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ВСЕ ПО-МАЛКО 
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

През миналата година Инспекцията по труда в Тър-
говище е осъществила общо 1 384 проверки в облас-
тта, голяма част от тях са проведени съвместно с НАП 
и ДАИ. Въз основа на проверките са издадени 288 акта 
и 277 наказателни постановления. 

Данните показват, че нараства процентът на изпъл-
нени изисквания по Закона за безопасни условия на 
труд. Докато през 2004 г. делът на изпълнимост е бил 
едва 25 %, през миналата година е вече 95 %. 

Броят на трудовите злополуки бележи спад. През 
1997 година те са били 199, а през 2009 г. са само 38. 

Изготвен е план за действие на Инспекцията по тру-
да за настоящата  година. Предвиждат се проверки в 
предприятия от различни икономически сектори. 27 
рискови производства ще бъдат под постоянното на-
блюдение на инспекторите по труда. 

ОТПУСНАХА 
60 000 
ЛЕВА ЗА 
БОЛНИЦАТА

Във връзка с решение за 
предоставяне на времен-
на финансова помощ от 
бюджета на Общината на 
„МБАЛ–Попово“ ЕООД за 
покриване на временен не-
достиг на средства за те-
куща дейност на заседани-
ето си от 25.02.2010 г. Об-
щинският съвет гласува на 
здравното заведение да се 
отпуснат 60 000  лева за ме-
сец декември 2009 година.

Това стана, след като уп-
равителят на болницата 
д‑р Иван Димитров под-
робно информира общин-
ските съветници за извър-
шените дейности, прихо-
дите и разходите за декем-
ври. Обслужените пациен-
ти през месеца са 307 – 235 
от община Попово, 70 от 
община  Опака и двама от 
други общини. Заработе-
ното по клинични пътеки 
е в размер на 131 325 лв., 
а преведеното от здравна-
та каса – 62 382 лв. Прево-
дът е получен на 3 февруа-
ри 2010 г. Изплатени са за-
платите на медицинските 
сестри и частично на лека-
рите, не са разплатени дру-
ги текущи разходи. 

Д‑р Димитров благода-
ри за подкрепата и за по-
реден път увери съветни-
ците, че ръководството на 
дружеството предприема 
всички възможни мерки 
за увеличаване на собст-
вените приходи и за ико-
номии на текущите разхо-
ди. В тази връзка той раз-
чита на скорошно санира-
не на болничната сграда, 
за да се намали разходът 
за отопление. Според него 
е наложително и вътреш-
но преструктуриране, тъй 
като болницата е строена 
отдавна и при други усло-
вия. МВ

Диана Събева
Темата за зейналите дупки по пътищата в страната 

е една от най‑актуалните и за нас напоследък. Защото 
състоянието на пътната мрежа в общината е като в стра-
ната. Ако има добра новина, тя идва от общинската ад-
министрация, която е решила до Великден да запълни 
дупките и да почисти улиците в Попово и кварталите 
Невски и Сеячи. Повече за това научихме от заместник‑
кмета Гецо Гецов. 

Обходени са всички улици в града и е направен гра-
фик за запълването на по‑големите дупки с подходящи 
инертни материали. Тази временна мярка се предприе-
ма от Общината до започването на работа на асфалтни-
те бази в края на месец март. Освен мерките, които се 
вземат за запълването на дупките, изработен е и график 
за почистването на града от 2 март. Така всички улични 
платна ще бъдат почистени от инертните материали, из-
ползвани през зимата. Изработен е и график за почист-
ването на кварталите Невски и Сеячи до края на месец 
март. Общинското ръководство се надява в навечерие-
то на големия християнски празник Великден градът да 
бъде окончателно почистен и да придобие красив и при-
ветлив вид.

120 000 ЛЕВА  
ЗА ЗАПъЛВАНЕ 

НА ДУПКИТЕ  
ПО УЛИЦИТЕ

От 1 март започна плаща-
нето на най‑масовия местен 
данък – данъка върху недви-
жимите имоти и съпътства-
щата го такса „Битови отпа-
дъци“ за 2010 година.

Поради късното програм-
но осигуряване от страна 
на НАП обичайните съоб-
щения за дължимите данък 
и такса, които гражданите 
получават ежегодно, тази 
година ще бъдат получени 

през втората седмица на 
месец март. Това обаче не 
попречи на най‑редовни-
те и нетърпеливи данъко-
платци да се наредят пред 
данъчните каси още през 
първия ден на кампанията.

В отдел „Местни данъ-
ци и такси“ е създадена ор-
ганизация за по‑бързо об-
служване на данъкопла-
тците, като е разкрита още 
една данъчна каса, която 

ще работи през периода 
март–април.

Използваме случая да на-
помним на гражданите, че 
сроковете, в които данъци-
те се плащат с 5‑процентна 
отстъпка, са следните: 

‑ за данъка върху превоз-
ните средства – до 31 март;

‑ за данъка върху недвижи-
мите имоти и такса „Битови 
отпадъци“ – до 30 април.

Отдел „МД и Т“    

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ПЛАТИТЕ 
ДАНъК „СГРАДИ“  
И ТАКСА „СМЕТ“

В дневния ред на заседанието на Об-
щинския съвет на 25 февруари бе вклю-
чен отчет за дейностите, предприети от 
Община–Попово през 2009 г. по изпълне-
ние на Общинската програма за опазва-
не на околната среда. В него са изнесени 
интересни данни за екологичната обста-
новка в общината, определяща до голяма 
степен качеството ни на живот.

Поради липса на големи предприятия 
замърсители в града и общината няма 
проблеми с качеството на въздуха, кой-
то дишаме. Основен замърсител е транс-
портът, все по‑голям е броят на старите и 
амортизирани автомобили. 

Използването на природен газ в иконо-
миката, обществения сектор и бита е от 
решаващо значение за чистотата на ат-
мосферния въздух в Попово. През 2009 г. 
потребителите на природен газ са се уве-
личили с 39, те са предимно в битовия 
сектор. В същото време потреблението 
на синьо гориво е намаляло с почти 1000 
Нм3 в сравнение с 2008 г. поради стагна-
ция в промишлеността.

През 2009 г. е направен анализ на шу-
мовия статус на гр.Попово по методика 
на Министерството на здравеопазването. 
През месец септември са извършени за-
мервания на комунално‑битовия шум на 
16 пункта на територията на града по гру-
пи. Резултатите сочат, че високите шум-
ни нива са на улиците с интензивен тра-
фик. Причините – увеличен брой преми-
наващи автомобили, включително и то-
варни, лошото техническо състояние на 
голяма част от тях, интензивността и ско-
ростта на движение, недобрата пропуска-
телна способност на транспортната мре-
жа, особено в центъра на града, състояни-
ето и видът на пътната настилка.  В пун-
ктовете, намиращи се в зони с промишле-
ни източници на шум, не са констатирани 
завишени стойности на шума. В жилищ-
ните квартали също не е по‑шумно от до-
пустимите норми.

Постоянни са действията на Общината 
във връзка с обезпечаване на необходими-
те количества вода за населението. През 
миналата година са извършени частични 
реконструкции на водопроводната мрежа 
в града и населените места на обща стой-
ност 100 хил. лева. Започна и реализация‑
та на двата проекта по ОП „Околна сре-
да“ за подобряване на ВиК мрежата на 
Попово на стойност общо 11,2 млн. лева.

От 16 юли миналата година беше пре-

установена експлоатацията на общинско-
то сметище за твърди битови отпадъци 
до с. Славяново. Оттогава битовата смет 
от града и общината се извозва в регио-
налното депо до гр. Търговище. В ход е 
реализацията на съвместен проект с Об-
щина–Търговище, касаещ интегрирано-
то управление и обезвреждане на отпа-
дъците на двете общини. През миналата 
година са извършени проверки на закри-
тите селски сметища и площадки за вре-
менно съхранение на оборската тор. По 
констатираните нарушения са направени 
предписания. Проведени са и мероприя-
тия по почистването на терени, прилежа-
щи към общинската пътна инфраструк-
тура. Успешно реализирани са 13 проек-
та „За чиста околна среда“, финансирани 
от ПУДООС – в 10 села и в града са въз-
становени или изградени места за отдих 
и детски кътове със съответното озеленя-
ване, подновяване на пешеходни настил-
ки, парково обзавеждане. 

С най‑голямо значение за опазване на 
околната среда е изграждането на град-
ската пречиствателна станция за отпадни 
води. Тя беше пусната в действие на 13 
октомври 2009 г., към края на ноември са 
постигнати проектните показатели. В на-
стоящия момент станцията работи в ре-
жим на изпитване. Предстои издаването 
на акт 16 и окончателно пускане на обек-
та в експлоатация. 

Свързан с управлението на водите е и 
проектът за корекция на река Поповска 
в централната част на града. Поредният 
етап от тази корекция, финализиран през 
2009 г., е на стойност 490 хил. лева, оси-
гурени от ПУДООС.

Залесяването също е част от дейности-
те по опазване на околната среда. Тук се 
отчитат мероприятия по отглеждане на 
304 дка млади насаждения в землище-
то на с.Ломци и 45 дка топола в земли-
щето на с. Садина. Подновена е декора-
тивната растителност по ул.„П. Хитов“ и 
бул.„България“, новозасадените фиданки 
са 275 броя. Оформена е нова зелена площ 
южно от фабрика „Роса“, три декара са 
затревени и са засадени декоративни дър-
вета, иглолистни и широколистни храсти.

Във връзка с рационалното използване 
ресурсите на лечебните растения на тери-
торията на общината през 2009 г. са изда-
дени три броя позволителни за добив на 
лечебни растения.

 МВ

ОПАЗВАНЕТО НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА – 
ПОСТОЯННА ГРИЖА 

НА ОБЩИНАТА

ОТКРИХА ТРУП НА 
МъЖ БЛИЗО ДО 

ГАРАТА В ПОПОВО

В крайпътна канавка на 
около 100 м от входа на 
ж.п. гара Попово в посо-
ка на околовръстния път, 
е намерен труп на мъж с 
неустановена самолич-
ност на видима възраст 
между 55 и 60 години, ин-
формират от полицията. 

При първоначалния ог-
лед видими следи от на-
силие не са констатира-
ни. Трупът е откаран в 
МБАЛ‑Търговище за из-
вършване на аутопсия. 

По случая е образувано 
досъдебно производство. 
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АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА  
ЗА БюДЖЕТНАТА  

2010 ГОДИНА ПРИЕ ОБС
Във връзка със задълбочаващата се икономическа и финансова криза Общински 

съвет–Попово прие Антикризисна програма с мерки за ограничаване на разходите 
и финансова стабилизация през бюджетната 2010 година. 

Такава програма действаше и през втората половина на миналата година, когато 
световната криза осезателно се усети и у нас. В началото на 2010 г. се отчете по-
ложителното й влияние за изпълнение на бюджет 2009 г. На тази база и във връз-
ка с прието предложение на общинския съветник от Коалиция „Заедно“ Валентин 
Русчев, направено по време на обсъждането на бюджета за настоящата година, от-
ново бяха разработени и ще действат антикризисни мерки.

Повишаване събираемостта на местните приходи е първата цел на Антикризис-
ната програма. Сред конкретните мерки, записани в документа, е и публично опо-
вестяване имената на длъжниците към местната хазна на  информационното табло 
и в сайта на Общината. Предоставянето на услуги от техническата служба и служ-
ба ГРАО също ще зависи от това дали гражданинът си е платил данъчните задъл-
жения. Годишните технически прегледи на автомобилите задължително трябва да 
се извършват след представяне на квитанция за платен данък. Планира се също до 
края на месец март да се провери дали служители на Общината и структурните º 
звена на бюджетна издръжка имат непогасени местни данъци, наеми и други за-
дължения за предходни години. Като допълнителна мярка за намаляване на прос-
рочените вземания от наеми се предвижда изготвянето на регистър на длъжниците 
на Общината и публичното му периодично обновяване. В договорите за наеми ще 
се заложат клаузи за събиране на депозит, равен на две наемни вноски.

  Другата цел на Антикризисната програма е оптимизиране на разходите. Тук, 
както и миналата година, се залага на засиления контрол върху поемането на за-
дължения и разходването на бюджетни средства. Фактури ще се изплащат само ако 
разходът е предварително одобрен, ще се съвместяват служебни пътувания, ще се 
редуцират до възможния минимум гражданските договори. За намаляване на полз-
ваната еленергия се планира внедряване на енергоспестяващо осветление в сгра-
дите на училищата, детските градини и социалните домове. Разходите за ремонти 
ще бъдат прецизирани до извършване на най‑неотложното, необходимо за норма-
лен работен процес. Текущите разходи за БКС дейности на територията на Попо-
во ще се ограничат с оглед предстоящото изпълнение на проект за подобряване на 
градската среда по Оперативна програма „Регионално развитие“. Текущите разхо-
ди на администрацията за телефони, горива, командировки и консумативи се огра-
ничават чрез въвеждането на лимити. Ограничават се също представителните раз-
ходи и тези за провеждане на културни мероприятия през 2010 г. За последните ще 
се търси сътрудничество с бизнеса за осигураване на спонсорство, дарения, рекла-
миране по време на местни и регионални събития. 

В Програмата са заложени и проверки как се спазва бюджетната и финансова-
та дисциплина, осъществени съвместно с представители на звеното за вътрешен 
одит и с финансовия контрольор. Освен това ще се правят ежемесечни анализи за 
реализираните местни приходи и за направените разходи, за да се определи ефек-
тът от антикризисните мерки. 

Антикризисната програма е отворена и подлежи на промяна в процеса на изпъл-
нението на бюджета на община Попово за 2010 г.                                      Мв 

На 24 февруари ученици 
от ІХ‑б клас на Професио-
налната гимназия по сел-
ско стопанство–гр.Попово 
посетиха Дома за възраст-
ни хора в с.Гърчиново. Там 
те бяха посрещнати от ди-
ректора на Дома Айнур 
Юмерова, от социалния ра-
ботник Минка Иванова, от 
любезния персонал и ес-
тествено от „виновниците“ 
за посещението – възраст-
ните хора, живеещи заед-
но като голямо семейство. 
Залата на Дома събра заед-
но обитатели и гости. Мла-
дите хора подариха на сво-
ите домакини мартеници, 
почерпиха ги със сладки, 
пожелаха им здраве и про-
летно настроение. За това 
настроение допринесе и 
кръшният танц на Георги 
Йорданов, който бе съпро-
воден от бурни овации. Со-
циалната работничка г‑жа 
Иванова, пленена от ме-
лодията, се оказа достоен 
партньор на Гошо.

Онези, които бяха на лег-
ло, също не бяха прене-
брегнати – децата посети-
ха всеки един от тях и му 
подариха частица внима-
ние. Сълзите в очите на 
баба Фатме недвусмисле-
но показаха колко малко 
му е нужно на човек, за да 
се почуства щастлив.

Много мили бяха въз-
растните хора и благодар-
ни за това, че не са забра-
вени, сипеха пожелания 
за здраве и покани за нови 
гостувания.

Сърдечност, топлота, не-

принуденост – един урок, 
изнесен и този път (след 
гостуването в Дома в с. 
Медовина) от учениците 
от IХ‑б клас с класен ръко-
водител Виолета Пенева и 
с любезното съдействие на 
„Родина Холдинг“АД.

Последваха го и десети-
те класове, които на 1 март 
посетиха Дома за деца, ли-
шени от родителски гри-
жи, в Попово като част 
от превърналата се вече в 
традиция инициатива „Да 
стоплим детското сърце“. 
С пожелание към децата да 
са бели и червени, весели 
и засмени те им подариха 
мартеници, красиви дре-
шки и лакомства.

Криза е. Икономическа. 
Добре е, че тя не води до 
криза в обикновеното чо-
вешко общуване. Доброто 
сърце и желанието за до-
бротворство на учениците 
от Професионалната гим-
назия по селско стопан-
ство доказват това на прак-
тика.

Репортер за вас беше 
 Росица Стефанова

ЧАСТИЦА ТОПЛИНА ЗА 
ВъЗРАСТНИТЕ ХОРА

венелина ПОПОва

Нов скандал в следващите дни ще засенчи (само) убий-
ството на Ахмед Емин, извадено от архивите съвсем нес-
лучайно. Или може би ще хвърли още светлина върху не-
говите тайни. Повод да се развихри скандалът е обявено-
то в интернет форум намерение за създаване на нова пар-
тия в България с провокативното (дори не само за край-
ните националисти) име ОТОМАН, или ОБЕДИНЕНИЕ 
ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, МОРАЛ И АЛ-
ТЕРНАТИВЕН НАПРЕДЪК. Пак във въпросния форум е 
публикувана и учредителната декларация на Инициатив-
ния комитет, в която се казва: „Нашата главна цел е чрез 
утвърждаване на толерантността, отговорността и мора-
ла като добродетели в обществото да се гарантира лич-
ната свобода на гражданите, да се установи политическа 
и икономическа стабилност в страната, което да доведе 
до просперитет на отделната личност, етносите и наци-
ята като цяло. Нашата кауза е преодоляване на тежката 
морална, икономическа и политическа криза и по‑ната-
тъшното развитие на България като модерна демократич-
на държава. Ние сме за силна държава, която насърчава 
толерантност, отговорност, морал и солидарност между 
своите граждани“. Във форума може да бъде открита де-
кларацията за членство в бъдещата политическа форма-
ция; учредителното събрание, според запознати със сце-
нария, ще бъде в Търговище в края на март. Тук не е без 
значение да се отбележи фактът, че регионът от десет-
ки години е крепост на Касим Дал – доскоро дясна ръка 
на лидера на ДПС Ахмед Доган. Знамето на българските 
ОТОМАН‑ци е с формата на снаряд, името на партията е 
изписано с големи букви върху зелен фон.

Кой е автор на идеята? Както и при създаването на Мю-
сюлмандемократическия съюз, той остава скрит в сенки-
те на сараите си. А отпред е отново Росен Йорданов, извес-

тен повече с турското си име Юзеир Юзеиров, срещу кого-
то има образувано дело за незаконното издигане на памет-
ник в село Славяново. До него този път не виждаме брат му 
Атанас Йорданов, внесъл в края на миналата година офи-
циално искане за регистрация на Мюсюлмандемократиче-
ския съюз. Сега до бизнесмена от Брюксел, чиято снимка с 
фес на главата, направена пред сградата на РПУ–Търгови-
ще, е публикувана във форума, стои човек от обкръжението 
на Адем Кенан – лидер на нерегистрираната Турска демо-
кратическа партия. В скоби ще кажа, че за подобна сним-
ка, която е явна провокация към държавата, в Турция Юзе-
иров би получил присъда лишаване от свобода до три годи-
ни по съкратена процедура. И този път в скандала има па-
метник с полумесец. Издигнат е отново, както и в Славяно-
во, в двора на къща в търговищкото село Люблен, община 
Опака. По данни на НСИ от 2007 година в селото живеят 
малко над 600 души; населението е смесено, изповядват се 
две религии – християнска и мюсюлманска. Според неофи-
циални източници паметникът е бил струпан набързо в пе-
тък през нощта и е бил съборен в неделя сутрин със запо-
вед на кмета на селото, избран от листата на ДПС.

Скандалът, естествено, ще предизвика националис-
тични истерични изблици, антитурска и антимюсюл-
манска риторика в навечерието на 3 март – национал-
ния празник на България.

Но той е замислен и в контекста на една усложнена 
обстановка в Турция – след настъплението срещу свет-
ската военна държавна машина, арестите и обвинени-
ята към висши офицери (по принцип едни от най‑рев-
ностните защитници на секуларизма) за подготовката 
на заговор за преврат срещу проислямистката Партия 
на справедливостта и развитието. И в рамките на дис-
кусията „за“ и „против“ членството на Турция в ЕС. Ня-
кои сигурно привиждат Турция като основна заплаха за 
разпространението на радикалния ислям. Обаче тя идва 

повече от Запад. Защото в условията на глобализация 
постмодерна християнска Европа не успя да осъщест-
ви мултикултурен диалог с първите гастарбайтери, из-
повядващи исляма, а вторите и третите поколения ими-
гранти започнаха да възприемат християнството и секу-
ларизма като все по‑враждебни и заплашителни за тях-
ната идентичност и предпочетоха да се капсулират. Така 
в ситуацията на културен изолационизъм ислямът по-
степенно започна да се радикализира и да сплотява ими-
грантските мюсюлмански общности. А Европа няма ре-
цепта как да спре инвазията му, още по‑малко как да се 
справи с крайните и радикални прояви на ислямистките 
движения и групировки. Затова заявката за създаване-
то на една нова политическа партия на етно‑религиозна 
основа в България с изявен неоосманистки уклон няма 
как да не бъде приета от една част от обществото като 
провокация и опит да се разклати държавата, управле-
нието на ГЕРБ, а защо не и гражданският мир.

В същото време подобен сценарий работи изцяло за ДПС.
За излъскването на образа му и затвърждаване на убеж-

дението, че е единствената нерадикална партия – гарант 
за етническия мир в страната. И в този контекст подно-
вяването на разследването на (само)убийството на Ахмед 
Емин изглежда като логичен опит да се изчистят всякак-
ви съмнения около Ахмед Доган като автор на мокра-
та поръчка. Макар че акцията за реанимирането на този 
скандал в средите на ДПС може да има и съвсем друга 
цел. Ще видим. Предстои и да разберем дали някои зад-
гранични кукловоди на премиера Борисов не предпочи-
тат ново коалиционно правителство в България – но не 
само с партньорите на ГЕРБ от ЕНП. Някои наблюдатели 
от средите на мюсюлманската общност у нас се изразяват 
образно за тази тенденция така: ДПС ще бъде ашладис-
вано към управляващите, докато кандисат!

www.marica.bg

НОВА ПРОВОКАЦИЯ – ОТОМАН НА ХОРИЗОНТА
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бойко МихайлОв

В края на месец февруари се проведоха традиционни-
те Дни на професионалното майсторство в Професио-
налната гимназия по техника и лека промишленост–По-
пово. Учениците от всички специалности и класове де-
монстрираха своите знания и умения пред своите ди-
ректори, учители и съученици. Жури от учители опре-
деляше победилите, а най‑добре представителите се ще 
получат статуетки и награди на Празника на професио-
налната гимназия в края на март.

Първи откриха състезанията учениците от специал-
ност „Електротехника“. Разделени на два отбора – I от-

бор (11‑в клас) и II отбор (12‑в клас), бъдещите елек-
тротехници демонстрираха знания по теория и практи-
ка, като от 11‑в клас добре се представи Милен, но на-
градата за най‑добър електротехник грабна Джуниет от 
12‑в. Последва състезанието в Първа шевна работилни-
ца с участието на 12‑б клас, което започна с решаването 
на игрословица за време между двата отбора „Малин-
ка“ и „Мандаринка“, след което двата отбора облякоха 
своя съученичка като индийка, включително с червена-
та точка на челото, като най‑много приличаше на ин-
дийка представителката на мандарините. Последва при-
готвянето на маса за сервиране с всичко необходимо за 
целта, което ученичките ушиха на шевните машини в 
работилницата, премениха и по един оберкелнер с прес-
тилка и шапка до масата, като и двата отбора се предста-
виха много добре.

Много емоции предизвика и демонстрацията на уче-
ниците от специалност „Газова техника“ (от 10‑а клас) в 
новата работилница по „Общометална практика“. Със-
тезанието започна с изработването на технически еле-
мент на струга за време и качество, последва игрослови-
ца, а победителите бяха определени по чертежите на бя-
лата дъска. Демонстрацията на специалност „Икономи-
ка“ (9‑и и 10‑г клас) откриха чаровните водещи Николе-
та и Марина, а учениците бяха разделени в два отбора с 
интересни имена – „Бунга‑бунга“(10‑г) и „No panic“(9‑
г). Участниците отговаряха на въпроси, скрити в кутии, 
а след това трябваше да наредят сложен пъзел, през това 
време водещите задаваха въпроси на публиката, свърза-
ни с икономиката, и раздаваха дребни награди на вярно 
отговорилите. Състезанието между двата отбора с инте-
ресните имена завърши с разделянето на предоставения 
им примерен бюджет за две различни семейства за един 
месец, което предизвика доста емоции в залата.

Учениците от 11 клас от специалностите „Икономи-
ка“ и „Текстил“ организираха пазар, а докато гостите се 
настройваха за пазаруване, учениците решиха кръсто-
словици и изработиха без време огромни и красиви мар-
теници с Пижо и Пенда, след което учениците и гости-
те посетиха импровизирания пазар с украшения, мар-
теници, платове и други интересни стоки. Дванайсе-
токласниците от специалност „Икономика“, като за по-
следно представяне за четиригодишния си курс на обу-
чение в Професионалната гимназия, измислиха нещо 

ново и оригинално –  презентираха мултимедийно уред 
за замразяване съвсем научно и предложиха на гости-
те по желание замразяване  до 2099 година, но явно ни-
кой не искаше да пропусне 2012‑а. Присъстващите има-
ха възможността да се запознаят индивидуално с уреда 
за замразяване, като всеки получаваше екзотични билки 
от Тибет и минерали от Източните Родопи.

Така завършиха Дните на професионалното майстор-
ство в Професионалната гимназия – с емоция и удовлет-
вореност от постигнатото ниво на професионално обу-
чение и в очакване на наградите за най‑добрите в съот-
ветните специалности.

 МАйСТОРСТВО И ЕМОЦИЯ

ДНИ НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО 
МАйСТОРСТВО В ПГТЛП

В шевната работилница се представя ХІІ-б клас

На пазар, организиран от ХІ-б клас В новата работилница по газова техника

Научният екип от ХІІ-г презентира уреда за замразяване
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ПРЕДСТАВИХА КНИГАТА 
„МЕДОВИНА“ В СЕЛСКИЯ ХРАМ
На Трети март в село Медовина беше 

представена книгата  „Медовина. Градуш‑
ка не го бие, вода не го влече, а и земята 
му плодородна...“ с автор Пламен Събев. 
Историята на селото съдържа неизвест‑
ни до днес факти, много илюстрации 
и съвременно полиграфическо оформ-
ление – дело на Книгоиздателство „Зо-
граф“–Варна. При представянето º авто-
рът каза, че медовинчани са умни хора, 
защото се придържат към народната мъд-
рост „Два пъти мери – един път режи“. 
Тази история е третият опит за написва-
нето º. Първият е бил през 1960‑а, втори-
ят – през 1985‑а и последният – сега, през 
2010 година. Но той им напомни: след 25 
години, когато бъде направен поредният, 
четвърти опит, да не се срамуват от дела-
та си през този четвърт век. Пожела им да 
преодолеят „това омразно чудо разделе-
нието, що се е вселило сред тях“, ако ис-
кат да оставят име в историята. И когато 
четат книгата, да не търсят първо да ви-
дят по снимките бащите и дядовците си 

или да видят изписани имената им, а да 
размишляват върху делата им. И тогава 
ще разберат, че когато хората са били за-
едно, са успели да си построят училище и 
църква, направили са основния º ремонт 
през миналата година. 

Пламен Събев благодари лично на Сте-
фан Стоянов –  председател на земедел-
ската кооперация, заради настойчивостта 
и финансовата помощ на когото книгата е 
видяла бял свят. 

Денят – Трети март, и мястото на съби-
тието – храмът „Свети Архангел Миха-
ил“, не бяха случайно избрани за предста-
вяне на книгата, а бяха поредното напом‑
няне, че без историческа памет и божия 
подкрепа сме просто безродници. Поне 
там присъстващите медовинчани доказа‑
ха обратното. 

Преди представянето на книгата отец 
Росен отслужи панихида за всички руски 
и български воини, загинали за свободата 
и независимостта на България. 

Мв

Недко Руменов е на 6 го-
дини и изучава изобрази-
телно изкуство като допъл-
нителна форма в ЦДГ №5 
„Слънце“–Попово под ръ-
ководството на Искра Ива-
нова. 

Възпитаниците на г‑жа 
Иванова участват в много 
конкурси за рисунка на на-
ционално и международно 
ниво. През месец ноември 
беше обявен национален 
конкурс за детско твор-
чество под наслов „Ние и 
промените в природата“, 
организиран от фондация 
„Екообщност“ и Община–
Габрово. През декември 
бяха обявени резултатите 
и стана известно, че Недко 
е класиран на първо място 

в раздел „Рисунка“. Наг-
раждаването се състоя на 
19 февруари във Френския 
културен институт в столи-

цата, където поповчанчето 
получи наградата си – кон-
структор от царевично ни-
шесте.                         МВ

ПОПОВЧАНЧЕ ЗАЕ ПъРВО МЯСТО В 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА 

По повод Деня на любителското худо-
жествено творчество – 1 март – по тради-
ция бяха наградени художествени колек-
тиви и индивидуални изпълнители от По-
пово и общината с принос за развитие на 
самодейното изкуство.

Грамоти и парични награди  от по 
150 лева получиха два състава от Дома на 
културата–Попово – танцова формация 
„Чар“ и танцов състав „Веселяче“.

От индивидуалните изпълнители награ‑
дените са: 

Юлияна Петрова – ръководител на ТФ 
„Капанци“ при НЧ „Искра“–с. Паламарца 

Яна Йорданова Ангелова,  Фолклорен 
танцов състав „Северняци“ при НЧ „Св. 
св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Силвена Красимирова Дончева, Фол-
клорен танцов състав „Северняци“ при НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Александрина Стоянова Иванова, Фол‑
клорен танцов състав „Северняци“ при НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Моника Младенова Ганева, Фолкло-
рен танцов състав „Северняци“ при НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Милена Руменова Илиева, Фолкло-
рен танцов състав  „Северняци“ при НЧ 
„Св. св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Росен Петров Христов, Фолклорен 
танцов състав „Северняци“ при НЧ „Св. 
св. Кирил и Методий“–гр. Попово 

Десислава Николаева Иванова, Студио 
за класически и съвременни танци при НЧ 
„Възраждане“–кв. Невски, гр. Попово 

Полина Галинова Тодорова, Студио 
за класически и съвременни танци при 
НЧ „Възраждане“–кв. Невски

Петя Енчева Костадинова, Студио за 
класически и съвременни танци при НЧ 
„Възраждане“–кв. Невски, гр. Попово 

Райме Мустафова Мусова, Певческа 
група „Извор“ при НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“–Попово 

Освен грамота те получиха и парична 
награда от 35 лв.

НАГРАДИ НА ЗАСЛУЖИЛИ 
САМОДЕйЦИ

Програма за развитие на селските райони 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)– 

Европа инвестира в селските райони

ПРОЕКТ: РД 50 - 195 „Придобиване на умения и постигане на обществена  
активност за потенциална местна инициативна група на територията 

на община Попово“

Работна група от община 
Попово бе на учебно посе-
щение в Австрия от 23 до 
26 февруари 2010 г. В със-
тава й бяха включени кме-
тът на общината д‑р Люд-
мил Веселинов, експерт по 
разработване на Страте-
гията за местно развитие, 
представители на партньо-
рите по проекта – Сдру-
жение за среда и култу-
ра „Попово 21 век“ и СД 
„ЕЗОКС“, както и избра-
ните в предишни инфор-
мационни събития мест-
ни лидери по трите оси на 
Програмата за развитие 
на селските райони. По-
сещението се осъществи 
във връзка с реализиране-
то на дейност 4 от проек-
та („Учебно посещение за 
представители на потенци-
алната местна инициатив-
на група (МИГ) за тери-
торията на община Попо-
во за придобиване на прак-
тически знания за това как 
се разработва и прилага 
стратегията за местно раз-
витие“). Учебната визита 
включваше:

• Работна среща с ме-
ниджъра на МИГ–Дона-
уланд–Траисентал–Тур-
нефелд г‑н Франц Митер-
хофер в град Санкт Пьол-
тен. По време на работна-

та среща представителите 
на Община–Попово се за-
познаха теоретично с на-
чина на функциониране на 
местната инициативна гру-
па, приоритетите в тяхната 
стратегия за местно разви-
тие, начините на изплаща-
не на безвъзмездното фи-
нансиране, интереса на по-
тенциалните бенефициен-
ти към Стратегията и реа-
лизираните досега проек-
ти по нея. 

• Посещение на бенефи-
циенти по Стратегията за 
местно развитие на тери-
торията на МИГ. Бяха по-
сетени туристически ин-
фоцентър, земеделски 
производители, хотелиери 
и ресторантьори, занима-
ващи се със селски тури-

зъм, общини и детски гра-
дини, като представители-
те на МИГ–Попово прак-
тически се запознаха с ре-
ализираните проекти по 
програмата ЛИДЕР на те-
риторията на област До-
лна Австрия. Делегацията 
от община Попово имаше 
възможност да установи 
контакти и с представите-
ли на Управителния съвет 
на МИГ–Донауланд–Траи-
сентал– Турнефелд. 

• Работна среща с ме-
ниджърите на фирма 
„Мастерщрасе“ във Вие-
на – бенефициент по Стра-
тегията за местно разви-
тие. По време на работна-
та среща представители-
те на МИГ–Попово има-
ха възможност да се запоз-
наят с проекта на фирма-
та „Мастерщрасе“, който 
подпомага маркетинга на 
традиционните продукти, 
произвеждани чрез проек-
ти, реализирани по Стра-
тегията за местно разви-
тие. 

От реализираната дей-
ност произлезе идеята съз-
дадените контакти от това 
учебно пътуване да пре-
раснат в проект за транс-
национално сътрудничест-
во по мярка 4.2 на ос 4 от 
Програмата за развитие на 
селските райони.
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Ганьо КиРилОв 

След две поредни загу-
би (като домакини на „Те-
тевен Волей“ и като гости 
на „Добротица“–Добрич) 
най‑после поповските во-
лейболисти от мъжкия със-
тав на „Попово 09“ зарад-
ваха своите многобройни 
привърженици. На 27 фев-
руари в градската зала те 
приеха отбора на „Калбо“ 
(Шумен) и записаха труд-
на победа с 3:2 гейма (23, 

‑20, ‑18, 20, 10).
Успехът обаче не дойде 

лесно. Присъстващите в 
препълнената зала зрите-
ли, доста от които право-
стоящи, наблюдаваха един 
изпълнен с много преврат-
ности, емоции и нерви 
мач, в който победата взе 
тимът, проявил по‑голяма 
психическа устойчивост. 
През последните две го-
дини поповските волейбо-
листи постигаха лесни по-
беди – и като домакини, и 

като гости – над съперни-
ците си от Шумен. Може 
би и сега състезателите на 
ВК „Попово 09“ си мисле-
ха, че ще надделеят, без да 
хабят много сили, но раз-
воят на играта ги опровер-
га. В този мач насреща си 
имаха един отбор, който се 
бореше мъжки и бе дошъл 
в Попово за победа.

Първият гейм бе спече-
лен от домакините много 
трудно и то най‑вече бла-
годарение на грешките, 

направени от състезате-
лите от другата страна на 
мрежата. Незнайно защо в 
следващите две части на-
стъпи отпускане в игра-
та на домакините. Много 
от състезателите бяха раз-
сеяни, започнаха да гре-
шат, от което се възполз-
ваха техните съперници и 
набързо взеха двата гейма. 
След това в играта на во-
лейболистите от ВК „По-
пово 09“ настъпи корен-
на промяна, те заиграха с 
пълна мобилизация, боре-
ха се мъжки за всяка топка 
и точка, спечелиха гейма и 
доведоха срещата до тай-
брек. Това бе най‑драма-
тичната част на мача. При 
резултат 10:6 за гостите 
бе присъдена точка за от-
бора от Попово, след кое-
то последва протест от иг-
рачите на „Калбо“ и бе по-
казан жълт картон на техен 
състезател (точка за По-
пово). Волейболистите от 

гостуващия тим не можа-
ха да овладеят нервите си, 
започнаха да правят греш-
ка след грешка и загубиха 
гейма с 10:15. Тук е мяс-
тото да се припомни, че 
състезателите от мъжкия 
отбор на домакините не-
веднъж са губили мачове-
те си точно по този начин. 
Дано са наблюдавали до-
бре (и запомнили!) какво 
ставаше от другата страна 
на мрежата в този решите-
лен за изхода на мача гейм 
и повече да не допускат да 
се случват подобни неща с 
тях в предстоящите отго-
ворни срещи.

ПъРВА ПОБЕДА НА МъЖЕТЕ

БЕЗ 
ГЛОБИ 
ЗА 
ИЗКЛю-
ЧЕНИ 
фАРОВЕ

 От КАТ вече няма да 
санкционират шофьо-
ри, които карат без вклю-
чени фарове в светлата 
част на деня. Според за-
коновото изискване пе-
риодът за налагане на 
глоби за такова наруше-
ние е от началото на но-
ември до 1 март. Полица-
ите все пак съветват шо-
фьорите да не изключват 
светлините и да продъл-
жават да карат на фарове 
дори и през деня. Такава 
е практиката и в повече-
то страни от ЕС. В Евро-
пейския парламент дори 
беше приет закон, спо-
ред който всички шофьо-
ри от държавите, членки 
на Съюза, трябва да ка-
рат целогодишно на къси 
светлини от 7 февруари 
2011 г. 

Според статистиката 
шофирането на фарове 
намалява опасността от 
катастрофи с 25%. У нас 
задължителните включе-
ни светлини през зима-
та бяха въведени преди 
две години именно за да 
се увеличи видимостта и 
да бъдат намалени инци-
дентите през сезона. При 
неспазване на закона по-
лицаите наказваха с фиш 
за 20 лева. Ако пък нере-
довните водачи предиз-
викат катастрофа и упра-
вляват автомобил с неиз-
правна светлинна уред-
ба, глобата варираше от 
50 до 150 лв. и отнемане 
на пет контролни точки. 

Мв

НОВО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ПОПОВСКАТА 

ШКОЛА
Станислав иваНОв

На 27 и 28 февруари в Търговище се проведе финал‑
ният етап от турнира ,,Млад олимпиец“ за кадети и ка-
детки, в който взеха участие най‑добрите 32‑ма състеза-
тели от цялата страна. Поповският клуб „Роса‑1“ беше 
представен от трима тенисисти –Борислав Матеев, Иве-
лин Добрев и Свилен Георгиев. 

След изиграването на кавлификационните и финални-
те групи нашите състезатели постигнаха следните кла-
сирания: Ивелин Добрев е шести, Борислав Матеев е 
осми, а Свилен Георгиев – десети. Турнирът беше на-
блюдаван от експертите на треньорския съвет към Бъл-
гарската федерация по тенис на маса, които включиха 
и тримата представители на поповския клуб в разши-
рения състав на националния отбор за кадети до 15 го-
дини.

Кирил ЖеЧев

На 24 февруари поповският „Черноло-
мец 04“ гостува в Сливен на едноимен-
ния отбор, състезаващ се в „А“ група. 
Това бе изключително полезна провер-
ка за поповските футболисти срещу си-
лен съперник. Срещата завърши очаква-
но с победа на домакините с резултат 2:0, 
но „Черноломец 04“ се представи достой-
но и игра като равен с равен с именития 
си съперник.

Срещата  започна пред около 500 зри-
тели – местни запалянковци. При хубаво 
време на отлично подготвения терен два-
та отбора направиха здрав мач. Въпре-
ки че домакините имаха леко превъзход-
ство, играчите на „Черноломец“ се „опъ-
наха“ на  участника в елитната футбол-
на група. През цялото време домакините 
имаха две чисти голови положения, кои-
то бяха реализирани. Още в 6‑ата мину-
та, при едно центриране от наказателен 
удар в ляво, пред вратата на Мехмедов 
стана меле, топката отскочи от земята и 
се озова в мрежата за 1:0. Десетина мину-
ти преди края на мача защитата на гости-
те допусна грешка и след една изстреля-

на от дясно топка нападател на „Сливен“ 
я засече с глава и покачи на 2:0, оформяй-
ки крайния резултат.

Пред отбора на „Черноломец 04“ се от-
криха повече положения за гол, които 
обаче не бяха оползотворени. Част от тях 
спаси сливенският вратар, който имаше 
много добри изяви през целия мач, оста-
налите бяха проиграни от нападателите.

Състав на „Черноломец 04“: Мехмед 
Мехмедов – вратар (46 мин. – Калоян Не-
нов), Димитър Дойчев, Детелин Васи-
лев, Ясен Василев (74 мин. – Любомир 
Александров), Евгени Георгиев (70 мин. 
– Ивайло Иванов), Пламен Ракланджиев, 
Калин Кънчев, Хюсеин Хасанов, Росен 
Гюлев, Арсой Абил, Петър Тончев‑Бем-
бето, Христо Александров (80 мин. – Ан-
гел Главашки). 

На 7 март, от 15 ч., „Черноломец 04“ ще 
приеме на своя стадион отбора на „До-
ростол“ (Силистра) – втори в таблицата 
за временното класиране.

* 
На 13 март стартира пролетният полусе-

зон на футболното първенство в елитната 
областна група и в „Б“ областна група.

ЗАГУБА НА 
„ЧЕРНОЛОМЕЦ 04“  

В КОНТРОЛНА СРЕЩА

футбол



Предлагам логоПедични занимания 
за деца с речеви нарушения (звукопроизношение, 

заекване, нарушения на че тенето и писането). 
Подготвям деца за І клас. 

За справки: тел. 0885 881 678.

овен. От 4 до 13 
март ви върви в 
любовта и във фи-
нансовите опера-

ции. Бързайте да реализира-
те своите делови планове. 

телец. При вас 
всичко е прекрас-
но. Наблегнете на 
своя опит. Най-

благоприятното време за 
вас е петък вечер и събота.

б л и з н а ц и . 
През тази седми-
ца не забравяйте 
за своята природ-

на отвореност – ситуацията 
изисква сдържаност и дис-
кретност. 

рак. Благоприя-
тен ден е петък, 
когато ситуация-
та се формира на-

пълно според вашето тем-
по – в контактите, в хубави-
те отношения. 

лЪв. Вие сте упо-
рито работоспо-
собни през це-
лия март. Това се 

от нася особено за юлски-
те Лъ вове – ще бъдете щед-
ро възнаградени в края на 
март и през лятото. 

дева. Поставете 
си приоритетна-
та задача да фор-
мирате изгодно 

партньорство. Може да на-
мерите съпруг(а), щедър 
и богат делови партньор, 
благодарна публика и т.н. 

везни. В петък 
смело, но меко 
и дипломатично 
(може да се каже 

лю безно, предизвиквайки 
до в е рие към себе си) скло-
нете ше фа си да ви повиши 
заплатата. 

скорПион. В пе-
тък и събота Луна-
та е в Скор пион – 
тя като огледало 

отразява и като леща усилва 
благоприятната за вас енер-
гия. Имате най-много шан-
сове да намерите подкре-
па в реализация та на своите 
потребности и желания. 

стрелец. През 
последните дни 
на седмицата на-
мерете време да 

останете насаме със себе 
си и в тесен кръг от най-
близки хора у дома. В неде-
ля домочадието ще ви слу-
ша внимателно – намерете 
какво да им кажете.

козирог. Може 
би ще трябва да 
промените нещо 
към по-добро в от-

ношенията си с най-близкия 
кръг от хора?! Поговорете с 
тях задушевно в петък.

водолеЙ. При-
добиването на 
солидно имуще-
ство също може 

да означава повишено ка-
чество на живот. 

риби.  Иска ви се 
да получите всич-
ко и веднага, пъл-
ни сте с ентуси-
азъм и енергия. 

В такъв случай – действай-
те и по всякакъв начин по-
кажете на света своите въз-
можности. 
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Продавам  къща с дворно 
място и стопански постройки в 
с.  Медо ви на. За кон такти:  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“. 
Те л. за справки: 0896 595 508.

Продава или заменя дву -
етаж на 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 контак ти: 
GSM 0898 937 435 и 082/841.

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

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 са би-
на, старо строителство, доб ре 
запазена. Справки – тел.0893 
422 543.

• Продавам тристаен тухлен 
апартамент с две големи те 
раси, идеален център (над „Га-
зо снабдяване“). За контак ти: 
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 къща в гр.Опака 
със стопански постройки, двор но 
място 1 дка, овощни насаж дения. 
За справки – тел. 0897 781 052.

Продавам къща в с.Кардам. 
Справки –на тел.: 0898 894 590.

Продавам къща в Попово, 
идеален център, ул.„В. Левски“ 
№1 с дворно място, овощни на-
саждения и асма. Справки – на 
тел.: 0897 581345 и 0889 801 094.

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

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-
та мент ул. „Първи май“ 19. За 
справ ки – 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 – газифи ци-
ран. Цена – по спора зумение.
За справки тел. 0887 738 075.

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

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

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

Продавам стара къща в 
По пово, 350 кв.м (за строеж). 
Справки на GSM 0897 456 268 
и тел. 0608/4-86-79.

Продавам стадо кози. Цена – 
по споразумение. с.Во ди  ца, По-
повско, GSM 0889 249 929.

Продавам къща в с. Априло-
во с добро изложение, с двор-
но място удобно за пчелин.  За 
справки – тел.: 0886 928 548 
или 0601/ 8 90 42. 

Продавам апартамент с 5 
стаи, ІІ етаж, над Керамичния 
техникум, с таванска стая, в до-
бро състояние. Справки – на 
тел. 0899 357 174.

Гражданите, които искат 
да избегнат евентуалните 
опашки при смяна на зад‑
граничните си паспорти, 
ще трябва да си подготвят 
по‑сериозна сума.

Обикновената услуга 
за издаване до 30 дни ще 
струва 40 лв. според одо‑
брената преди дни от пра‑
вителството тарифа. Ако 
ви предстои спешно пъту‑
ване в страна извън ЕС, ще 
ви е необходима поне двой‑
на сума за бърза поръчка до 

3 дни. Експресната услуга 
за 8 часа пък излиза 200 лв.

В страните от ЕС пъту‑
ването може да става и с 
лична карта. Ако вашата 
също изтича, пригответе 
си 18 лв. и поне 30 дни ча‑
кане. Бързата и експресна‑
та услуга са съответно два 
и пет пъти по‑скъпи.

До края на годината има 
гратисен период за доку‑
ментите за самоличност 
с изтичащ срок на валид‑
ност поради забавянето на 

процедурата по избор на 
производител на новите с 
биометрични данни.

Всички областни дирек‑
ции ще бъдат снабдени с 
необходимата техника за 
снемане на данни, което ще 
позволи в тях да се издават 
и новите шофьорски книж‑
ки. Таксата за тях е 25 лв.

Лицата между 14 и 16, 
както и тези над 70 годи‑
ни ще получават безплатно 
лична карта. Възрастните се 
освобождават и от такса за 
шофьорска книжка, а за пас‑
порт ще плащат едва 25% от 
предвиденото. Толкова ще 
струва услугата и за деца до 
14 години. Лицата между 58 
и 70 години плащат 60% от 
обикновената услуга за лич‑
на карта, 50% от таксата за 
паспорт и 44% от тази за 
шофьорска книжка.

Хората с 50 и над 50 на 
сто трайно намалена ра‑
ботоспособност ще запла‑
щат 10% от обикновената 
услуга за издаване на лич‑
на карта, 12% от таксата за 
свидетелство за управле‑
ние на МПС и 7% от такса‑
та за паспорт. Мв

ЗА ЕКСПРЕСЕН ПАСПОРТ С 
ЧИП ЩЕ СЕ ПЛАЩА 200 ЛЕВА

• ШофЬорската книЖка – �� лева

СъОБЩЕНИЕ
УваЖаеМи ГРаЖДаНи,

Във връзка с предстоящото стартиране на 29.03.10 г. 
на Централизираната автоматизирана информацион‑
на система с децентрализирано персонализиране на 
български документи за самоличност, за пребивава‑
не и за управление на МПС и с цел създаване на до‑
бра организация за административното ви обслужва‑
не в звената, издаващи български лични документи в 
страната, ви уведомяваме, че:

От 15 март (включително) не се приемат заявле‑
ния за издаване на български лични документи на 
българс ки граждани и чужденци с такса за обикно‑
вена услуга.

Въвежда се плавен график за постепенното ограни‑
чаване и преустановяване на приема на заявления за 
издаване на български лични документи от сегашния 
образец. На 29 март стартира издаването на новите 
български лични документи.

Целта на въведения плавен график в звената „Бъл‑
гарски документи за самоличност“, „Пътна полиция“, 
„Миграция“ при районните управления на областни‑
те дирекции и СДВР е да улесни гражданите в поет‑
апното въвеждане на новите български лични доку‑
менти. В графика се предвиждат две основни стъп‑
ки: първата е постепенно ограничаване на приема на 
заявления за издаване на български лични докумен‑
ти от сегашния образец, а втората – прием на заявле‑
ния за издаване на български лични документи от но‑
вия образец.

Постепенно ограничаване на приема на заявления 
за издаване на български лични документи от сегаш‑
ния образец започва от 15 март.

От 15 до 23 март ще се приемат заявления за издава‑
не на лична карта и паспорт на български граждани са‑
мо за бърза (3 работни дни) и експресна услуга (8 ча‑
са).

От 15 март (включително) не се приемат заявления 
за български документи за самоличност, за пребивава‑
не и за управление на МПС – за български гражда‑
ни и чужденци, с платена такса за обикновена услу‑
га (до 30 дни).

От 17 март (включително) не се приемат заявления 
за издаване на свидетелства за управление на МПС и 
на български лични документи, издавани на чужде‑
нци с такса за бърза услуга. Само се връчват готовите 
документи от сегашния образец.

От 24 март (включително) не се приемат заявле‑
ния за издаване на български документи за самолич‑
ност на български граждани и за бърза услуга. Оста‑
ва само прием на заявления за издаване с експресна 
услуга.

На 25 март след 12 часа спира приемът на всякакви 
заявления за издаване на български лични документи 
от сегашния образец. След този час на 25 март (чет‑
въртък) само ще се връчват готовите документи от се‑
гашния образец.

На 26 март (петък) до 17,30 часа не се приемат заяв‑
ления за издаване на български лични документи. 
Само ще се връчват готовите документи от сегашния 
образец.

Прием на заявления за издаване 
на бЪлгарски лични документи 

от новия образец

От 29 март стартира приемът на заявления за из‑
даване на български лични документи на българ‑
ски граждани и чужденци от новия образец. Звена‑
та „БДС“ в РУ, ОДМВР/ СДВР, дирекциите „БДС“, 
„Миграция“ и съответните й звена и структурите на 
„Пътна полиция“ – СДВР/ОДМВР, ще приемат за‑
явления за издаване на български лични документи 
на български граждани и чужденци само с такса за 
обикновена услуга.

От 6 април ще започне приемът на заявления за из‑
даване на български лични документи и по другите 
два вида услуги – бърза и експресна.

Припомняме, че с въвеждането на новата система 
ще се облекчи значително процедурата по прием на 
заявления за издаване на български лични докумен‑
ти. На гражданите ще им бъдат предоставяни без‑
платно разпечатани от системата заявления с попъл‑
нени данни и гражданите ще бъдат заснимани при по‑
даване на заявлението.

ПРеСЦеНТъР На МвР

давам под наем стая и кух-
ня в Цветен квартал гр.Варна. 
Цена по договаряне. Справки– 
на тел. 0898 922 213.

Продавам косачка, ротор-
на, 1,65 м диаметър, 3 г., в от-
лично състояние. За контакти–  
GSM 0886 284 069.

Честита 70-годишнина 
на църковния певец и 
хорист към читалище 
с.Паламарца 
Русин 
Стефанов 
Желаем му здраве 
и дълголетие.

Сем. д-р Костадинови – 
гр.Варна

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
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Пламен Събев 
Стотици хора се събраха 

при руския паметник, се‑
верно от града, където про-
тойерей Валентин Лазаров 
отслужи заупокойна пани-
хида за загиналите руски и 
български воини във вой-
ната за освобождение от 
турско робство. Паметни‑

кът, издигнат над гроб-
ницата – приютила тела-
та на жертвите от епични-
те аязларски боеве от лято-
то на 1877 г. и превърнал 
се за поповчани в символ, 
в знак, в посока, – вече 132 
години безмълвно следи на‑
шите действия. Но видно 
е, поповчани още пазят па-

метта на своя град, в кое-
то е надеждата за бъдеще-
то му. За паметта, за споро-
вете, за отрицанието гово-
ри в словото си и замест-
ник‑кметът Тихомир Три-
фонов. 

Минута мълчание, миго-

ве за размисъл…И десет-
ки венци и букети, покри-
ли светинята… 

Подобни тържества и по-
клонения пред саможерт-
вата се състояха и в други 
селища на общината.

ПОПОВЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА 
ПОДОБАВАЩО ТРЕТИ МАРТ 

ОПРЕДЕЛИХА 
МЯСТО ЗА 

МЕМОРИАЛЕН 
КОМПЛЕКС

В общинската администрация е постъпило искане от 
Съюза на ветераните от войните–гр.Попово за отрежда-
не на терен за изграждане на Мемориален комплекс в 
памет на загиналите за свободата на родния край и Бъл-
гария. Във връзка с това и на база становището на глав-
ния архитект на общината Общинският съвет взе реше-
ние за откриване на процедура за частично изменение 
на Подробния устройствен план на Попово. 

По‑конкретно промяната засяга плана за регулация и 
застрояване на УПИ І в кв.72 от плана на гр.Попово  – 
от Дом на техниката, Дом на учителя, озеленяване и па-
вилиони предназначението на общинския терен да бъде 
за озеленяаване, рекреационни дейности и Мемориален 
комплекс. 

Общинският съвет гласува също окончателният про-
ект за Общ устройствен план на гр.Попово да се внесе 
за приемане от Националния експертен съвет при Ми-
нистерството на регионалното развитие и благоустрой-
ството.                                                             Мв 

ГРАфИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАД ПОПОВО
2 март – бул.„България“ от кръстовището с ул.„Раковска“ до КАТ.
4 март – ул.„Раковска“ 
5 март – изхода за Търговище – от рампата до светофарите
8 март – изхода за с.Медовина – от светофарите до околовръстния път
9 март – ул.„Мара Тасева“
10 март – ул.„П.Хитов“
11 март – ул.„Въстаническа“
12 март – бул.„България“ от кръстовището с ул.„Драва“ до кръстовището с ул.„П.Хитов“
15 и 16 март – изхода за гр.Разград
17 март – изхода за гр.Търговище от рампата до разклона за гарата
18 март – ул.„Марко Николов“
19 март – ул.„Каломенска“
22–26 март – оборка и измиване.
В посочените дни улиците да са свободни от паркирани ПМС. На нарушителите ще бъдат съставени актове. 

В дните на почистването, според графика, ще бъде осигурен превоз.  

Ако имате проблем с во-
допроводната или канали‑
зационната инсталация или 
се съмнявате, че има теч 
след водомера, или имате 
запушване на канала,  мо‑
жете да ни се обадите и ние 
ще ви помогнем в удобно 
за вас време.  Търсете ни на 
тези телефони:

за район/община
в работни дни
в почивни дни  

и в извънработно време
разград

(084) 661 155
(084)  661342
0886 550 400
(084) 661 155
0886 550 400

цар калоян

(08424) 2398
 0887 793 007

(084) 661 155
0886 550 400
0887 793 007
(084) 661 155
0886 550 400

лозница

(08475) 2390
(08475) 2002
(08475) 2390

ПоПово

(0608) 4 00 70
(0608) 4 00 71
(0608) 4 00 72
0885 897 774
(0608) 4 00 70
0885 897 774

оПака

(06039) 2398
0886 550 407
0886 550 407
(0608) 4 00 70
0885 897 774     

ИМАТЕ ВИК ПРОБЛЕМ – 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ

Тържествата, посветени на Националния пацзник на България в Попово 
започнаха с празничен концерт и заря на централния площад на втори март вечерта.

Изоставеният на саморазрушаване бивш Дом на техниката и 
Дом на учителя, с прилежащата му територия, ще се превърне в 

мемориален комплекс в памет на загиналите за България поповчани.


