-
вомощията на Веждет Мех-
медов заради влязла в сила 
присъда по наказателно де-
ло  от общ характер. 

До провеждането на час-
тичния избор с решение на 
Общинския съвет длъж-
ността временно се изпъл-
нява от Стоян Георгиев.

МВ

обЩИнскИ сЪВет–ПоПоВо
   

РЕШЕНИЕ № 418  
по Протокол  № 30/29.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с 
промените в Закона за изменение и допълнение на  За-
кона за местни данъци и такси, обнародван в Държа-
вен вестник бр.95 от 2009  година,  Общинският съ-

вет
РЕШИ

Изменя и допълва Наредбата на Общински съвет–
гр.Попово за определяне размера на местните данъ-
ци на територията на община Попово, приета с Реше-
ние №35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г., изменена 
и  допълнена с Решение № 234 по Протокол №18 от 
30.01.2009 година, както следва: 

1. В чл.7 ал.4 числото „2520“ се заменя с „1680“.
2. В чл.17 ал.2 думите „отчетна стойност“ се заме-

нят с „по високата  между отчетната им стойност и 
данъчната оценка съгласно приложение №2“.

 3. В чл.32 се правят следните изменения и допълне-
ния:

- създава се нова алинея 3:
„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на не-

движими имоти се дължи и при придобиване на не-
движими имоти и ограничени вещни права върху тях 
по давност“

- досегашните алинеи  3, 4 и 5  стават съответно  4, 
5 и 6.

4. В чл.34 накрая се поставя запетая и се добавя „а 
при  придобиване по давност – към момента на изда-
ване на акта, удостоверяващ правото на собственост, 
който подлежи на вписване“.

5.Чл.35 ал.1 става така:
„Чл.35(1) При дарение на имущество, както и в слу-

чаите по чл.44 ал.2 и ал.3 от Закона за местните данъ-
ци и такси, данъкът се начислява върху оценката на 
прехвърляното имущество, респективно, върху оцен-
ката на придобитите по давност недвижими имоти и 
ограничени вещни права върху тях в размер на:

а) 0,6 на сто – при дарение между братя и сестри и 
техните деца;

б) 4 на сто – при дарение между лица извън посоче-
ните в буква „а“;

в) 0,8 на сто – при придобиване по давност на не-
движими имоти и ограничени вещни права върху 
тях“.

6. В чл.37 ал.2 след  думите „моторни превозни 
средства“ и  втората запетая  се добавя „в случаите по 
чл.32 ал.3 – към момента на издаване на акта, удос-
товеряващ правото на собственост, който подлежи на 
вписване“.

7. В чл. 51  се правят следните  изменения и допъл-
нения:

-  създава се нова ал.7:
    „(7) При прехвърляне на предприятието на едно-

личен търговец и продължаване на дейността прио-
бретателят дължи данък от тримесечието, следващо 
тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – 
включително за тримесечието на прехвърлянето, и за 
дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4“

-досегашната ал.7 става ал.8
8. В чл.53 ал.3 се създава изречение второ: „При  

прехвърляне на предприятието на едноличен търго-
вец декларация се подава и от прехвърлителя, и от 
приобретателя в 7- дневен срок от датата на прехвър-
лянето“.

9. В чл.54 се създава  ал.3:
- „(3) Приема се, че дейността не се извършва от 

постоянно място, когато промяната през годината на 
местонахождението на обекта, от който се извършва 
дейността, води до промяна в размера на данъка“.

В Преходни и заключителни разпоредби  се създа-
ват нови:

§8 „За 2010 година първата вноска на данъка по 
чл.11 ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април. На 
предплатилите пълния размер на данъка в този срок 
се прави отстъпка 5 на сто“.

§9 „В чл.18 ал.2 изречение първо не се прилага за 
нежилищни имоти, които са собственост на предпри-
ятията или върху които им е учредено ограничено ве-
щно право на ползване“.

§10  Измененията и допълненията от тази Наред-
ба влизат в сила в 7-дневен срок от публикуване Ре-
шението на Общинския съвет  в „Местен вестник“ 
с изключение  на  точка 2,  която влиза в сила от 
01.01.2011 г. 

Председател на Общински съвет–Попово
ТРИФОН ТРИФОНОВ 

леко заВИШаВат таксИте 
за Детска ГраДИна

До ДВе ГоДИнИ 
Ще Има тЪрГ  

за строИтелстВото 
на ам „Хемус“

 
Досега магистралите „Хемус“ и „Тракия“ не са строе-

ни по правилата. Това заяви министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев 
в сутрешния блок на Pro.bg. „Хемус не е европейски 
коридор и нямаме възможности за европейско финан-
сиране на строителството. Давам срок до две години за 
„Хемус“ да имаме готова тръжна процедура и старти-
ран търг. Следкризисно, много държави имат пробле-
ми с магистралите, построени като публично-частни 
партньорства, и трябва да сме много внимателни при 
избора на модела. Трябва да се намери модел, който да 
не увеличи дефицита на държавата“, каза той. МВ

ст. ПараШкеВоВ е ВеЧе 
комИсар И ДИректор 

на оД на мВр–тЪрГоВИЩе

Със заповед N 847 от 
27.01.2010 г. на министъ-
ра на вътрешните работи 
на главен инспектор Стани-
мир Парашкевов е присъде-
на категория Б – комисар. 
Със същата заповед г-н 
Парашкевов, който досе-
га бе временно изпълня-
ващ длъжността директор 
на Областна дирекциа на 
МВР–Търговище, е назна-
чен на длъжност директор 
на дирекцията.

МБАЛ–Попово успя 
да сключи договор със 
Здравната каса за 2010 г. 
за 65 клинични пътеки. 
Това, спрямо останали-
те общински болници в 
страната, е сравнител-
но добър атестат, като се 
имат предвид завишени-
те изисквания на касата. 
А те, както е известно, са 
24-часова работа на ле-
чебното заведение, обез-
печаване със съответните 
специалисти, наличност 
на медицинска апарату-
ра, като рентген, скенер, 
лаборатория, и т.н. 

Според управителя на болницата д-р Иван Димитров 

направено е възможното пътеките да покриват най-ва-
жните и често срещани заболявания. Но проблемът е 
друг – как оттук нататък ще се финансира лечебното за-
ведение. Делегираният бюджет, който касата определя 
за поповската болница, е наполовина по-малък от до-
сегашния. Средствата няма да стигат дори за фонд „Ра-
ботна заплата“, а болницата има и около 30 хил. лева на 
месец други разходи. 

Според д-р Димитров така наречената реформа се пра-
ви, без да се отдава дължимото на обществения, на со-
циалния характер на здравеопазването. Той все пак се 
надява в бъдеще да има някакво компромисно решение, 
защото с този лимитиран бюджет болницата, която е 
търговско дружество, е поставена в изключително труд-
но положение – може да работи и да обслужва адекват-
но пациентите, но няма гарантирано заплащане.

Има вероятност през следващата седмица проблеми-
те на МБАЛ–Попово да бъдат поставени за разглеждане 
на извънредна сесия на Общинския съвет.  МВ

ПоПоВската болнИЦа остаВа, но 
нЯма ГарантИрано ФИнансИране

д-р Иван Димитров
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Двайсет милиона лева e 
осигурило правителство-
то за закуски, мляко, чай 
и плодове за учениците до 
четвърти клас и подготви-
телните групи. Сумата е за-
писана в Национална про-
грама за по-пълно обхва-
щане на учениците в за-
дължителна училищна въз-
раст – бюджет 30 млн. ле-
ва. И се реализира от ми-
нистерството, ръководено 
от Сергей Игнатов.

С 10 милиона лева се оси-
гурява и превоз за ученици-
те в задължителна учи-
лищна възраст. Парите 
ще бъдат раздавани спо-
ред нуждите на училищата 
в зависимост от обектив-
ни социално-икономиче-
ски характеристики на об-

щината. В столицата и го-
лемите градове няма ин-
терес към програмата, из-
вестна като „Закуска и то-
пло мляко“, така че част 
от средствата могат да се 
прехвърлят към средищни-
те училища в селата. Цел-
та на програмата е да бъ-
дат обхванати повече деца 
в задължителните подгот-
вителни групи и класове, 
да намалее процентът на 
отпадналите от училище 
деца, да се повиши моти-
вацията на родителите да 
ги изпращат в училище, 
както и да се повиши броят 
на децата и учениците, об-
хванати в целодневна ор-
ганизация на обучение. 

„Фокус“

20 мИлИона 
за закускИ И млЯко 

на уЧенИЦИте

С м а й в а -
щи данни 
са постъпи-
ли в търго-
в и щ к о т о 
бюро по ста-
тистика. Те 
сочат, че жи-
телите на об-
ластта имат 

най-ниска оценка за здравето си.
По време на инициативата „Европейско-

то здравно интервю“, финансирана от 
ЕС, само 9,9 на сто от анкетираните са 
окачествили здравното си състояние като 
„много добро“. Близо 30 % са посочили, 
че са хипертоници. Цели 47 % от анкетира-
ните са споделили, че страдат от някакво 

хронично заболяване. 
Малък е и процентът на жените, които 

са си правили мамография. Едва 20 % са 
се изследвали за рак на гърдата. Сензацио-
нен резултат са получили статистиците, 
когато въпросите стигнали до цигарите. 
Оказва се, че област Търговище се нареж-
да на едно от първите места по брой непу-
шачи. Около 70 % от мъжете и 74 % от ан-
кетираните жени са посочили, че тютю-
нът им е непознат. 

Друг учудващ факт според данните от 
интервюто е, че повечето хора, които не 
пият, са мъже. Те съставляват близо 67 % 
от интервюираните. Едва 26 % от нежния 
пол не са посягали никога към чашката.

Тарго

тЪрГоВИЩка област – 
с наЙ-малко ПуШаЧИ И наЙ-
нИска оЦенка за зДраВето

От 1 февруари

разДаВат 180 000 леВа на ПЧеларИте
• срОкът за пОдаване на дОкументите е дО �1 март 

От 1 февруари е отворен приемът по Националната 
програма по пчеларство за тригодишния период 2008–
1010 г. Заявления за финансиране могат да се подават по 
пет от мерките на програмата: „Пчелари проверители“, 
„Борба срещу вароатозата“, „Физикохимични анализи“, 
„Закупуване на пчелни майки“ и „Разработване на 
стандартизационни документи“. 

Срокът за подаване на заявления е до 31 март, но 
приемът може да бъде затворен и по-рано при изчерпване 
на наличните финансови средства по програмата. Сво-

бодният бюджет за 2010 година, за който пчеларите 
могат да кандидатстват за финансиране, е в размер на 
около 180 000 лева.

МВ

разкрИто ПрестЪПленИе
На 1.02.2010 г., след проведени в РУ на МВР–По-

пово оперативно-издирвателни мероприятия, е уста-
новен извършителят на деяние по чл. 326 от НК. Съ-
щият за времето от месец ноември 2009 г. до месец 
януари 2010 г. е предавал на тел. 112 неверни и за-
блуждаващи повиквания. Извършител е Г.А., на 42 
години, от гр. Попово.

Най-важното решение 
на първото за годината за-
седание на Общински съ-
вет–Попово, проведено на 
29 януари, беше приемане-
то на уточнения годишен 
план на бюджет 2009 г., от-
чета за касовото му изпъл-
нение и бюджета на общи-
ната за 2010 г. То бе взето 
с подкрепата на 22-ма от 
присъстващите 25 общин-
ски съветници, само трима 

гласуваха „въздържал се“. 
При уточнен план 19 281 

291 лв., изпълнението на 
приходната част на бюдже-
та за 2009 г. е 15 641 316 лв. 
От тях 10 008 880 лв. са при-
ходи за държавни дейности, 
което е 84,9 % спрямо разче-
тите. Приходите за местни 
дейности са 5 632 436 лв., 
или 75,2 % от планираното.

Отчетеното намаление 
на местните приходи с поч-
ти 27 % спрямо 2008 г. е ре-
зултат от финансовата кри-
за, отразила се върху ак-
тивността на бизнеса и до-
макинствата.

Разходната част на минало-
годишния бюджет е равна на 
приходната, изпълнението е 
81 % спрямо плана. От мест-
ните приходи 184 690 лв. са 
насочени за дофинансиране 
на делегираните от държава-
та дейности.

Общината приключ-
ва годината без просроче-

ПрИеХа бЮДЖет 2010 
ни задължения, което е до-
бър атестат за финансовия 
екип, планирал и управля-
вал бюджетните средства.

Основните цели на бю-
джет 2010 са ефективно 
управление на общински-
те финанси в условията на 
продължаваща икономиче-
ска криза,  успешно упра-
вление на европроектите 
по оперативните програми 
и привличане на допълни-

телни финансови ресурси за 
инфраструктурни проекти.

Планираните приходи са 
в размер на 13 907 526 лв. 
От тях 61,86 % са приходи 
с държавен характер, оста-
налите 38,14 % са общин-
ски приходи.

Местните приходи са 
планирани след задълбо-
чен анализ на реалните по-
стъпления за 2009 г., като 
е отчетено отрицателно-

то въздействие на криза-
та. Предвидените данъчни 
приходи са в размер на 1,3 
млн. лв., което е близо 97 
% от достигнатата събира-
емост през 2009 г. Намале-
ние има и в прогнозните 
стойности на общинските 
неданъчни приходи.  

По отношение на разхо-
дите 8 602 518 лв. са за фи-
нансиране на държавните 
дейности и 5 265 013 лв. – 

за местни дейности. За до-
финансиране на държавни 
дейности с местни приходи 
са предвидени 39 995 лв. 

Разходите за делегира-
ните от държавата дей-
ности „Общинска админи-
страция“, „Отбрана и си-
гурност“, „Образование“, 
„Здравеопазване“, „Соци-
ално осигуряване, подпо-
магане и грижи“ и „Култу-
ра“ са планирани в съот-

ветствие със Закона за дър-
жавния бюджет и единни-
те разходни стандарти за 
издръжка и численост на 
персонала. Най-голям дял 
от средствата са за образо-
вание – 62,92 %.

При местните дейности 
най-големи са разходите 
за жилищно строителство, 
БКС и опазване на околна-
та среда – 32,68 %.

С над 34 % по-малко от 
миналата година са сред-
ствата в бюджета за капи-
талови разходи. Общо су-
мата е 1 404 449 лв., от тях 
625 800 лв. е субсидията от 
републиканския бюджет, 
200 хил.лв. са от извънбю-
джетни фондове и смет-
ки и 578 649 са собствени 
бюджетни средства. Около 
400 хил. лв. от тези пари са 
определени за основен ре-
монт на пътя Ломци–Еле-
ново–Маково. В инвес-
тиционната програма се 
предвиждат също довър-
шителни работи по вече за-
почнати обекти, ремонт на 
църквата в с. Водица, стро-

ителство на жилищен блок 
в кв. 112 и др. Предвидени 
са средства и за обзавеж-
дането на зрителните зали 
на читалище „Св.св. Ки-
рил и Методий“ и Дом на 
културата в Попово, които 
в момента се обновяват по 
проект по ОП „Регионално 
развитие“. За Дома на кул-
турата ще се закупи и асан-
сьор за достъп до залата на 
хора с увреждания. За нова 
апаратура на общинската 
болница са предвидени 35 
хил. лв.

При представянето на 
проекта за бюджет 2010 за-
местник-кметът Милена 
Божанова акцентира преди 
всичко на подхода за него-
вото съставяне. Всички по-
стоянни комисии изразиха 

положителни становища, 
бюджетната комисия го оп-
редели като реалистичен, 
стегнат и изпълним.

По предложение на Ва-
лентин Русчев от коалиция 
ЗАЕДНО общинските съ-
ветници приеха антикри-
зисни мерки, които да га-
рантират повишаване съ-
бираемостта на местните 
приходи и строг контрол 
на разходите. 

Кметът на общината д-р 
Веселинов благодари на 
всички съветници, че не са 
политизирали дебата. Спо-
ред него бюджет 2010 е 
много орязан – той ще поз-
воли на общината да съ-
ществува, без да затъва. 

 
 МВ
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ОБЩИНА–ПОПОВО И ОБЩИНА–ТЪРГОВИЩЕ 
Уведомяват обществеността, че имат намерение да реа-
лизират следните инвестиционни предложения: 

„Изграждане на Претоварна станция за обслужване 
на община Попово“ (в землището на с.Светлен, община 
Попово) – за отпадъци ще бъде една и ще обслужва об-
щина Попово. Общината е определила терен №00173 от 
57,030 дка, частна общинска собственост, трета, пета и 
седма категория на земята, в землището на село Светлен 
(на около 1,7 км извън регулацията на селото в посока 
гр.Търговище). Като алтернатива ще бъде разгледан и 
оценен и допълнително предложеният от община Попо-
во терен №0091 от 54,233 дка, общинска собственост, в 
землището на гр.Попово (в близост до регулацията, се-
вероизточно от града, вляво от пътя за с.Кардам).

Предвижданията за изграждане на Претоварната стан-
ция е да се сортира и компресира битовият отпадък от 
общината преди неговото депониране на регионалното 
депо–Търговище, като по този начин ще се отделят би-
оразградими и други отпадъци, които могат да бъдат ре-
циклирани или оползотворени по друг начин. Целта е да 
бъдат намалени разходите за транспортиране и депони-
ране на отпадъка.

„Рекултивация на съществуващото регламентирано 
депо на община Попово“ (в землището на с.Славяново, 

община Попово) – Общината е преустановила експлоа-
тацията му и депонира събраните отпадъци на регио-
налното депо в Търговище. Закритото депо е в грани-
ците на имот № 427 с размер 49,428 дка. В процеса на 
рекултивацията депото ще бъде „запечатано“, което в 
значителна степен елиминира вредното му въздействие 
върху околната среда. 

„Реконструкция и модернизация на съществуващо-
то депо на община Търговище“ (в  землището на с.Пай-
душко, община Търговище) – ще обслужва общините 
Търговище и Попово. На съществуващото депо ще бъде 
осъществена реконструкция, модернизация и разшире-
ние. По предварителна експертна оценка регионалното 
съоръжение се очаква да бъде предвидено за депонира-
не на около 700 000 т отпадъци, генерирани на терито-
риите на двете общини.

Мнения и възражения относно инвестиционното 
предложение се приемат в сградата на 

РИОСВ–Шумен, ул.„Съединение“ №71, ет.3.

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ –
кмет на община Попово

Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ –
кмет на община Търговище

  оПератИВна ПроГрама
„околна среДа 2007–2013Г.“

    Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“
ope@moew.government.bg

   обЯВа 

Решения за по-
добър живот

Европейски съюз
Европейски фонд за 
регионално развитие

Кохезионен фонд

агресията

бруталната 
ПорноГраФИЯ

мнение 

Виолета СтанИСЛаВОВа

Агресията има много лица. Едно от тях е брутал-
ната порнография, която излъчват някои частни ка-
белни телевизии след 23 часа. Секссписанията, кои-
то се продават по будките за вестници, са летен мор-
ски бриз в сравнение с това, което чрез агресивното 
си поведение, благодарение на програмни директори, 
медийни политикани и всемогъщия Съвет за елек-
тронни медии (СЕМ), са вкарали законно в домовете 
ни. И ако секссписанието може да се купи, но може 
и да не се купи, да се разгледа или да не се разгледа, 
то няма как да не видиш, макар и препускайки из те-
леканалите, в едър и всякакъв план и от всевъзможен 
вид порносцени.

Представете си възрастен добродетелен човек. Стра-
да от безсъние. Нощните часове на будуване са без-
крайно дълги. Може би ще му се доспи, ако види ня-
кой приятен филм? Но какво вижда на екрана – гнус-
на порнография. Как ще се чувства този човек? С как-
ви мисли ще осъмне?

Представете си и друго. Ученик. Вече е след 23 
часа, уморен е. Остава му още един урок, но преди 
това иска малко да си почине. Пуска телевизора с на-
дежда да види нещо интересно, красиво, смислено…
И какво намира по това време? Порнофилми, излъче-
ни благодарение на мълчаливото съгласие на всемо-
гъщия СЕМ. Като си припомня колко смешни, без-
смислени и глупави изглеждат на екрана червените 
точки, предупреждаващи малолетните да не гледат.

Понякога си мисля що за хора са тези, които имат 
нужда от подобни филми. Каква е тяхната психика? И 
си отговарям: дълбоко повредена, изкривена, перверз-
на, комплексирана в същността си. Заради тях ли ни 
принуждават да гледаме? Нарочно ли искат да повре-
дят мозъците ни? Не може ли болните да си получа-
ват „дозата лекарство“ по друг начин? Не е ли обида за 
нас – нормално мислещите? Лично аз съм омър сена и 
омерзена от нападението срещу личността ми.

Няма да задавам въпроса защо го правят ръководи-
телите на тези телевизии, защото знам отговора и той 
не е: само заради пари. Не приемам и елементарния и 
банален израз: „Никой насила не те кара да гледаш!“

Телевизията може да възпитава, облагородява, обу-
чава, но може и да осквернява, осакатява духовно, 
да унищожава не само отделния човек, но и цяла на-
ция, дори цяла цивилизация. Въпросът е: тези, кои-
то я управляват, на коя страна стоят? На светлата или 
на тъмната? На кого служат – на доброто или на зло-
то? Отговорът е: всички кабелни български телеви-
зии, които излъчват порнографски предавания, слу-
жат на злото и му помагат да се умножава по белия 
свят! За съжаление те не са единствени…

Ние сме тялото на обществото. Кажете ми: има ли 
останало здраво място по него, което да не боли, за да 
можем да живеем?…

Засега порокът е посят в душите на младите. А той 
е семе, което расте. Ако се продължава така, най-мно-
го след 30–40 години, когато в други страни по све-
та хората вече ще са стъпили на Марс, в България ще 
е настъпила тотална духовна деградация. Макар че, 
като си помисля, никой не може да ни спаси и от пор-
нофилмите, излъчвани по глобалната интернет мре-
жа. Добре че „сърфистите“ са по-малко от телезрите-
лите. Или поне така ми се струва.

Някой ден може би обществото ни ще успее да се 
излекува от порнопроказата. Но къде са докторите?

от наЧалото на месеЦа 
ГлобЯВат за ВИнеткИ

самоосИ-
ГурЯВаЩИте 
се ПоДаВат 
Декла-
раЦИИ До 
20 ФеВруарИ

Ако самоосигуряващите 
се правят вноски в размер 
на 16% само за фонд „Пен-
сии“, трябва да подадат де-
кларация по образец до 20 
февруари.

Документът съдържа дан-
ни за осигурения и се пред-
ставя веднъж годишно. В 
случай, че лицето се осигу-
рява и за общо заболява не 
и майчинство, същата дек-
ларация се подава всеки 
месец до 10 дни след пла-
щането на осигурителни-
те вноски. Тогава размерът 
на осигуровките е 19,5% 
от минималния осигурите-
лен доход, който за тази го-
дина е 420 лева.

До 30 април самоосигу-
ряващите се трябва да по-
дадат еднократно за годи-
ната и декларация по обра-
зец за задълженията си за 
социално и за здравно оси-
гуряване.

МВ

ВИнеткИте – И През Интернет
В сайта Vinetka.com мо-

гат да се поръчат месечни, 
седмични и годишни ви-
нетки за леки и тежкотовар-
ни автомобили за 2010 г. 
Пла щането става по бан-
ков път с дебитна или кре-
дитна карта. Не е възмож-
но купуване на винетка с 

на ложен платеж.
 Доставката се прави от 

ку риерска фирма на посо-
чен от купувача адрес. Сро-
кът за доставка е три работ-
ни дни. На сайта е посоче-
но, че ако искате да купи-
те повече стикери, те ще се 
свър жат с вас, за да уточ-

ните подробностите по дос-
тавката. Освен по Интер-
нет, шофьорите могат да 
се снабдят с винетки и от 
пунк товете на дистрибуто-
рите на големите вериги 
бен зиностанции и офисите 
на СИБАНК.

МВ

След 1 февруари ще бъде 
глобяван всеки шофьор, 
който не си е купил от но-
вите винетки за 2010 г. Санк-
цията е 100 лева. От КАТ 

предупреждават, че ще за-
силят проверките, тъй като 
в края на януари из тече гра-
тисният период, през който 
важеха миналогодишните 

стикери. Хайките се пред-
приемат и заради бума на 
фалшиви винетки, които се 
продават за 15 лева. Истин-
ският стикер за автомоби-
лите струва 67 лева. 

Шофьорите да купуват 
винетки само от официал-
но обявените пункто-
ве, призовават от агенция 
„Път на инфраструктура“, 
след като е установено, че 
в продажба са пуснати фал-
шивите стикери. 

Дружеството постоянно 
доставя винетни стике ри на 
дистрибуторите, а също и 
на корпоративните клиен ти, 
направили заявки по елек-
тронна поща, за да отговори 
на завишеното търсене. 

В първите дни от елек-
тронната продажба на ви-
нетки чрез специално съз-
дадения интернет магазин 
vinetka.com са продадени 
стикери за над 20 432 лева. 
До момента изградена-
та дистрибуторска мрежа 
реал но осигурява винетки 
за над 95 на сто от автомо-
билите в страната. Друже-
ството започна разпрос-
транение на винетките на 
18 януари, когато крайните 
пунктове за продажба бяха 

10:00 ч.  Откриване - площада пред кметството
10:20 ч.  Изпълнение на колективите при НЧ „Съединение“ и  
Пенсионерски клуб „Капанка“ с. Садина
10:50 ч.  Пресъздаване ритуала предаване на конската опашка
11:40 ч.  Шествие към Ак баир (Белият баир) за конските кушии
12:30 ч.  Водосвет за здраве и благоденствие
13:00 ч.  Старт на кушиите
14:00 ч.  Награждаване
14:30 ч.  Посещение на коня - победител на именници от селото

Кметство с.Садина
НЧ „Съединение“ с.Садина
Сдружение „Сборяново“
КПД „Родно Лудогорие“
под патронажа на Община Попово

20 февруари /събота/ 2010 г. с.Садина

ТОДОРОВ ДЕН
КОНСКИ ВЕЛИКДЕН 
КУШИИ

заредени с 2 млн. стикера 
само за пет дена. В първи-
те дни на кампанията все-
ки ден по 500 000 стикера 
са били пакетирани, обра-
ботени в софтуерната сис-
тема и доставяни с над 130 
специализирани бронира-
ни автомобила. Списъкът 
на дистрибуторите е пуб-
ликуван на интернет стра-
ницата на АПИ и на сайта 
www.rvs.bg.

МВ
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моето уЧИлИЩе
спОмени

Моето училище в с.Ломци е построено през 
1930 г. Като сграда то е много интересно и 

красиво – прилича на разцъфнало пролетно цвете. 
Да го гледаш и да му се ненагледаш – истинско  про-
изведение на архитектурното изкуство. На него има 
часовникова кула с четири циферблата. С камбанен 
звън той известява на жителите на селото колко е ча-
сът. Към училището имаше и театрален салон, който 
след построяването на читалището бе преустроен във 
физкултурен салон.

В това училище получих основното си образование. 
През 1938 г. постъпих в първо отделение и през 1944 г. 
завърших трети прогимназиален клас. Учебните заня-
тия провеждахме преди обяд и след обяд. Учителите 
ни бяха сериозни и взискателни, особено за дисципли-
ната. Когато ги срещнехме на улицата, ги поздравявах-
ме с вдигане на шапка. В първо отделение учител ми 
беше Стефан Тодоров, а от второ до четвърто отделе-
ние – Иван Сиврев. В прогимназията ни учеха Йор-
дан Добрев – директор, Величка Борисова, Кръстинка 
Лазарова, Бинчо Добрев и др. Селото ни тогава има-
ше 500 къщи и наброяваше 2100 жители. В училището 
уче ха общо 240 ученици. Тогава нямаше електричест-
во. Четяхме и пишехме на газени лампи, нямаше ас-
фалт и газехме калта по селските улици.

Спомням си, че тогава имаше партизанско движе-
ние. След 9 септември 1944 г. учителите ни водиха 
да раз глеждаме бункерите им из горите. В селото ни 
нямаше нито едно радио, нито лека кола или мото-
циклет. От Разград за Попово минаваше само един 
рейс, червен на цвят, марка „Опел“. Клаксонът му на-
подобяваше магарешки рев. Когато наближеше време 
да мине през селото, бягахме към шосето да видим и 
чуем как ми нава „червеното магаре“.

По него време да имаш велосипед или ръчен часовник 
беше лукс. Рядкост бе да срещнеш дори човек със сред-
но образование. Читалището се помещаваше в един дю-
кян в нашата махала. Там имаше един радио апарат „Фи-
липс“, на сухи елементи. На него слушах ме новините. 
Особено удоволствие ми доставяше да слу шам песен-
та „От Черно море до Охрид,/ от Дунав до Бялото море/ 
един народ живее,/ сам своята съдба кове“.

Моето училище в с.Ломци вече е на 80 години, но 
пак е като ново, времето не го е променило. И днес то 
събира всеки ден децата от селото, за да ги дари със 
знания. Сега в училището учат и деца от съседните 
се ла Дриново, Еленово и Тръстика. Превозват ги със 
специален нов автобус.     

През последните години жителите на Ломци, както 
и на повечето български села намаляха. Днес тук жи-
веят българи, турци, цигани, като всички живеят като 
доб ри съседи и се разбират помежду си. Наскоро в 
селото ни се заселиха и няколко семейства от Белгия, 
Холандия и Англия.

Николай МАРИНОВ
с.Ломци

ИсторИЧескИ музеЙ–ПоПоВо
14 ЯнуарИ–19 ФеВруарИ 2010 ГоДИна

Със заповед на министъра на образованието от 1 фев-
руари за директор на Професионалната гимназия по сел-
ско стопанство–гр. Попово е назначена Теменуга Ива-
нова Тодорова. Доскоро тя беше помощник-директор на 

училището, а през последните месеци временно изпъл-
няваше длъжността директор. (Мястото беше оваканте-
но след протестни действия на колектива срещу назна-
чения в началото на учебната година за временно изпъл-
няващ длъжността Стамен Петров.)  

Конкурсът за директорския пост се състоя на 18 януа-
ри 2010 г. в София. Пред петчленната комисия от пред-
ставители на МОМН, МЗХ и Регионалния инспекторат 
са допуснати да се явят четирима от петимата кандида-
ти, подали документи за длъжността. Г-жа Тодорова е 
класирана на първо място.

По специалност Т.Тодорова е инженер-агроном, завър-
шила е Висшия селскостопански институт в гр.Пловдив. 
Три години работи като агроном в ССП-юг към АПК–
Попово. През 2000 г. става преподавател по растениевъд-
ни дисциплини в Селскостопанския техникум в Попово, 
сега ПГСС. От 2002 г. е помощник-директор по учебно-
производствената дейност. Защитила е втора квалифи-
кационна степен в Департамента за информация и усъ-
вършенстване на учители в СУ „Климент Охридски“.

МВ 

теменуГа тоДороВа е ноВИЯт 
ДИректор на ПГсс

Из уЧенИЧескИ 
сЪЧИненИЯ

Семейството ми се състои 
от мама, татко и аз. Аз съм 
най-младият…Трябва да 
обичаме родителите си и да 
им помагаме, когато си из-
пълняват задълженията. Ко-
гато мама е болна, татко слу-
жи за жена на всички вкъщи. 
Баба ми живее сама на село. 
Тя има едно куче и една ко-
кошка. Качена върху някое 
столче, тя кудкудяка по цял 
ден.

Ернест е левак с дясната ръка.

Сутрин татко изпълнява мъжките си задължения и 
после мама му дава кафе.

Катедралата е величествена със своите аркади, огъ-
нати от вековете.

Скоро бойното поле се изпълнило с трупове, някои 
били недокоснати, а други още дишали.

На брега на реката рибарите поставяха червеи на въ-
диците си, а в реката се виждаше обратното.

Жените от племето пееха и танцуваха около огъня, а 
малките членове отмерваха ритмично такта.

Живея с майка си и баща си, който е починал.

Кокошките стават рано сутрин и започват да снасят. 
Добрите деца трябва да следват техния пример.

Добрите бъгтерии се хранят с трупове, а лошите при-
чи  няват болести по хората (контролно по биология).

Едно време живеели големи животни, наречени ди-
нозаври, които поради смяна на сезона измрели.

Понеже лодкарят отказал да я прекара, баба Илий-
ца измъкнала кола и сама се прекарала. (Твърди се, че 
е истинско!)

Ученически работи от 130 ЕСПУ: 

Тема „Калиакра“

Когато им се скъса мрежата, жените ги зашивали с 
хубави песни.

Но един ден дошъл издъхнал конник и съобщил, че...

Там всички рибари ловели риба със скъсани мрежи, 
а жените им ги плели.

И си завързали панделките за планината...

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие“2007–2013 г.- BG161PO001/2.1-02/2007
„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА“

Договор BG161PO001/2.1-02/2007/002
„ИНтЕГРИРаНо ПоДобРЯваНЕ На 

обЩИНсКата ПЪтНа мРЕЖа За По-ДобРа 
ДостЪПНост И мобИлНост На тЕРИто-

РИЯта На обЩИНа ПоПово“

На 4.06.2008 г. Община–Попово подписа Договор № 
BG161PO001/2.1-02/2007/002 за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна програма „Реги-
онално развитие“ 2007–2013 г. по Проект „Интегрира-
но подобряване на общинската пътна мрежа за по-до-
бра достъпност и мобилност на територията на община 
Попово“. Общата стойност на проекта е 4 985 104,40 лв. 
със срок на изпълнение до 03.03.2010 г. Освен строител-
но-ремонтни работи на 11 отсечки от общинската път-
на мрежа с обща дължина 29,112 км, включващи час-
тични ремонти, полагане на нов асфалтов пласт от плъ-
тен асфалтобетон, възстановяване на затлачени окопи, 
почистване на храсти, почистване и изграждане на бан-
кети и водостоци, полагане на хоризонтална маркиров-
ка и вертикална сигнализация, поставяне принадлеж-
ности на пътя и разходи, пряко свързани със строител-
ния процес, бяха извършени още организационни дей-
ности и действия по публичност и информираност. В 
края на месец декември 2009 г. обектите бяха въведе-
ни в експлоатация след получено разрешение за ползва-
не от РДНСК– Търговище. Реализацията на проекта ще 
осигури на населението по-добра транспортна достъп-
ност, съкратено време и разходи за пътуване,  укрепване 
на местния икономически потенциал и инвестиционна-
та привлекателност на общината. 

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



   справОчник   

тЕНИс На маса

6 брой  5 • 5 февруари 2010 година

волЕйбол

Полезна ПроВерка 
среЩу сИлен ПротИВнИк

Ганьо КИРИЛОВ

  На 27 януари представителният мъжки отбор на ВК „Попово 09“ изигра 
поредната контролна среща в подготовката си за предстоящото първенство. Ма-
чът се проведе във Варна срещу играещия във висшата група отбор на „Чер-
но море“ в една от залите на Двореца на спорта. Присъстващите тридесетина 
зрители, предимно студенти, подкрепяха отбора на гостите, които се предста-
виха много добре.

Срещата очаквано завърши с победа на домакините от „Черно море“ с резултат 
3:0 гейма (22, 20, 21). Въпреки загубата мачът бе изключително полезен за гос-
туващия състав. Поповските волейболисти играха мобилизирано, отговорно и 
оставиха отлични впечатления. През втория и третия гейм в отбора на домакини-
те се появи изявеният волейболист Мирослав Градинаров, национален състеза-
тел, който сега играе в италианската висша лига. Неговите силни начални удари 
затрудниха двамата основни посрещачи в отбора на ВК „Попово 09“ – Явор Га-
нев и Цветомир Цонев, които трябваше да положат неимоверни усилия, за да 
спасят трудните топки, и на моменти допуснаха грешки.

Ако в предстоящия пролетен полусезон поповските волейболисти играят така 
сърцато и се раздават на терена, едва ли ще има отбор от групата да ги победи.

заГуба на 
ЮноШИте

На 31 януари в градската во-
лейболна зала се проведе сре-
щата за първенство в Северо-
източната група между отбо-
рите на юношите старша въз-
раст на „Черноломец“ и  „Кал-
бо“ (Шумен).

Първите два гейма проте-
коха под диктовката на гости-
те и те ги спечелиха лесно. В 
третата част поповските мом-
чета изравниха играта и на мо-
менти дори водеха в резулта-
та. В заключителната част на 
гейма, когато се играеше точ-
ка за точка, контузия извади от 
строя разпределителя на дома-
кините, от което се възползва-
ха техните противници. Краен 
резултат – 3:0 за юношите на 
„Калбо“.                                МВ

ХВанатИ 
са ДВама 
брако
нИерИ

 

На 27 януари около 11 ч. в 
южната индустриална зона 
на гр.Попово при съвместна 
проверка на служители 
на РУ на МВР–Попово и 
служители на Съюза на 
ловците и риболовците и 
Държавно ловно стопан-
ство „Черни Лом“–гр. По-
пово са задържани в мо-
мент на ловуване двама 
46-годишни мъже от 
гр.Попово с инициали В.Б. 
и И.И. Същите са ловували 
със законно притежавано 
ловно оръжие, но без лов-
ни билети, в забранено мяс-
то и в забранено време и са 
убили един див заек. 

Пресцентър на РД на 
МВР–Търговище

засеГа нЯма болнИ 
от морбИлИ 

В тЪрГоВИЩко
Данни от проведени ви-

русологични изследвания 
в националната референт-
на лаборатория по грип към 
Националния център за за-
разни и паразитни болести 
показват, че към момента 

в страната има интензивна циркулация както на новия 
грипен щам тип А (Н1N1), така и на сезонните грип-
ни вируси тип А и В, информират от РИОКОЗ–Търго-
вище. 

работнИ места за млаДеЖИ 
И Хора с уВреЖДанИЯ

Галина ДИМИтРОВа 

В Националния план за действие по заетостта за 2010 г. са включени три регионал-
ни програми за заетост в област Търговище. Толкова беше и броят на програмите, с 
които кандидатстваха общините пред Постоянната комисия по заетост към Област-
ния съвет за развитие. 

За реализация на програмата за заетост на Община–Попово през 2010 г. ще бъдат 
отпуснати от държавния бюджет 12 600 лв. Съгласно предварителната проектна идея 
на Общината целите на програмата са намаляване на равнището на безработицата 
чрез разкриване на нови работни места в секторите за административно обслужване 
в община Попово, като се осигурява заетост на безработни младежи до 29 години и 
хора с трайни увреждания. За период от 7 месеца ще бъдат наети общо 6 лица.

За община Опака е одобрена програмата „Заетост на неактивни хора с увреждания 
на пазара на труда“. Финансирането от Държавния бюджет е на обща стойност 19 200 
лв. По предварителен план целта на програмата е да осигури трудова заетост на реги-
стрирани в дирекция „Бюро по труда“ безработни с трайни увреждания в трудоспо-
собна възраст за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им ин-
тегриране в обществото. Планираните дейности са предоставяне на административ-
ни и консултативни услуги, организиране на мероприятия и др. По програмата ще бъ-
дат ангажирани общо 8 лица за 8 месеца. 

Най-много средства са определени за община Търговище – 42 хил.лв. Според пред-
варителния план на Общината програмата е насочена към намаляване на равнище-
то на безработицата чрез осигуряване на заетост на лица, уволнени вследствие на съ-
кращаване на персонала на фирмите, както и осигуряване на заетост на безработни 
младежи до 29-годишна възраст. По програмата ще бъдат наети 20 безработни лица 
за период от 7 месеца.  

Предстои стартиране на процедурите. 

обЩИнскИ сЪВет–ПоПоВо
РЕШЕНИЕ № 417  

по Протокол № 30/29.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.9 от Закона за местните данъци и такси и § 20, 
ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

местните данъци и такси, обнародван в Държавен 
вестник бр.95 от 2009 година, Общинският съвет

РЕШИ

С цел уеднаквяване на срока за събиране на такса 
„Битови отпадъци“ за 2010 година със срока за съби-
ране  на Данъка върху недвижимите имоти за същата 
година,  допълва Преходните и заключителни разпо-
редби на Наредбата за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги, както следва:

Създава се:
§ 11. За 2010 година първата вноска на такса „Бито-

ви отпадъци“ се внася в срок от 1 март до 30 април. На 
предплатилите пълния размер на таксата в този срок се 
прави отстъпка  5 на сто.

§ 12. Измененията и допълненията в тази наредба 
влизат в сила в 7-дневен срок от публикуване Решени-
ето на Общинския съвет в „Местен вестник“

Председател на Общински съвет–Попово
ТРИФОН ТРИФОНОВ

CREDISSIMO – 
най-бързите заеми от 100 до 1000 лева 

само срещу лична карта. 
Одобрение – само за �0 минути.

тел. 0897 811 588, магазин „ванеса“.

мЪЖете стартИрат 
В ПролетнИЯ 

Полусезон  
от трета ПозИЦИЯ

Тенисът на маса продължава да бъде сред традицион-
но най-силните спортове в Попово, завоювали през го-
дините много престижни отличия. Въпреки крайно не-
благоприятните условия за подготовка през минала-
та година, мъжкият отбор по тенис на маса на „Роса 1“ 
(в състав: Станислав Иванов, Веселин Илиев, Стефан 
Лъвчиев, Шенол Ебазер) се класира на четвърто място 
във Висшата лига, където мерят сили осемте най-добри 
тима в страната. Вторият отбор на клуба се състезава в 
„Б“ група (в състав: Цветан Димитров, Димитър Дими-
тров и юношите старша възраст Борислав Матеев, Иве-
лин Добрев, Свилен Георгиев, Иван Жеков). През ми-
налата година тези състезатели се класираха на второ 
място в републиканското първенство за юноши младша 
възраст, което е безспорен успех. 

Заслужава да се отбележи, че през 2009 г., за първи 
път в историята на поповския спорт, мъжкият отбор на 
„Роса 1“ участва в европейски клубни турнири. Състе-
занието се проведе през август в Испания, като тимът 
зае ІV място от 5 участника, записвайки една победа и 
три загуби. 

Сега тенисистите се подготвят за предстоящото пър-
венство в основно ремонтираната спортна зала на ОУ 
„Климент Охридски“. Тренировките на мъжете и юно-
шите се провеждат всекидневно под ръководството на 
треньора Иван Димитров и играещия пом.-треньор Ста-
нислав Иванов. В залата всеки ден тренират и около 40–
50 деца от града.

Пролетният сезон по тенис на маса за мъжете се от-
крива на 20 февруари. Представителният отбор на „Ро-
са 1“ ще играе на турнир в столицата срещу отборите 
на софийските „Мадлен“ и „Дигеста“ и „Корабострои-
тел“ (Варна).

– Целта ни всяка година е била да участваме в борба-
та за медалите – казва пом.-треньорът Станислав Ива-
нов. – И в предстоящото първенство ще се стремим да 
намерим място в челната тройка. За разлика от минала-
та година, сега имаме добри условия за подготовка. На-
дяваме се през това първенство да играем домакински-
те си мачове в Попово, а не в Търговище, както бе дос-
коро поради липса на подходяща база в града. Очаква-
ме спортната зала на ОУ „Климент Охридски“ да бъде 
одобрена за провеждане на състезания от Висшата лига 
и местните любители на тениса на маса да имат въз-
можност да наблюдават изявите на най-добрите тени-
систи в страната и да ни подкрепят. Тук е мястото също 
да споделя, че президентът на нашия клуб „Роса 1“ г-н 
Иван Иванов наскоро помогна с финансови средства да 
се направи сложна и скъпа животоспасяваща операция 
на дългогодишния спортен деятел от града г-н Димитър 
Стефанов. 

Кирил ЖЕЧЕВ



овЕН. В петък 
ще ви бъде труд-
но да се огра-
ничите в някак-

ви рамки – прекалено сте 
енергични и властни.

тЕлЕЦ. Събо-
та е малко сло-
жен ден и ще ви 
бъде трудно да 

поддържате хармония в ду-
шата си и гладки отноше-
ния с околните. 

блИЗНаЦИ. 
Ситуацията – со-
циална и профе-
сионална, може 

да се развие във ваша пол-
за. Задължително обаче си 
осигурете подкрепата на 
влиятелни хора. 

РаК. В петък 
и събота психо-
логическото ви 
състояние и само-

чувствие са сложни. В не-
деля настроението ви е при-
повдигнато и всичко се по-
лучава по най-добър начин.

лЪв. Успеш-
но вървят нещата 
при онези, които 
работят с финан-

сови потоци. Напрегнати 
дни са петък и събота. Като 
цяло седмицата е много по-
спокойна от предната.

ДЕва. Щаст-
лив ден е събота. 
Развлечения, ро-
мантични познан-

ства и срещи, оставят неза-
бравими впечатления.

вЕЗНИ. Перио-
дът е благоприя-
тен за реализация 
на вашите най-за-

ветни и идеалистични же-
лания, творчески пориви и 
романтични отношения. 

сКоРПИоН. 
В неделя за раз-
влечения и за де-
цата ще похарчите 

повече, отколкото сте пред-
виждали. Какво ли не прави 
човек, за да зарадва себе си и 
хората, които обича!

стРЕлЕЦ. Тен-
денцията към по-
зитивно развитие 
от различен харак-

тер се засилва до края на фев-
руари, а после намалява. 

К о З И Р о Г. 
Доста позитивни 
дни са петък и съ-
бота. В неделя е 

по-добре да си починете 
вкъщи или в провинцията, 
сред природата, насаме със 
своите мисли. 

в о Д о л Е й . 
Рождениците от 
неделя ще изка-
рат годината ус-

пешно, но са склонни към 
непродуктивни разходи.  

РИбИ. Нека 
чувството за мяр-
ка не ви напуска. 
Благоприятните 

дни през тази седмица са 
петък и събота.
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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 апартамент, 
68 кв.м с таванска стая 17 кв. м и 
гараж 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 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.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.

продава се магазин на ул. 
„Асен Златаров“ 25 – газифици-
ран. Цена – по споразумение.
За справки тел. 0887 738 075.

продава се къща в гр. Попо-
во, ул. „Димитър Благоев“ 13. 
За справки тел. 0897 210 689 

уважаеми граждани,
във връзка с изграждането на газопровода набу-
кО и преминаване на трасето му през община по-
пово е поставена пощенска кутия за въпроси, ко-

ментари и предложения в информационния център на Община–попово.
възползвайте се от предоставената ви възможност.

продавам къща със стопан-
ски постройки и двор 1,5 дка 
в с.Медовина. За контакти: тел. 
06033/22-81, с.Медовина.

Дирекция „социално подпомагане“–Попово получи одобрение за участие в 
Проект „социална услуга за качествен живот“ – фаза 2, по схема за безвъзмезд-

на финансова помощ BG 051PO001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на ус-
лугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 

хора“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013“.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

По проекта ще бъде осигурена възможност за подобряване качеството на живот на 
60 лица и деца с увреждания от община Попово и община Опака. Срокът за предоста-
вяне на социалната услуга по проекта е 12 месеца.

Приоритетно в проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при условия-
та на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етничес-
ка принадлежност, ще се включват:

• самотно живеещи хора;
• деца с увреждания;
• хора с различни заболявания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват 

сами.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от по-

стоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на 
семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, 
чрез преодоляване на социалната изолация на тези семейства.

Желаещите да ползват услугата или техни законни представители могат да пода-
дат заявление по образец в Дирекция „Социално подпомагане“–Попово със следни-
те документи:

- документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, 
родител, попечител – за справка;

- експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински 
документи, удостоверяващи здравословното му състояние, копие от личен амбула-
торен картон.

Кандидатите да работят като личен асистент подават заявления по образец в дирек-
ция „Социално подпомагане“–Попово.

Заявления от желаещите да ползват услугата „Личен асистент“ и кандидати да рабо-
тят като личен асистент се приемат всеки работен ден от 1.02.2010 г. до 20.02.2010 г. 
в стая №21 на Дирекция „Социално подпомагане“, пл. „Ал.Стамболийски“ №2, ет.2, 
от 9,00 до 17,30 часа. Допълнителна информация заинтересуваните лица могат да по-
лучат на тел. 0608/4-24-48.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси 2007–2013“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Агенция за социално подпомагане – Главна дирекция „Социално подпомагане“, и при 
никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официално-
то становище на ЕС и Управляващия орган.

 как Да ИзПолзВаме 
ГазоВИте бутИлкИ 

безоПасно
На жителите на облас-

тта и страната вече е из-
вестен трагичният инци-
дент от 30.01.2010 г. на 
метанстанцията на около-
връстния път край Търго-
вище, когато при зарежда-
не с газ на бутилка на лек 
автомобил последната експлодира. В резултат на място 
загина 19-годишен младеж от града, а няколко души бяха 
ранени, за щастие – без опасност за живота им. Припом-
няме също, че от избухнала газова бутилка в частен дом 
в гр. Търговище през 2008 г. сериозно пострадаха две 
жени, които по-късно починаха в болницата.

За да бъдат предотвратени произшествията, пожарите 
и взривовете при използване на бутилките с пропан-бу-
тан както за битови, така и за други нужди, гражданите 
трябва да спазват следните изисквания:

• Бутилките да бъдат изправни (да имат маркировка за 
тегло; да имат клеймо за последния технически преглед; 
да имат клеймо за следващия технически преглед – ме-
сец, година; да не е изтекъл срокът за годност или за тех-
ническия преглед; да не е повреден вентилът, опорният 
пръстен, да няма външна корозия и механична повреда).

• Ползването да става само в проветриви помещения.
• Присъединителният маркуч да не е напукан и съеди-

ненията да са здрави.
• Да не се ползват маркучи с по-голяма от 1,5 м дължина. 
• Да не се съхранява в близост до отоплителни уреди.
• Да не се ползва в помещения под кота 0.
• Да не се допуска прегряване на бутилката за газ и 

присъединителните връзки. Газовите уреди да се нагря-
ват до температура, не по-висока от 40 градуса.

• Да не се оставят без наблюдение газовите инстала-
ции при експлоатация.

• Да не се препълват при пълнене, а да се пълнят до 
80% от обема им. За целта газовите бутилки за бита да 
се пълнят на сертифицирани пълначни пунктове, обо-
рудвани  с електронна везна и електронно регулиране на 
количеството газ при пълнене.

• При транспортиране на бутилките за газ същите да 
се укрепват и да се вземат мерки да не се повреди вен-
тилът. Гражданите трябва да знаят, че не се допуска да 
превозват бутилки за газ с обществения транспорт.

• Да се ползват само освидетелствани бутилки за газ 
от лицензирани пунктове за технически надзор на съдо-
вете под налягане.

• В случай на откриване изтичане на газ от бутилка 
или инсталация:

- уведомяват се всички хора в близост да се евакуират;
- прекратяват се всички действия, свързани с искро-

образуването или ползването на пламък;
- вземат се бързи мерки за отстраняване изтичането на газ;
- проветряват се загазованите помещения.
От звено „ПБС“ напомнят на гражданите, че гореспо-

менатите мерки са особено актуални за инсталациите и 
бутилките на МПС, работещи с природен газ (метан), ко-
ито се запълват с много по-високо налягане (близо 200 
атмосфери), а това от своя страна допълнително повиша-
ва риска при използване на нестандартни бутилки.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОД  НА МВР–ТЪРГОВИЩЕ

аГенЦИЯ за соЦИално ПоДПомаГане
ГлаВна ДИрекЦИЯ  „соЦИално ПоДПомаГане“

Проект „соЦИална услуГа за каЧестВен ЖИВот-Фаза 2“ 
По сХема за ПреДостаВЯне на безВЪзмезДна ФИнансоВа 

ПомоЩ: BG 051PO001-5.2.05

продавам холова секция на 
модули с обща дължина 3,60 м. 
тел. 0608 / 420 80

продавам стара къща в 
Попово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/4-86-79.
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трифон ИВанОВ

Към този горчив житейски опит се прибавят примери-
те на прадядовците му, предадени от разказите на баба 
му. Някога дядо му Димо преживява неописуема кървава 
среща с разбойници турци даалии. Заедно със своя брат 
и братовчед си слизат с волски коли от Дряновския бал-
кан и обикалят редица полски села. С тамошното насе-
ление обменят занаятчийска продукция – гаванки, сол-
ници и други битови предмети, а също така и сушени 
горски плодове срещу зърнени храни и фураж. На връ-
щане колите са пресрещнати от трима въоръжени тур-
ци. Балканджиите се стъписват, но запазват самооблада-
ние. Братовчедът остава скрит във втората кола. Започ-
ва люта схватка за отнемане на воловете и колите. В боя 
са ранени двамата братя, но те не се предават. В един 
миг успяват да повалят на земята двамата разбойници. 
Третият се нахвърля върху тях, но коравите българи се 
справят. В този момент из-
лиза братовчедът, хваща 
ятагана на турчина и го за-
върта около себе си. Без-
страшните мъже отнемат 
оръжията на повалените 
турци, изправят ги, потуп-
ват ги по рамената с кърва-
вите си ръце и ги освобож-
дават. Онемели от страх, с 
теманета и призоваване на 
Аллах турците побягват от 
мястото на борбата. Тур-
ският кървав фанатизъм и 
ислямското безправие към 
българите отстъпват на 
християнските добродете-
ли и добро отношение към 
всяко живо същество. Тази 
постъпка на прадедите му 
прави силно впечатление 
на Георги и той я запечат-
ва в съзнанието си до края 
на своя живот.

До него достигат и пре-
данията от родствени по-
коления – как са се засели-
ли в Балкана, за да избяг-
нат турските издевателс-
тва, как са провеждали на-
падения за освобождаване-
то на български деца, взети 
насилствено за еничари, как 
се поругават българките и 
майчината любов – най-свя-
тото нещо на света. Това го 
кара още в юношеските си 
години смъртно да се обя-
ви срещу насилието, срещу 
безправието сред хората.

Наред с тези предания, 
Георги в захлас слуша от 
майка си притчи от Христовото учение. Особено го впе-
чатлява тази за блудния син, за неговото завръщане в 
дома на баща си, за противодействието на брат му, за 
опрощаването и приемането му в семейството от него-
вия баща – ревностен последовател на словото и добро-
детелта Божия.

Нерадостно е детството на Георги. Липсват обикнове-
ните детски игри, немирства и хитринки. Още от този 
период обаче у него се развива голяма любознателност, 
усет и влечение към християнската религия, към нейни-
те добродетелни ценности, обогатявани през вековете. 
За това съдейства майка му, която всяка неделя го води 
на църква и прави срещи с местния свещеник. Така той 
не само се наслаждава на богослуженията, но свенли-
во и хрисимо разговаря с божия служител по църковни-
те канони, атрибути и треби. С голяма любов разглежда 
Киевското евангелие с инкрустирани със злато образи 
на светци, християнски реликви и храмове на кориците. 
Подарено от бележития руски професор, известния бъл-
гарин Марин Дринов, то буди не само преклонение към 
източното православие, но и високо чувство на гордост 
към българските учени и ръководители на народа. Така 
още в зората на своето израстване Георги става най-до-
бър приятел и послушник на дриновския свещеник.

По този път се формират трудовите навици на Геор-
ги и се изгражда неговият характер.  Връстниците му го 
определят като добър, благ, свенлив като мома младеж. 
Успоредно с това те подчертават неговия изключително 
пъргав и находчив ум, телесната му красота и мелодич-
ния му като на славей глас.

От майка си Георги наследява красиви физически и 
високонравствени добродетели и качества – висок ръст, 
стройна осанка, мелодичен и ясен глас. Тя формира у 
него силна любов към Христовата вяра, богата душев-

ност, доброта и любов към хората. Така също създава 
у него изискан вкус към всичко, което върши – в бита, 
Христовите ритуали, семейната толерантност.

От баща си пък наследява твърдост, справедливост и 
вежливост към хората. Неговия пример на безпрекослов-
на влюбеност в рода, в българското, в честността и доблес-
тта. Той му предава думите на дядо му: „Нека живите не 
губят надежда, християнството ще освободи родината“.

След завършване на образованието си в дриновското 
училище Георги постъпва с помощта на брат си и селския 
свещеник в духовното училище към Бачковския манастир. 
В него, заедно с изучаването на източното православие, 
той получава и широки църковно-исторически знания.

За разлика от другите религии, православието е на-
сочено към човека, към неговата духовна същност, към 
развитието на човешките добродетели. Лошите постъп-
ки трябва да се опрощават, ако човекът се покае. На-
пълно е против насилието – физическо и духовно, про-

тив наказанието и отмъщението. Убийството, кражба-
та, изнасилването са отречени и неприсъщи за човека. 
Не случайно големият българин, апостолът на свобода-
та Васил Левски не е признат за светец, защото е допус-
нал едно убийство. Тази духовна християнска същност 
се проявява у прадедите на Георги. Неграмотни, но оза-
рени от християнското учение, те не отмъщават на раз-
бойниците турци, въпреки получените рани.

Впечатляващ пример на безцеремонно човешко насилие 
е вероломното избиване на търновските първенци от сул-
тан Баязид през 1393 г. при превземането на Търново. С 
азиатска хитрост и коварство той събира градските пър-
венци в черквата и с присъщия му ислямски фанатизъм за-
повядва жестокото им клане. А духовния водач и ръково-
дител на отбраната патриарх Евтимий изпраща на заточе-
ние. Този процес на ликвидиране ръководителите на всеки 
град и село се прилага в цяла завоювана България.

Друг арогантен пример за ислямско насилие е опре-
делянето на българите като неправоверни, безправни – 
рая (стадо). С това се дават пълни права на всеки турчин 
да господства над всеки българин и над неговия живот. 
Това шериатско право налага и насилствено изземване 
на български деца за еничари, робини и метреси в бей-
ските хареми.

Духовното училище дава на Георги и широки зна-
ния за българите. Той научава, че те са библейска на-
родност, развита в най-висока степен в културно отно-
шение спрямо другите съвременни народи. Българите 
са сред първите с оформена езическа религия и с най-
висока държавна организираност. Тяхната система не 
признава и не прилага робството. Те се отнасят еднакво 
човешки както към своите хора, така и към чуждите от 
други народности. Не рядко българите влизат в съюз с 
тях и създават големи държавни обединения.

В училището Георги съзнателно развива у себе си чо-
веколюбие и толерантност към всички хора – вярващи 
и невярващи в Христовото учение. Макар и млад духо-
вен възпитаник, той се издига видимо в духовно отно-
шение над своите съвременници и става истински апос-
тол, носител на прометейското добро. Усвоявайки най-
ревностно съдържанието на богослужебните практики, 
той непрекъснато открива себе си, своето призвание в 
живота и пророчески предвижда безценните плодове 
на своята дейност като духовен пастир на вярващите в 
Бога. С голям интерес, със силно патриотично чувство 
и съпричастност изучава и възприема идеите на въз-
рожденците, борци за църковна независимост: Екзарх 
Антим І, Иларион Макариополски, Софроний Врачан-
ски, Неофит Бозвели и много други духовни водачи на 
българския народ, отдали целия си живот и интелект за 
спасението му от ислямския и гръцкия асимилаторски 
фанатизъм. Тяхната идея за духовно освобождаване на 

българите се заключава не 
в насилието, а в човешкия 
интелект, в обективността 
на съществуващите факти, 
в аргументираността на 
човешката справедливост.

Идвайки в Гагово, заед-
но със служебните си за-
дължения свещеник Геор-
ги Димитров разгръща мно-
гопосочна дейност по ор-
ганизацията за изграждане 
на православен храм в се-
лото и семеен дом. Включ-
ва се активно и в обществе-
ния живот, в читалищната 
дейност. Подпомаган от об-
щинското управление в ли-
цето на кмета Неделчо Гос-
подинов, само за година по-
строява на гола поляна свой 
дом. В същото време рабо-
ти и по реализирането на 
начертания план за изграж-
дане на християнски храм. 
Трудностите са много голе-
ми. Световната икономиче-
ска криза през 1928–1929 г. 
нанася значителен удар вър-
ху стопанското развитие на 
селото. Недоимъкът, без-
паричието и беднотията не 
позволяват на всички селя-
ни активно да подпомагат 
с парични средства изграж-
дането на черквата. Много, 
предимно млади селян пое-
мат пътя на гурбетчийство-
то в Америка, Унгария, Че-
хия, Русия и други страни. 
В тази тежка икономическа 
обстановка инициативни-

ят комитет, ръководен от свещеник Георги Димитров, ре-
шава да набира средства от предоставена натурална про-
дукция, като пшеница, царевица и др. Събраната продук-
ция се изнася по цени на едро. По този начин се натрупва 
известна парична сума. Паралелно с това се организира и 
производство на тухли, камък, вар, пясък и други спомага-
телни материали. Стопаните, които нямат възможност да 
отделят пари или земеделска продукция, вземат участие в 
производството, превоза, доставката на нужните материа-
ли. Квалифицираните като строители селяни вземат пря-
ко участие в изграждането на черквата. В тази всеобща ко-
лективна дейност свещеник Георги Димитров управлява, 
напътства, работи и подкрепя духа и волята на хората. Не 
изоставя и служебните си задължения. Те са в основата на 
мотивацията на селяните да участват пряко в издигането 
на Божия храм, да помагат кой с каквото и колкото може. С 
тази всеобща дейност се слага началото на голямото ува-
жение, преклонение, признание и доверие на гаговци към 
своя млад, способен духовен водач.

За четири години строителството на храма е окончател-
но завършено. Следващата година талантливи зографи 
изписват иконостаса с изображенията на Божите апосто-
ли и светии. На 27 октомври 1935, Петковден, храмът е 
официално открит с името „Света Параскева“. Богослу-
жението по този повод е посетено масово от жителите на 
селото и много гости от съседните селища. Черквата и 
още неограденият двор не могат да поберат множество-
то. На този ден е сложено и началото на гаговския сбор, 
отбелязван без прекъсване до 1950 г. С освещаването на 
църквата се утвърждава живата, богоугодна обществена 
дейност на свещеник Георги Димитров, на неговия авто-
ритет на ревностен, всеотдаен и силен Божи служител, 
способен да води всички свои миряни в необятното, ут-
върдено през вековете Христово учение.

аПостолЪт
на Добротата

Поп Георги

Отец Георги на строежа на храма в с.Гагово


