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М и н а л а т а 
сед мица покрай 
вота на недове-
рие се замислих 

доколко съвпада декларира-
ната от някои политици пози-
ция с истинската им.

Темата не е нова, а актьо-
ри те в театъра са познати, 
но пък на мен такава съпос-
тавка ми беше интересна.

Определено най-зрелищна 
този път беше позицията на 
„Атака“. След дълъг летар-
гичен период, превърнали се 
сами в сателит на ГЕРБ, из-
ползваха телевизионните ка-

мери, за да демонстрират по-
зиция. Време беше, защото 
дори симпатизантите им ги 
бяха забравили.

Никаква изненада, а на-
ционалистическата карта е 
винаги популярна. Особе-
но когато става въпрос за 
съседите ни. 

Турция е популярна 
„дестинация“ за родните 
„националисти“. Цели пет 
века са ни тъпчели и дори 
не се извиняват. На кого му 
пука, че това е било преди 
два века? Важното е да има 
враг – и то наблизо.

Вярно е, че ако се подходи 
от тази гледна точка, и ние 

трябва много да се извиня-
ваме. И на македонците, и 
на сърбите, и на гърците и 
на румънците. Нашите ста-
ри царе не са били от най-
човеколюбивите. Гърците 
сигурно още помнят Крум и 
Симеон Велики. Да не гово-
рим за Калоян, който пък за-
творил в кула Балдуин в на-
рушение на всякакви меж-
дународни спогодби.

Проблемът обаче е друг. 
Да приемем, че лидерите 
на „Атака“ наистина ми-
леят за родното. Защо оба-
че реакцията им е само 
срещу определени страни?

Защо например не пока-

заха същата реакция срещу 
откриването на паметник 
на американските летци, 
бомбардирали София?

Защо не реагират нико-
га срещу откровените оп-
ити на чужди посланици 
и държави да се месят във 
вътрешните ни работи?

Защо ли? Защото наци-
оналните интереси и цен-
ности са само маска, коя-
то осигурява гласове на из-
борите. Когато няма избо-
ри, единствената грижа на 
„Атака“ е как да осребри 
по-добре тези гласове.

Няма от какво да се при-
теснява за бъдещето. Преди 

следващите избори отново 
ще развее знамената и след 
тях ще се наредят нови овце.

След вота Бойко Борисов 
благодари на „Атака“ и Си-
нята коалиция. Сигурно има 
за какво, но ми се иска вмес-
то да им благодари, да изва-
ди на масата пазарлъците.

Само че няма да се слу-
чи никога. Защото и Бойко 
Борисов си носи маската 
за пред медиите и будали-
те. Маска на „мъжкар“, на 
откровен и прям политик.

Зад маската обаче кънти 
на кухо.

http://zahto.blogspot.com
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Маруся Милушева

Вече е традиция в Деня 
на българската община, 12 
октомври, да се връчват от-
личия за най-добър служи-
тел в общинската админи-
страция, най-добър кмет 
и най-добър кметски на-
местник. Изборът напра-
ви комисия с председател 
Гецо Гецов – зам.-кмет на 
общината. След обявяване-
то на отличените награди-
те им връчиха лично кме-
тът на общината д-р Люд-
мил Веселинов и предсе-
дателят на Общинския съ-
вет Трифон Трифонов. 

НАГРАДЕНИТЕ 
СПОДЕЛИХА

Най-добрият кмет –  
деНчо добрев  

Той печели изборите в 
с. Ломци преди три години 
като кандидат на Коали-
ция „Заедно“ в конкурен-
ция с още 8 кандидати. Би-
товата престъпност е сред 
най-важните проблеми, с 
които е успял да се справи 
благодарение на разкрития 
полицейски пункт и дено-
нощни дежурства. Хората 
са се успокоили и активи-
рали, пенсионер ският клуб 
е възстановил дейността 
си и заедно с читалището 
осмисля и разнообразява 
свободното им време. По 
програма „Регио нално раз-
витие“ е обновено учили-
щето, по проекта „За чис-
та околна среда“ е изгра-
ден красив кът за отдих. 
Кметът се гордее, че е ус-
пял да промени датата на 
селския сбор, за да е праз-

никът през лятото, при по-
хубаво време. Благодарен 
е на арендаторите и всич-
ки други дарители, кои-
то помагат при решаване 
на общоселските пробле-
ми и при организацията на 
празниците. Най-важното 
за един кмет според него е 
отношението с хората – да 
ги разбира, когато може да 
помогне, а когато не, поне 
да ги утеши.    

Най-добрият кметски 
НаместНик – Петър 

ГаНев

„Марчиновци, ние заед-
но успяхме!“ – това каза 
кметският наместник на 
сeлото, когато получи на-
градата си. Не крие, че 
е изненадан от високата 

оценка за работата си, за-
щото е едва от 20 месеца 
на този пост. Всичко, кое-
то е постигнал, е благода-
рение и на хората от село-
то, но смята, че направено-
то е едва 10% от това, кое-
то трябва да се свърши до 
края на мандата. Започнал 
е с чистотата и можем да 
потвърдим, че Марчино е 
едно от най-чистите села 
в общината. Има ли про-
блем, действа веднага и е 
настоятелен пред инсти-
туциите, от които зависи 
решаването му. Но преди 
всичко разчита на себе си 
и на подкрепата на местни-
те хора. Разбирането му е, 
че   кметският наместник 
трябва да е „на линия“ от 
ранна сутрин до късно ве-
чер и основното му облек-
ло да не е официалният 

костюм, а работни дрехи. 
Целта му от първия ден е 
да промени цялостния об-
лик на селото към по-доб-
ро. Успехът според него е 
в единството на хората, в 
здравия разум и най-вече 
всеки да върши съвестно 
задълженията си!

  
Най-добрият 

служител –  
ГаНка Николова 

От девет години тя е част 
от общинската админи-
страция в Попово – сега 
е главен специалист към 
„Инвеститорски контрол“ 
в Дирекция „ТСУ“. Пре-
ди това 29 години работи в 
поповската Строителна ор-
ганизация, по-късно „Ан-
тола“ ЕАД. Започва като 
помощник строителен ръ-
ководител, после ръково-
ди изграждането на важни 
обекти в кв.Запад, разши-
рението на завод „Чавдар“ 
и много други. Като инвес-
титор контролира изпълне-
нието на проекти по „Кра-
сива България“, на мос-
товете над река Поповска 
в центъра на града и т.н. 
И досега смята, че това е 
мъжка професия, но тя е 
мъжко момиче и успява. 
Ако трябва отново да изби-
ра, пак би се насочила към 
строителния бранш, защо-
то това е работата, която 
въпреки напрежението и 
трудностите винаги º е но-
сила удовлетворение.  

Наградата си получава 
осем дни преди пенсиони-
рането си и искрено е раз-
вълнувана. Благодарна е 

на кмета на общината д-р 
Веселинов, че º е гласу-
вал доверие да контролира 
част от капиталовите раз-
ходи на Общината. Благо-
дари също за добрата съв-
местна работа на зам.-кме-
та М.Божанова, на прекия 
си началник инж.Николов 
и на колегите си от „ТСУ“, 
които веднага я приемат 
като равностоен член на 
техния колектив. Щастли-
ва е, че е попаднала в този 
железен екип от професи-
оналисти, сред които се е 
чувствала перфектно. Бла-
годарение и на тях завърш-
ва трудовия си път с тако-
ва отличие. Не може да не 
е доволна, че старанието и 
отговорността º към всяка 
задача са забелязани и оце-
нени.   

 

ОТЛИЧИЯ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СУЛЖИТЕЛИ

БАЛЕРИНИ СТЯГАТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНцЕРТ
Младите търговищки дарования от балет „Киара“ 

подготвят благотворителен концерт, който има за цел 
да помогне на 33-годишния Росен Христов. Концертът 
ще се проведе на 21 октомври от 18 часа в концертната 
зала на читалището.

Младият мъж пострада тежко в катастрофа през 
юли тази година. Наложи се лекарите да отстранят и 
двата му долни крайника. Все още съществува вариант 
Росен да се изправи с помощта на протези, които ще 
бъдат закупени и поставени в турска клиника. Там 
ще протече и възстановяването му след операциите. 
Общата необходима сума за лечението на младия мъж 
е около 10 хил. лева.

Младите балерини призовават хората да посетят 
концерта им и да помогнат с каквото могат на Росен 
отново да бъде пълноценен човек.

Председателят на Националния статистически ин-
ститут доц. д-р Мариана Коцева е издала заповед за на-
значаване на Областна преброителна комисия–Търго-
вище. В състава й, предложен от областния управител 
Митко Стайков, влизат: 

Николай Дечев Дяков, заместник областен управи-
тел – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Юлияна Димитрова Митева, директор на ТСБ–
Търговище – СЕКРЕТАР

и ЧЛЕНОВЕ:
1. Валери Георгиев Симеонов – секретар на община 

Търговище;
2. Ивайло Евгениев Иванов – секретар на община Попово;

3. Рембие Ереджебова Сюлейманова – секретар на 
об щина Омуртаг;

4. Кръстана Къртева – секретар на община Антоново;
5. Галя Неделчева Кулева – секретар на община Опака;
6. Веселина Атанасова Неделчева – началник на от-

дел ТЗ ГРАО–Търговище;
7. Тошко Маринов Костадинов – началник-група ООР 

и КОС към ОД на МВР–гр.Търговище.

Областната преброителна комисия ще подготви и ор-
ганизира провеждането на преброяването в област Тър-
говище в съответствие с приетия Закон за преброява-
не на населението и жилищния фонд в Република Бъл-
гария.

НАЗНАЧЕНА Е ОБЛАСТНАТА 
ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

КМЕТСКИ ТРЕВОГИ
 
От началото на месец юли един проблем не дава мира 

на кметския наместник на село Марчино Петър Ганев – 
състоянието на четири моста, за селото и вътре в него. 
Всички те се нуждаят от възстановяване или ремонт 
след проливните дъждове в началото на лятото и придо-
шлите води, които са им нанесли фатални повреди. Еди-
ният мост е основен за влизане в селото – свързва тре-
токласната с четвъртокласната пътна мрежа. Дру гият, 
по който се минава за градините на хората и нивите, е 
сто процента разрушен. Останалите два моста са вътре 
в населеното място и състоянието им също е рисково 
за минаващите по тях. Кметският наместник е инфор-
мирал веднага съответната служба в Общината, дошли 
са на оглед, но и досега от държавата не е получен нито 
лев за възстановяване на щетите.

ето какво Научаваме По въПроса  
от чавдар иваНов – отГоворНик  

към „ГраждаНска защита“.

След направения оглед на пострадалите мостове в 
село Марчино Община–Попово изготвя необходимите 
документи за два от тях и ги изпраща в Междуведом-
ствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет, откъдето би трябвало да се отпус-
нат необходимите средства. Оттам обаче изискват и ра-
ботни проекти за обектите, което е нововъведена прак-
тика. 

Оказва се изключително трудно да се намери лицен-
зиран проектант за мостови съоръжения и в края на 
краищата има проект само за моста, водещ към село-
то. Той е представен в Междуведомствената комисия, 
но засега отговор няма. Същата процедура е задвижена 
и за възстановяване на мостовете на екопътеката, как-
то и за пътя ІІІ 409 за с. Конак, повреден от повърхност-
ни води.

Дали държавата ще покрие щетите от природните сти-
хии и кога, не е ясно. Чавдар Иванов не е оптимист, като 
се има предвид, че Общината и миналата година е кан-
дидатствала пред въпросната комисия за обект в с. Сла-
вяново, но резултатът е нулев.  А кметският наместник 
на Марчино вече умува как със собствени сили би могъл 
да се справи с проблема.

      Мв

Най-добрият кметски наместник – Петър Ганев

Най-добрият кмет – Денчо Добрев  
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Иван Иванов:
в селското стопанство винаги е било трудно и 

ще бъде трудно поради недостиг на средства – фи-
нансирането на земеделието е голям проблем. успя-
вам, защото имам и друг бизнес, част от парите от 
който прехвърлям в земеделие то. вече трета годи-
на съм във водица. От 1990 г. съм в селското сто-
панство като арендатор на малки площи от око-
ло  2000 декара. Сега обработваме около 14 000 де-
кара, като тенденцията е до година-две да станат 
22 000 декара. 

Когато аз дойдох във водица, даваха рента по 9 
лева. Преди това в Осиково бях започнал вече да да-
вам по 20 лева. Така направих и във водица и това 
принуди другите арендатори също да дават по тол-
кова. След време може да я повишим, но все още има 
неща, които трябва да оправим.

Какво ни пречи? Недостатъчната техника. 
Кооперация та беше затънала до гуша и аз им пла-
тих дълговете от един милион лева. После дадох 

още три милиона за техника, асфалтирах базата 
за 220 000 лева, построих кантари, две нови сгради 
за около 600 000 лева. Тепърва предстои да построим 
още едно хале, овцефермата беше изоставена, въз-
становихме я и така нататък…

Защо асфалтирах дупките по пътя водица–Оси-
ково за собствена сметка? 

аз съм от това село. Обичам да помагам и да съ-
действам за такива мероприятия. Когато асфал-
тирах площадката на стопанството, заделих сред-
ства, за да запълня дупките по този път. Хора-
та се движат по него, ние също – разбиваме коли-
те си. виждам, че държавата не дава пари, Общи-
ната също няма откъде да ги извади и ние се спра-
вихме сами. Отделно подпомагам Клуба на пенсио-
нера, читалището, обикновени хора, купих два ком-
пютъра на полицията в Попово, обзаведох полицей-
ския пункт във водица и т.н. в тези села живеят 
хора и ако не го правим ние, които имаме някаква 
възможност да помагаме, кой тогава? Не може да 
чакаме за всичко на някого другиго.

Срещи

Репортаж от с.водица  
на Диана Събева

Село Водица се намира 
на 18 километра от Попово 
и е едно от големите села в 
общината. Тук още се пази 
българският дух. Селото е 
старо, унищожавано и въз-
становявано неколкократ-
но. След Освобождение-
то населението му бързо 
се увеличава и то получа-
ва статут на градец по-ра-
но дори от бъдещия око-
лийски център град Попо-
во. За градския дух на во-
дичани свидетелства ча-
совниковата кула, която се 
издига в центъра му. Днес 
населението – българи и 
роми – наброява 770 души. 
През последните години  
тук са се заселили и някол-
ко семейства англичани. 

Проблемите са като на-
всякъде в страната – зас-
таряващо население, без-
работица, безпарчие. Тук 
обаче откриваме един за-
грижен за хората и селото 
човек – арендатора Иван 
Иванов. От три години той 

обработва земите на мест-
ната кооперация, като има 
земи и в с.Осиково. Помага 
на хората с каквото може. 

Използваме идването си 
във Водица, за да се разхо-
дим в селото. Не открихме 
кмета Иван Иванов, който 

отсъствал, но научихме за 
ставащото тук с помощта 
на гостоприемните местни 
жители.

Работи се по възстано-
вяването на храма „Свети 
великомъченик Георги“, в 
който не се служи от 1978 
г. Със средства от Общи-
на–Попово и Дирекцията 
по вероизповеданията към 
МС църквата се ремонти-
ра и жителите на селото се 
надяват да влязат скоро в 
храма.

В центъра на селото се 
отличава сградата на чи-
талище „Просвета“, коя-
то през 2009 г. е обновена 
по проект на Община–По-
пово по ОП „Регионално 
развитие“.  Там се среща-
ме със секретарката му Ка-
талина Петрова.

Каталина Петрова:

В читалището функци-
онират Фолклорна група 
и Група за стари градски 
песни. По проект „Глобал-
ни библиотеки“ читалище-
то ни бе одобрено и очак-
ва да получи три компю-

търа и мултимедийно ус-
тройство.

Макар че през последни-
те 20 години много от жи-

телите на селото са го на-
пуснали, все още детска-
та градина и училището се 
огласят от детски глъч. Във 
връзка с оптимизиране на 
детските градини в общи-
ната от тази учебна годи-
на детската градина е пре-
образувана в група „Во-
дица“ и е причислена към 
ЦДГ №4 „Славейче“ в По-
пово. За 18-те деца в гру-
пата се грижат учителките 
Илияна Андреева и Юлия-
на Данова.

Влязохме и в училище-
то „Отец Паисий“. То има 
172-годишна история  и 
е най-старото действащо 
училище на територията 
на община Попово. Днес в 
него 12 учители се грижат 
за обучението и възпита-
нието на 90 деца от селата 
Водица, Цар Асен, Осико-
во и Ковачевец. От 2002 г. 
директор на училището е 
Атанас Атанасов. Благода-
рение на неговите дейст-
вия училището в село Во-
дица е първото защитено 
училище на територията 
на област Търговище.

Тук е създадена цело-
дневна организация на 
учебния процес. Осигуре-
но е ученическо столово 
хранене. Училището раз-
полага със собствен пре-
воз. През тази учебна го-
дина  е монтирано видео-
наблюдение на сградата. 

Тръгваме си с надежда, 
че селото, претърпяло как-
во ли не през вековете, ще 
оцелее и след „българския 
преход“.

СРЕЩА С ЕДИН БЛАГОДЕТЕЛ 

В училището, в час при госпожа Дончева

Центърът на Водица
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„Europe for Citizens“ Programme

Община

ОБЩИНА–ПОПОВО
ЗаПовЕД 

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

във връзка с решение № 484 по протокол № 36/24.06.2010 г. 
и решение № 509 по протокол № 39/30.09.2010 г. на ОбС–Попово

наРЕЖДаМ:
Да се открие процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земеделска 

земя:
І. 

нМ Имот № Площ Категория нТП аоС
начална 

тръжна цена 
лв./имот

Светлен 000148 10,000 3 пасище, мера (терен) 8919 39300
 

   До участие в търга се допускат кандидати с доказана необходимост от терена  за осъществяване на проекти 
или инвестиционни намерения, свързани със социално-икономическото развитие на общината. 

 ІІ.

нМ Имот № Площ Категория нТП аоС
начална 

тръжна цена 
лв./имот

Попово 57649.113,286 0,279 4 за зем.труд и отдих 6120 131
Попово 57649.113,288 0,642 4 за зем.труд и отдих 6121 302
Попово 57649.113,289 0,616 4 за зем.труд и отдих 6122 290
Попово 57649.113,359 0,550 4 за зем.труд и отдих 6173 252
Попово 57649.113,394 0,446 4 за зем.труд и отдих 6200 210
Попово 57649.113,393 0,528 4 за зем.труд и отдих 6199 249
Попово 57649.113,317 0,473 4 за зем.труд и отдих 6143 223
Попово 57649.112,438 0,499 4 за зем.труд и отдих 6643 235
Попово 57649.112,506 0,477 3 за зем.труд и отдих 6687 225
Ковачевец 089008 5,664 5 храсти 9322 1156

Търгът ще се проведе на 26.10.2010 г. от 10 часа в залата на Центъра за информационно обслужване на 
гражданите.

Депозити в размер на 10% от началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (касата)  на Общината до 16 часа 
на 25.10.2010 г.

Тръжна документация се закупува срещу такса от 20 лева без ДДС от касата на Центъра за административно 
обслужване на населението.

За информация относно търга – тел.40210 или стая 210 на Общината.                          
       

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:
д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ 

ОБЩИНА ОПАКА,  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
на основание Заповед № РД 09-267 „УС“/8.10.2010 г. 

на кмета на община опака

оБЯвЯва
Публичен търг на 27.10.2010 г. от 14 часа в сградата 
на Община–Опака с явно наддаване за разпореждане 

с  общинско имущество, както следва:
ПРоДаЖБа

1. Празно място с АОС №774/18.05.2010 г., площ 
605 кв.м в ПИ 1413, кв.№ 14 а, по регулационния 
план на гр.Опака. Начална цена – 1 573,00 лв. (хиляда 
петстотин седемдесет и три лв.).

2. Празно място с АОС №775/18.05.2010 г., площ 1490 
кв.м в УПИ ІХ-1414, кв.№ 14 а, по регулационния план 
на гр.Опака. Начална цена – 5 811,00 лв. (пет хиляди 
осемстотин и единадесет лв.).

3. Празно място с АОС №776/18.05.2010 г., площ 630 
кв.м в УПИ Х-1410, кв.№ 14, по регулационния план 
на гр.Опака. Начална цена – 2 268,00 лв. (две хиляди 
двеста шестдесет и осем лв.).

4. Празно място с АОС №777/18.05.2010 г., площ 
500 кв.м в УПИ ХІІ-1412, кв.№ 14, по регулационния 
план на гр.Опака. Начална цена – 1 900,00 лв. (хиляда 
и деветстотин лв.).

5. Празно място с АОС №778/18.05.2010 г., площ 
625 кв.м в УПИ ХІІ-1415, кв.№ 14 а, по регулационния 
план на гр.Опака. Начална цена – 2 438,00 лв. (две 
хиляди четиристотин тридесет и осем лв.).

6. Празно място с АОС №779/18.05.2010 г., площ 
1010 кв.м в УПИ ХІV-284, кв.№ 14, по регулационния 
план на гр.Опака. Начална цена – 3 838,00 лв. (три 
хиляди осемстотин тридесет и осем лв.).

УСЛовИЯ За УЧаСТИЕ в ТЪРГа:

1. Лицата да нямат задължения към Общината и 
държавата.

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

3. Депозит в размер на 10% от началната цена за 
продажби. 
Срок за внасяне на депозит – до 17 часа на 26.10.10 г.  

 
Допълнителна информация – етаж ІІ, 

стая № 210, тел.06039 22-22 на общинската 
администрация.

Проект „Първи крач-
ки за големи идеи“ е в ак-
тивен етап на изпълне-
ние. Проектът се изпълня-
ва от сдружение „Алтер-
натива Попово – 21 век“ в 
партньорство със сдруже-
ние „Център за развитие–
Попово“, сдружение „Биз-
нес информационен и кон-
султантски център–Сан-
дански“, Регионален цен-
тър за развитие на Мале-
шевията– Берово и сдру-
жение ЦМР „Антигонеа“, 
Неготино. Общата цел на 
проекта е промоциране на 
културния диверзитет чрез 
стартиране и развитие на 
съществуващите връзки 
на побратимяване и мрежи 
на побратимени градове от 
България – Попово и Сан-
дански, и Македония – Бе-
рово и Неготино.

В рамките  на проекта 
на 8 и 9 октомври 2010 г. 
в град Сандански  се про-
веде кръгла маса  на тема 
„Партньорство, сътрудни-
чество и побратимяване – 
аспекти и ползи“. Участие 
в кръглата маса взеха пред-
ставители на неправител-

ствени организации, мест-
ни власти и медии от чети-
рите целеви общини. 

Проектът се съфинан-
сира по програма „Евро-
па на гражданите“ 2007–
2013, действие 1 – „Актив-
ни граждани за Европа“, 
подмярка 2.2. „Мерки за 
подкрепа“. Проектът ще се 
реализира от 15.02.2010 до 
15.02.2011 г. Общият бю-
джет на проекта е 62 027,60 
евро. Размерът на финанси-
ране на проекта от ЕС е 52 
822,08 евро (80%). 

Отговорност за настоя-
щата публикация носи 
единствено Сдружение 
„Алтернатива Попово – 
21 век“. Изпълнителна-
та агенция и Комисията не 
носят никаква отговорност 
за  използваната  информа-
ция в този документ. 
Сдружение „Алтернати-

ва Попово – 21 век“
България, 7800 Попово

пл.„Ал. Стамболийски“ 2
тел./факс: 

00359 608 4 27 26
е-mail: magradeva@abv.bg 
www.alternativa-popovo.com 

ПРОЕКТ „ПЪРВИ КРАЧКИ 
ЗА ГОЛЕМИ ИДЕИ“

Project „First steps for big 
ideas“ is in active stage of 
realisation.  The project is 
implementing by Association 
„Alternative Popovo – 21 
centuries“ in partnership 
with Association „Centre 
for development – Popovo“, 
BICC – Sandanski, Regional 
Centre for Maleshevia 
Development – Berovo 
and Association CLD 
„Antigonea“ – Negotino. 

Overall goal of the project 
proposal is promoting 
cultural diversity through 
developing and starting 
twinning relationships and 
network of twinned towns 
of Bulgarian municipalities 
Popovo and Sandanski and 
FYROM municipalities 
Berovo and Negotino. 

In frame of the project on 
8th and 9th of August 2010 
in Sandanski was conducted 
round table on theme 
„Partnership, cooperation 
and town twinning - 
aspects and benefits“. 
Participation in the forum 
was take representatives of 
NGOs, local authorities and 

mediums from the fourth 
target municipalities. 

The project is cofinanced 
by the Europe for Citizens’ 
Programme, action 1 – 
Active citizens for Europe, 
sub-measure 2.2. Support 
measures. The duration of the 
project is from 15th February 
2010 to 15th February 2011. 

The overall budget of the 
project is 66 027.60 euro. 
Contribution of EU for the 
project is 52 822.08 euro 
(80%). 

Sole responsibility for the 
document lies with Asso-
ciation Alternative Popo-
vo-21 century and the 
EACEA and Commission 
are not responsible for any 
use that may be made of the 
information in this docu-
ment.

Assoiation „Alternative 
Popovo - 21 century“ 
Bulgaria, 7800 Popovo, 
2 Al. Stamboloski sqr.

phone/fax: 
00359 608 4 27 26

e-mail: 
magradeva@abv.bg 

www.alternativa-popovo.com

Project „First stePs 
For big ideas“
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Все повече внимание се 
обръща на здравословното 
хранене на  децата в учи-
лищата и детските гради-
ни. Това констатирахме и 
при посещението си в ЦДГ 
„Пролет“ в града ни. Ди-
ректорката Гинка Христо-
ва уточни, че от 2006 г. е в 
сила Наредба № 5 за хиги-
ената на храните в детски-
те заведения. Според нея 
се определят и калориите, 
необходими на едно дете 
при храненията му в дет-

ската градина. В начало-
то на всяка седмица меди-
цинската сестра Радиана 
Неделчева, готвачката Ро-
сица Иванова и домаки-
нът на градината изготвят 
седмичното меню на деца-
та, съобразено с изисква-
нията на РИОКОЗ–Тър-
говище. Изчисляват се ка-
лориите (белтъчини, маз-
нини и въглехидрати) и се 
прави балансирано меню. 
Засега родителите плащат 
по 2 лева на ден, а окла-

дът е 1,30 лева. С поскъп-
ването на храните той се 
оказва недостатъчен, за да 
се изпълни балансираното 
меню, както и изисквания-
та на РИОКОЗ. 

От учителката Марияна 
Александрова разбрахме, 
че по време на занятията 
се отделя голямо внимание 
на това децата да бъдат за-
познати с храните, полезни 
за тях.  Родителите също са 
добре запознати с хране-
нето на децата в градина-

та, като на специално таб-
ло е записано седмичното 
меню и се раздават брошу-
ри с препоръки за здраво-
словно хранене на децата. 

От тази учебна година за-
почна прилагането на схе-
ма за предоставяне на пло-
дове и зеленчуци в детски-
те градини в града по про-
грама на Министерството 
на земеделието и горите. В 
нея са включени 5- и 6-го-
дишните деца. 

ДС

ПОВЕЧЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУцИ ЗА 
ДЕцАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Д.Събева

В края на миналата сед-
мица рок легендата Джон 
Лоутън се срещна с кмета 
на общината д-р Людмил 
Веселинов. На срещата 
присъства и собственикът 
на телевизия СКАТ Вале-
ри Симеонов. От разгово-
ра между тях стана ясно, 
че Лоутън ще снима поло-
винчасов рекламен филм 
за Попово, като музиката 
към филма ще бъде изця-
ло негова.

Изпълнителят на светов-
ния хит „Юлско утро“ на 
групата „Юрая Хийп“ на-
последък стана известен в 
България и с поредицата от 
филми за български градо-
ве „Джон Лоутън предста-
вя…“, които реализира съв-
местно с телевизия СКАТ. 
Такива вече има за Бургас, 
Созопол, Варна, Карнобат, 
Смолян, Приморско. Пре-
ди дни са приключили и 
снимките на филм за Шу-
мен. Интересно за неговите 

филми е, че той представя 
различни кътчета от Бълга-
рия, като успява да съчетае 
„полезното и забавното“.

Той разговаря и с пред-
ставители на общинските 
медии в Попово.

Вярваме, че неговият 
филм ще е приятна изне-
нада за жителите и гости-
те на Попово навръх праз-
ника – 10 юни.

е изложбата, с която По-
повският исторически му-
зей гостува на жителите 
на град Исперих. Тя е под-
готвена за експониране от 
етнолога в Поповския му-
зей Ивелина Неделчева. 
Включва облекла, предме-
ти и фотоси, дарени от 
Сту диото за игрални фил-
ми „Бояна“, ЦС на Тракий-
ските дружества, киноопе-
ратора Димо Коларов и ре-
жисьора Рангел Вълчанов 
на Исторически музей–По-
пово и на музейната сбир-
ка в с.Светлен. 

Сред тях има автентич-
ни народни облекла, наки-

ти и аксесоари, използвани 
при заснимането на теле-
визионния сериал „Капи-

тан Петко войвода“, които 
са събирани от селищата в 
районите на Гюмюрджина, 
Софлу, Дедеагач, Доган 
Хисар (родното място на 
Капитан Петко), в Елхов-
ско, Ивайловградско и др. 

Представени са още вещи 
и награди на киноопера-
тора, заснел този филм – 
Димо Коларов, който при-
живе ги е дарил на музея 
в родния си град Попово. 
Камерата, с която майсто-
рът на черно-бялото изо-
бражение е снимал много 
от известните български 
филми, също е включена в 
изложбата. 

Откриването º на 4 ок-
томври уважи и кметът на 
общината Адил Рашидов, 
жители на Исперих, му-
зейни специалисти, жур-
налисти. С кратки експозе-
та тя им бе представена от 
директорите на двата му-
зея – Боряна Матева и Пла-
мен Събев.

Мв

ОТ КИНОцЕНТЪРА 
ДО МУЗЕйНАТА ВИТРИНА

ПРЕДСТАВИХМЕ ЧЕТИРИ ДОКЛАДА 
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНцИЯ

Музейни специалисти от Попово взеха участие на 7 октомври в научната конфе-
ренция, организирана от Историческия музей в Исперих. Тя събра  повече от 40 
специалисти – археолози, историци, етнографи и фолклористи, които представиха 
музеите от Габрово, Русе, София, Омуртаг, Търговище и др. Докладите бяха подчи-
нени на обобщаващата тема на конференцията „От находката до витрината“. Сил-
но застъпени бяха темите за работата на културните институции с училищата и за 
образователната функция на музеите в съвременността.

Историческият музей в Попово се представи с четири доклада: два, осветляващи  
древната история на Поповско, и два върху проблематиката за създаването на ико-
нописната колекция на музея и нейното бъдеще, за резултатите и бъдещата работа 
по реализиран от музея проект „От гъдулката до цигулката“.

Докладите от конференцията предстои да бъдат отпечатани в сборник.   ПС

БИВШИЯТ ВОКАЛИСТ 
НА „ЮРАЯ ХИйП“ 
ЩЕ ПРАВИ ФИЛМ

 ЗА ПОПОВО

Етнолозите Цветалин Цветанов и Ивелина Неделчева при 
подреждане на изложбата
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Димитър СТефаНОв

През 1948 г. Атанас Же-
ков и други поповчани, 
служили в кавалерията, 
участват в първомайската 
манифестация като езда-
чи. Коне са им предоставе-
ни от милицията, горското 
стопанство и Държавно-
то земеделско стопанство. 
Екипът им: ботуши, полу-
чени от милицията, и фла-
нелки – от току-що създа-
дения Околийски комитет 
за физкултура и спорт.

Проведени са и първона-
чални тренировки на край-
градска поляна. В тях взе-
мат участие Георги Тодо-
ров, Павел Ненчев, Чан-
ко Лелчев, Васил Славков, 
Станчо Демиев, Ради Жан-
даров, Марин Пуйков и 
други – общо 21 ездачи. 
Специалното седло за вол-
тижировка осигурява от 
друг град Георги Петров – 
секретар на БКП в Попово, 
също бивш кавалерист.

Така се започва. След ма-
нифестацията в градска-
та градина Станчо Де миев 
демонстрира волтижиро-
вката на колодрума.

Освен традиционните 
кушии, през 
1950 г. започ-
ва провеж-
дане на пун-
ктови състе-
зания по ко-
нен спорт, 
организира-
ни от Добро-
волната ор-
ганизация за 
съдействие 
на отбрана-
та (ДОСО) в 
селата Кар-
дам, Коваче-
вец, Садина 
и др.

П р е з 
1951 г. всяко 
ТКЗС било 
задължено 
да предаде 

безвъзмездно по един кон 
на ДОСО и на Съюза на 
бойците против фа шизма 
и капитализма (СБПФК) 
в Попово. Георги Петров, 
Атанас Жеков и Ради Жан-
даров получават „бету-
ести“ коне, неставащи за 
впрягане. За тях се грижи 
Тодор Николов – едновре-
менно инструктор в ДОСО 
и ездач. Впоследствие 
за кратко време в Попо-
во идва завършилият тре-
ньорска школа към ВИФ 
търговищенец Харизанов. 
Като състезатели тогава се 
изявяват Труфи Ат. Ганчев, 
Цветан Даскалов и Поста-
лов.

  Докъм 1955 г. се про-
вежда и обучение на уче-
ници по специална програ-
ма. Стоян Добрев от Гаго-
во е едновременно гледач и 
състезател. По онова време 
идват в Попово известните 
в тези среди Крум Лекар-
ски и Чепишев и обсъж-
дат проблемите на конния 
спорт. Направени са пар-
курни препятствия.

Така 1950 го ди на се счи-
та за началото на органи-
зирания конен спорт в на-
шия край. 

КОННИЯТ СПОРТ 
В ПОПОВО

ЩАСТЛИВЕц
Поповчанинът Димитър 

Стоя нов е сред тримата щас-
тливци – Димитър Стоянов 
от Попово, Димитър Генчев 
от Стара Загора и Алексан-
дър Боянов от Шумен, кои-
то ще тренират с юношите на 
„Байерн“–Мюнхен, Германия, 
от 13 октомври. Той бе избран 
чрез жребий, който бе теглен 
от бившия национал Даниел 
Боримиров в сградата на ос-
новния спонсор на баварците 
„Алианц“. 

Късметлиите ще гледат и мача 
от Бундеслигата „Байерн“–
„Хановер“ от VIII кръг и ще 
участват в специален турнир.

Похвална е инициативата за такова благотворител-
но дело от страна на „Алианц“ и „Байерн“. Децата ще 
се докоснат до един гигант като този отбор и неговото 
уникално съоръжение, което ще им остане за цял жи-
вот.                                                                         Мв

Дарин Сагев – 
ръководител на скаутски 

клуб „антола“

Туристическо дружество 
„Черноломец“ и Скаутски 
клуб „Антола“ през тази 
година преследваха целите 
си до край. Планираният за 
месец май поход се прове-
де от 24 до 26 септември, и 
то с какво присъствие само 
– 35 души бяха в планина-
та. Включихме се и в под-
крепа на Русенския уни-
верситет, който отбеляз-
ва 65 години от създава-
нето си и 50 години от ос-
новаването на Студентско 
туристическо дружество 
„Академик“–Русе. Техни-
те представители си бяха 
поставили за цел да поко-
рят 50 върха едновременно 
на 25 септември в чест на 
юбилея си. По този начин 
кандидатстват за рекорди-
те на „Гинес“. 

От нашата група най-
подготвените си бяха обе-
щали да минат не през 
един връх, а през цели се-
дем. Това бе изключител-
но предизвикателство за 
волята и устрема на 16 от 
тях, от които петима бяха 
скаути.

 Атаката започна по тъм-
но, в 6 часа на 25 септем-
ври. Нямаше и как да бъде 
по друг начин – пред нас 
стояха огромните върхове 
и километри път без вода 
и подслон. Още от самото 
излизане от хижа „Добри-
ла“ ни посрещнаха свиреп 
вятър и мъгла. Тъмнината 
ни затрудняваше още пове-
че, защото групата трябва-
ше да върви заедно и на по-
къса дистанция, без разте-
гляне. Това предполага из-
равнени възможности на 
всички участници. Нямах-
ме право на грешки, защо-
то всичко можеше да бъде 
фатално. Бързо се изкачи-
хме на връх Амбарица (на-
ричан още връх Левски) – 
бяхме с пресни сили. А там 
ни посрещна още по-си-
лен вятър, почти ураганен 
на моменти. Водачеството 
често се сменяше и се под-
държаше темпо. Избирах-
ме подветрените места по 
билото, когато бе възмож-
но, а това в мъглата труд-
но ставаше. Да се движиш 
монотонно, без да виждаш 
нищо наоколо, не е нещо, 
което мнозина умеят. Ча-
сове наред през камъни и 
мокър клек спускане и из-
качване се редуваха едно 
след друго. Дрехите попи-
ват мокрия въздух, а дъж-
добраните не помагат мно-
го в такива ситуации, само 
спарват тялото и му пре-
чат да диша. Под връх Ку-

пена всички бяхме с мок-
ри обувки и започна борба 
и с тях – дали ще издържат 
краката ни. Качването ста-
на без особени затрудне-
ния. Там, на върха, написа-
хме в кутията приветствие 
до русенските туристи. 
Нямаше какво да се прави 
там – снимките в мъглата 
са само за регистриране на 
присъствие. 

Слизането ни мобили-
зира здраво, защото бе не-
обходимо да си помагаме 
един на друг и да се при-
държаме. Тогава се сетих, 
че дори Христо Прода-
нов беше писал преди го-
дини в тетрадката на вър-
ха „...Ех, Купен, Купен...“. 
Хлъзгахме се по мокрите 
скали, законтряхме щеки 
и обувки в процепите, зах-
ващахме се за каквото мо-
жем. Хубаво е, че имаше и 
метални въжета, без които 
всичко се превръща в ал-
пинизъм. 

Следваха Кръстците, ко-
ито са не по-малко опасни 
в такова време, а след тях – 
и Костенурката. Точно то-
гава се проясни мъглата, 
но само за десет минути, 
колкото да видим къде се 
намираме. Видяхме Север-
на България и част от пътя 
към хижа „Васил Левски“ 
и отново се потопихме в 

мъглата – това беше за це-
лия ден планинската глед-
ка. Хапвахме прикрити от 
вятъра до някоя скала, тъп-
чехме се с калории, кои-
то изгаряха веднага в ор-
ганизма ни. Най-интерес-
ното бе, че дори бонбони-
те и шоколадът, който яд-
яхме, се оказваха по-мал-
ко съживителни от боро-
винките, които бяха в из-
обилие. Говорехме малко, 
но всичко, което си казва-
хме, бе в дух на оптими-
зъм и подкрепа на дейст-
вията ни. Нито веднъж ня-
кой не каза лоша дума или 
съмнение в това, което сме 
предприели. Само се надя-
вахме времето, което си-
ноптиците ни предрекоха, 
да се сбъдне, но не би. 

Връх Жълтец и връх Дю-
зчал ги извървяхме с оп-
тимизма, че следва заслон 
„Ботев“, където за малко 
ще бъдем на завет. И тук 
открихме, че картографи-
те са оформили картата на 
Троянския балкан с изклю-
чително голяма неточност. 
Място, което трябваше да 
изминем за не повече от 
пет минути, го изминахме 
за час и половина. На за-
слон „Ботев“ поне пихме 
по един горещ чай (само 
това ни предложи хижа-
рят). Но и там беше студе-

но и празно – имаше само 
четирима негови гости и 
нямаше какво да ни за-
държа. Борбата с планина-
та предстоеше. Ако не ис-
кахме да ни хване още ня-
какво непредвидено лошо 
време, трябваше да тръг-
нем бързо. 

Изкачването на връх Бо-
тев стана с малки почив-
ки, като обикаляхме по 
лятната пътека. А той ни 
посрещна както винаги с 
бръснещ вятър и темпе-
ратура, близка до нула-
та. Влязохме в станцията, 
колкото да си подпечата-
ме картите. Попитахме за 
пътеката към хижа „Рай“ и 
замалко щяха да ни обър-
кат повече, така че е ху-
баво човек да разчита по-
вече на собствените си ка-
чества. А в групата имаше 
не само добре подготвени 
физически и психически 
хора, но е добри ориенти-
ровачи. Бяха се подготвяли 
цял месец за прехода, из-
читайки всичко за травер-
са, и бяха питали в турис-
тическите сайтове за всич-
ко важно. Слизахме бър-
зо надолу към Тарзанова-
та пътека, защото започна 
да се здрачава. Стъмни се 
точно по средата на пъте-
ката, а по въжетата трябва-
ше да спускаме на фенер-
чета. Походът се превър-
на в нощен и всяка стъп-
ка си я мерехме по два-три 
пъти. Но всичко премина 
благополучно и от мъглата 
изплуваха светлините на 
хижа „Рай“. Имаше и пос-
рещачи по пътеката, кои-
то идваха да ни помогнат в 
последните минути, и бяха 
единствените хора, които 
срещнахме през този ден в 
планината. 

Много приятели и близки 
хора бяха на хижата и ние 
се почувствахме като ге-
рои, защото през този ден 
никой от хижата не беше 
излизал към върха. А ние 
бяхме прекарали 14 часа и 
половина на най-опасните 
места в Стара планина, но 
и най-прекрасните, които 
за съжаление не можахме 
да видим. В такъв преход 
се намират истински прия-
тели, намират се хора, кои-
то в днешно време не мо-
жеш да срещнеш на улица-
та, хора, готови да си пома-
гат във всеки един момент, 
хора, които работят в екип 
и знаят, че успехът на един 
човек зависи от успеха на 
всички. Изказваме огро-
мна благодарност на всич-
ки в екипа, осъществил 
този поход – от най-малкия 
до най-големия. Всеки чо-
век имаше място в него и 
заслужава поздравления!

ПО ТРАВЕРСА  
ОТ ХИЖА „ДОБРИЛА“  

ДО ХИЖА „РАй“
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В петък сте длъж-
ни да използвате 
своята нова сила 
за благото на кари-

ерата си или за постигане 
на друга, твърде значима за 
вас цел. 

Неделята е по-
доб ре да прека-
рате сред хора, а 
още по-добре да 

вземете участие в някакъв 
социал но значим проект – 
със сигурност ще бъдете 
за белязани и одобрени.

Сега се отличавате 
с остър ум, високо 
ниво на контакт-
ност, включител-

но и със силните на деня. 
Почивните дни са особено 
благоприятни за журнали-
сти и общественици.

В неделя тръгвай-
те на пътешествие – 
реално или виртуал-
но. Денят е забеле-

жителен, ако не се сблъскате 
с агресия от страна на децата 
или любимия човек.

Знакови събития се 
случват в неделя. 
Убедете се в това, 
че сте реалист и 
никой не ви въвеж-

да в заблуждение. Или съз-
нателно си затворете очите 
за всичко.

Пазете своето иму-
щество, то може съ-
ществено да се съ-
крати поради при-

нудителни обстоятелства. 

В много дoбра си-
туация са роде-
ните в четвъртък. 
При тях не само се-

мейният живот, но и иму-
ществената страна на жи-
вота им обещава позитив-
ни възможности.

През тази седмица 
не смятайте за нещо 
нередно, ако си по-
чинете и помързе-

лувате малко, намирайте вре-
ме за уединение с източник 
на позитивна информация.

Ако през тези дни 
зафиксирате ня-
каква сделка, тя ще 
ви донесе солиден 

дял. През почивните дни 
тази страна на живота осо-
бено ще ви безпокои.

Преценявайте до-
колко ви ценят. И 
правете съответните 
изводи, планирайте 

по-нататъшните си стъпки. 

Неделният ден е 
най-хармоничен, а 
в събота е възмож-
но да възникнат 

емоционални разминава-
ния с някого от околните. 

През почивните дни 
едва ли ще сте об-
щителни, затова се 
настройте за пъл-

ноценен отдих в компанията 
на интересни книги и филми. 
Алкохолът през почивните 
дни за вас е вреден.
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вестНик

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

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

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

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

ISSN 1312–4420

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

Хороскоп
15–17 оêтомâри



Оâен

Òелец

Ðаê

Áлиçнаци

Ëúâ

Деâа

Âеçни

Сêорпион

Стрелец

Êоçироã

Âодолеé

Ðиби

Спраâо÷ниê

Ìалêи обяâиÌалêи обяâиÌалêи обяâи
Продава се двуетажна къща 

с допълнителни пристройки, 
удобна за две семейства. Гараж, 
дворно място 700 кв. м, стопан-
ски постройки, овощни дърве-
та и др. Ул.„Цар Освободител“ 
№ 87, гр.Попово. Цена – по спо-
разумение. Оглед – всеки ден 
след 13 часа. Справки – на тел.: 
4 31 78 и 0899 945 698. 3–2

Продавам къща с два гаража 
и стопански постройки, 1,5 дка 
двор и покъщнина в с. Кардам. 
Справки: 0878 775 406. 3–2

цЕНА НА МАЛКИТЕ 
ОБЯВИ – 1 ЛЕВ

На 16 октомври 2010 г. 
кампания „Европейска 
нощ без инцидент“ ще бъде 
проведена за трета поред-
на година в България.

На 16 октомври 2010 г. 
сдружение „Отворена мла-
деж“ и Министерството на 
здравеопазването чрез РИ-
ОКОЗ ще проведат за тре-
ти път събития като част 
от ежегодната европей-
ска кампания „Европейска 
нощ без инцидент“. Цел-
та е насочване на общест-
веното внимание към про-
блемите на пътя и насър-
чаване на младите хора да 
не комбинират алкохола и 
шофирането. Добровол-
ци на възраст от 18 до 29 
години ще бъдат на входа 

на дискотека „Blue magic“ 
(Търговище) и клубове 
„Енерджи“ (Разград), „88“ 
(Силистра) и „Бакарди“ 
(Добрич) и ще насърчават 
младежите да определят 
един измежду тях за „из-
бран шофьор“. Последни-
ят ще бъде помолен да обе-
щае, че ще остане трезвен 
през цялата нощ, за да га-
рантира своята сигурност 
и тази на приятелите си. 
Ако той/тя се съгласи да 
участва, доброволците ще 
му дадат гривна като знак 
за даденото обещание.

„Избраният шофьор“ ще 
носи гривна и при напус-
кане на клуба, той/тя може 
доброволно да се подложи 
на алко/нарко тест, за да 

докаже, че е спазил/а обе-
щанието. Ако то е спазено, 
той/тя ще бъде награден/а 
с малки подаръци. Ако не, 
доброволците ще се оп-
итат да го/я убедят да ос-
тави колата си на паркинг 
или на приятел, който не е 
пил. Концепцията на кам-
панията отново се гради на 
доброволната воля и сво-
бодния избор на младите 
хора – избор да се забавля-
ват, но и избор да останат 
живи.

От 2003 г. „Европейска 
нощ без инцидент“ се под-
крепя и от Европейската 
комисия. През 2010 г. кам-
панията ще се проведе във 
всички 27 страни – членки 
на Европейския съюз.

ЕВРОПЕйСКА НОЩ 
БЕЗ ИНцИДЕНТ

ЗАПОВЕД 
На основание чл. 82 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община–
Попово, решения №511 от 30.09.2010 г. 

НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура по провеждане на публично оповестен кон-

курс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване 
на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина:

І. За срок от 25 (двадесет и пет) стопански години, считано от сто-
панска 2010–2011 година. 

нМ Имот № Площ Категория нТП аоС
начал-
на год. 

цена лв./
имот

Ломци 000269 248,754 3 пасище, 
мера 2106 4975

Ломци 000283 58,702 3 кат. – 55,882 дка
5 кат. – 2,820дка

изп. ли-
вада 2114 1160

Ломци 000278 91,775 3 пасище, 
мера 2110 1836

Ломци 000381 17,719 3 пасище, 
мера 2142 355

Ломци 000276 45,501 3 кат. – 43,630 дка
5 кат. – 1,871дка нива 2109 901

Кардам 050001 107,851 4 пасище, 
мера 1834

Кардам 052001 131,047 3 пасище, 
мера 2621

Кардам 000054 77,920 4 кат. – 70,128 дка
3 кат. – 7,792 дка

пасище, 
мера 3320 1348

Кардам 000058 67,503 4 пасище, 
мера 3321 1148

Кардам 000062 63,272 4 пасище, 
мера 3323 1076

Кардам 000072 31,258 4 пасище, 
мера 3325 532

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 
следните условия:

1.1. Да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани 
в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно 
законодателство като търговци или земеделски производители;

1.2. Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от 
държава – членка на Европейския съюз;

1.3. Да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и уп-
равлението на дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и 
да притежават необходимия икономически потенциал за финансово, 
кадрово и техническо обезпечаване на проекта (да представят необхо-
димите документи, доказващи икономическото и финансовото състоя-
ние, техническите възможности и/или квалификацията на кандидати-
те, както и препоръки и референции);

1.4. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство 
по ликвидация съобразно съответното законодателство;

1.5. Да нямат задължения към Община–Попово;
1.6. Да не са неизправна страна по договор, сключен с Община–Попово;
2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:
2.1. Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане да се оп-

редели съгласно Наредбата за определяне на базисните цени при отда-
ване под наем на общинско имущество.

2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска в първия рабо-
тен ден след изтичането на съответната стопанска година, а за първата 
година от договора – при подписване на договора;

2.3. Земеделските земи се предоставят за създаване на трайни на-
саждения за добив на ценна дървесина и да се ползват по това пред-
назначение за целия срок на договора;

3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:
3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – 

минимум един брой на 100 дка;
3.2. Минимален размер на инвестициите за срока на договора – 3500 лв./дка;
3.3. Представяне на проект, включващ предложения относно:
3.3.1. предмета на арендата;
3.3.2. условия, срокове и качество на засаждане на трайните насаж-

дения, мерки и мероприятия по управлението и поддържането на обек-
та на арендата;

3.3.3. предложени направления за реализация на добитите количе-
ства плодове от арендата;

3.3.4. технически предимства, в това число собствено и /или наето тех-
ническо оборудване, материално-техническа база, опит на кандидата при 
засаждането, поддържането и управлението на трайни насаждения;

3.3.5. мерки за опазване на околната среда.
3.4. Представяне на план относно:
3.4.1. предлагани инвестиции по вид и стойност;
3.4.2. разкриване на работни места.
4. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите пред-

ложения на участниците в публично оповестения конкурс:
размер на арендното плащане с относителна тежест –  25 точки;
работни места –  15 точки;
размер на инвестицията –  20 точки;
оценка на проекта –  25 точки;
мерки за опазване на околната среда –  15 точки;

общо – 100 точки.
Конкурсна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. 

без ДДС от касата на Центъра за административно обслужване 
на населението.

Утвърждавам критериите за конкурса, определени в конкурсна-
та документация.

Депозити в размер на 10% от началната цена ще се приемат в 
стая 215 (касата) на общината.

оферти за участие в запечатан плик се приемат в срок до 
1.11.2010 г. в стая 210 на общината.

Конкурсът ще се проведе на 2.11.2010 г. За допълнителна инфор-
мация относно конкурса – тел. 40210 или стая 210 на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:
д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ

ОБЩИНА–ПОПОВО

Продавам къща ново строи-
телство, стопански построй-
ки, дворно място 1,5 дка в 
с.Медовина. Трифазен ток, про-
мишлена вода, гараж. Цена – 
28 000 лв. За справки: 0894 403 
781 или 0895 087 851. 2–2

Продавам стара къща в гр. 
Попово с 350 кв.м дворно 
място (за строеж). За справки: 
0897 456 268. 4–1

На 6.10.2010 г. ни напусна

БОРИС БОРИСОВ ИЛИЕВ
24.04.1927–6.10.22010 г.

Той остана докрай верен на думите си:
 „Където минеш сей, все някой ще пожъне.“

От следовниците от 
Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“
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Продължава 
от предишния брой
В опит да търсим отго-

вор на въпроса „Защо там 
е така, а тук – не“ раз-
говаряме с нашия колега 
Пламен Събев, който нас-
коро се върна от Италия.

Важна част от туризма е 
и храната. В Италия на по-
чит е прясната храна. Това 
се вижда още щом се влезе 
в магазин, където има не-
вероятно разнообразие от 
пресни продукти. А и не е 
проблем, като вземеш една 
стока, по баркода да проче-
теш пълната информация 
за фирмата, която я про-
извежда, със съответните 
данни за региона, съдър-
жанието и т.н. Италианци-

те казват, че ако един кол-
бас или кашкавал е имал 
преди 200 години опре-
делен вкус, то и днес той 
носи същите вкусови ка-
чества. Там технология-
та и традицията са запазе-
на марка – това е гаранция, 
че една стока ще бъде про-
даваема. Има много мал-
ки работилнички, които 
произвеждат хляб, салами, 
кашкавали, характерни до-
машни храни. И държавата 
в определена степен поощ-
рява тия дребни произво-
дители. (Така е било няко-
га и в България.) Разгова-
ряйки с италианците, раз-
бираме, че за тези проду-
кти има пазар. Произвеж-
даш малко, но си имаш 
една твърда клиентела, ко-
ято редовно купува твои-
те изделия. С рекламна цел 
се правят и много пана-
ири. Присъствахме на та-
къв панаир на вкусовете, 
където хора от всички ре-
гиони на Италия предла-
гат типичните за тях хра-
ни с различни вкусове, ми-
ризми и прочие. Дори, за 
наша гордост, имаше бъл-
гарски щанд с козметика 
на базата на розовото мас-
ло. Нямахме представа за 
какво разнообразие става 
въпрос! Виждаш например 
20 вида хляб – с плодове, с 
ядки, с маслини и с какво 
ли не още, или невероятни 
видове сирена и си даваш 
сметка колко малко се пра-
ви за съхраняване на тра-
дицията у нас и как дреб-
ният производител тук не 
е защитен. Това е важно 
не само за туризма, а въоб-

ще за търговията – когато 
марката съществува от 200 
години и вкусът на проду-
кта не е променен или ко-
пиран, той със сигурност 
е продаваем. Там, ако оти-
деш в магазин и видиш 
стока, която имитира даде-
на марка, на нея задължи-
телно има етикет, че е фал-
шификат, и цената е в пъти 
по-ниска от тази на ориги-
нала. Това в България не 
знам дали някога би мог-
ло да стане. Лесно е да се 
приложи – но кой има ин-
терес да го направи!? 

Когато в Италия отидеш 
на ресторант, там ти пе-
кат хляба, храната задъл-
жително се готви в момен-
та, а не се вади от фризера 
полуготова, там се пригот-

вя дори и десертът. Итали-
анците определено ходят 
често на ресторант, не като 
нас. В петък вечер, събота 
и неделя ресторантите им 
имат добър оборот. Мно-
го от тях, особено в малки-
те селища, са тип семейни. 
Там се знае кои хора ще 
дойдат и кога през седми-
цата. Има си традиции, ко-
ито са нещо хубаво, защо-
то се отнасят за цялото се-
мейство. 

И друго нещо, което тук 
не може да се види – в един 
луксозен ресторант в цен-
търа на Венеция и в едно 
най-обикновено квартално 
ресторантче в малък град 
обслужването и качеството 
на храната са на абсолютно 
еднакво ниво – разликата 
е само в цените. Тук няма 
такова нещо. Много чес-
то нещата са побългарени, 
правят се имитации. При-
мерно в т.нар. италиански 

ресторанти в България не-
щата не са истински, сал-
танатите са леко пародий-
ни, както самите италиан-
ци казват. Но така както им 
е смешно, накрая им „оди-
рат кожата“ за нещо фал-
шиво. При тях всичко се 
прави както трябва и с ле-
кота, защото е част от ми-
сленето и от културата им. 

Италианците почти не 
пият твърд алкохол или 
пият малко в сравнение с 
нас. И ето нещо различно, 
което тук едва ли би има-
ло последователи – когато 
свърши обядът или вече-
рята, пият по 50 грама сла-
дък ликьор, който пома-
га за храносмилането?! За 
нас е чудно, но тъй като са 
големи гастрономи и знаят 

кое как действа на органи-
зма, вярваме им. Странно е 
за нашите вкусове. Друго-
то е, че още докато чакаш 
да ти стане поръчката, ти 
сервират нещо – пример-
но гризини, които се пе-
кат в ресторанта, или мал-
ки порцийки различни си-
рена, на които са царе. По-
мислили са с нещо да се 
занимаваш, докато пригот-
вят храната ти. Особено в 
малките ресторанти хората 
се познават и сервитьори-
те са с по-други функции 
– те общуват с клиентите, 
предразполагат ги, усмих-
нати са, изключително са 
любезни. Това там е изку-
ство! Да не поздравиш или 
да не благодариш в Ита-
лия е изключено. Не че не 
е възможно, но да са лю-
безни и усмихнати е част 
от културата им. Навсякъ-
де е така – гледат не просто 
да ти продадат нещо, а да 

си доволен, че си го купил 
точно от тях. Тук сме мно-
го далеч от всичко това...

Интересно за нас беше, 
че в Италия никъде не се 
пуши в закрити помеще-
ния – няма значение дали е 
хранително заведение или 
кафене. Повярвайте ми, 
много е хубаво да влезеш в 
ресторант и да не мирише 
на цигари. И най-заклети-
те пушачи не си позволя-
ват да нарушават правила-
та – излизат пред заведени-
ето дори и в най-големия 
студ. Казах вече, че качест-
вото на храната и обслуж-
ването са на първо мяс-
то, после са другите удоб-
ства, като интериор или 
удобството на пушача. За-
това пък пушат по улиците 

и което на мен не ми харе-
са, много жени вървят по 
улиците с цигара. Отдавам 
този навик на забраната да 
пушат по сладкарници, ка-
фета, бирарии или ресто-
ранти. Това обаче не значи, 
че ще видиш ученички на 
по 12–13 години с цигара, 
както е у нас.

В градовете Равена, Ве-
неция и Сан Марино, къде-
то бях, съм посетил всич-
ки музеи без два поради 
липса на време. Не сме пе-
стили пари за музеи, защо-
то на такова място се ходи 
веднъж. Много ми стана 
интересно, когато в центъ-
ра на Венеция на площада 
„Сан Марко“, където са по-
вечето от музеите на града, 
чухме българска реч в Дво-
реца на дожите и се загова-
рихме с едно възрастно се-
мейство от София, които 
единствени от цяла българ-
ска група туристи си бяха 

купили билети, за да по-
сетят музеите на Венеция. 
Оказва се, че български-
те туроператори стовар-
ват туристите на площад 
„Сан Марко“, показват им 
известните сгради отвън и 
им дават свободна програ-
ма. Почти без изключение 
всички хукват с часове по 
магазините?! Това нещо 
според мен е безумие, за-
щото спестяват реално 14–
15 евро за пет музея, кога-
то си дал няколкостотин 
евро, за да отидеш до Ве-
неция. Пестиш някакви си 
30 лева, вместо да видиш 
невероятни неща от све-
товното културно наслед-
ство. Богатства, събирани 
от управниците и от архие-
пископите на Венеция, по-

дарени от известни техни 
личности колекции от ан-
тично изкуство, от карти-
ни. Самите сгради са ос-
новно от ХV–ХVІ век и са 
със запазена вътрешна ар-
хитектура. Тя в истинския 
си блясък може да бъде ви-
дяна само когато се влезе 
вътре – това са невероятни 
стенописи, мозайки, изри-
сувани тавани! И въобще 
цялата архитектура е във 
вида си отпреди 500 годи-
ни. Това нещо българската 
туристическа индустрия го 
спестява на българина, ко-
ето според мен е погреш-
но. Музеите им са чисти и 
добре поддържани.

Ще кажа няколко думи 
и за църквите. Влязох във 
всички, които окото ми 
мярна. Навсякъде това са 
катедрали – знаем, че Ита-
лия е католическа страна, 
а като нация италианци-
те са и много религиозни. 
Вътре е невероятно чисто 
и уютно – в църквата чо-
век се чувства добре, като 
в свой дом. Аз съм сигу-
рен, че много българи дори 
вкъщи не живеят в чистота 
и ред, каквито видях в тех-
ните действащи храмове. 
Може да се завиди на бля-
съка на италианските ка-
тедрали! Ако в музеите е 
лъскаво заради туристите, 
тук не това е причината...

Присъствахме на недел-
на служба. Там са задъл-
жителни неделните про-
поведи – свещеникът из-
лиза пред хората да гово-
ри по общочовешки, близ-
ки, вълнуващи хората про-
блеми. Проповедта е на аб-

солютно разбираем език, 
църквата е озвучена, чува 
се отвсякъде какво отецът 
казва. Говори за семейство-
то, за морала, за ценности-
те, как хората да преодо-
леят проблемите, ако имат 
такива. В църквата наисти-
на човек може да намери и 
утеха, и вяра в силите си, 
което е нещо добро. Освен 
това навсякъде има орган 
и хор, звучи истинска цър-
ковна музика...

В Италия неделята е 
ден на семейството. Посе-
щенията в църквата и из-
слушването на проповедта 
в този ден са масови. След 
това семействата ходят на 
сладкарница, на ресторант. 
Там просто се държи на се-
мейните ценности. Ние се 

чудим защо тук навсякъде 
и във всичко има разпад – 
няма как да се разпада се-
мейството, а другото да е 
добре, оттам тръгват неща-
та... И още нещо за църк-
вите им. Там можеш да 
отидеш в църква по всяко 
време, когато имаш нужда. 
Храмовете не се заключ-
ват, по всяко време можеш 
да влезеш вътре, което не 
значи, че ще крадеш или 
ще правиш поразии. Има 
си малки свещници, пус-
каш си съответната лепта 
в дискоса, палиш си свещ, 
постоиш, намериш утеха, 
върнеш се в себе си – не е 
задължително присъствие-
то на свещеника. 

Да не говорим за гроби-
щата им! Умишлено ходих 
да видя италианско гро-
бище, защото тук темата е 
много актуална – гледам, че 
гробовете на бащите и на 
дедите ни са потънали в бу-
рени и всеки чака Община-
та да ги почисти. Нищо по-
добно – италианското гро-
бище е музей, парк и ма-
кар че е едно тъжно място, 
и то е направено красиво. 
И човек наистина си поми-
сля, че каквото ни е отно-
шението към живите, тако-
ва е и към мъртвите. Мно-
го тъжно сравнение! И като 
тръгнеш от тия изначални 
неща – вяра, семейство, ду-
шевно спокойствие, отно-
шение към красивото, като 
че ли откриваме разликата 
между там и тук. Макар че 
и ние сме били част от ве-
ликата Римска империя... 

Записа и представи за 
печат Маруся Милушева   
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