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На 9 ноември в Община–
Попово се проведе работна 
среща във връзка с  изграж-
дането на газопровода „На-
буко“. В срещата участва-

ха  кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов, екс-
перти от фирмите – изпъл-
нители на проекта, и кме-
товете и кметските наме-
стници на селищата, през 
чиито землища ще премине 
трасето на проекта.

Безспорно изграждането  
на газопровода е един из-
ключително важен за стра-
ната и региона проект.

Марио Караджов – главен 
технически експерт от фир-
ма „Набуко газ пайплайн–
България“, представи де-
тайли около изграждане-
то на газопровода „Набу-
ко“ в международен ас-
пект. Целта на проекта е да 
се свържат газовите нахо-
дища в Средна Азия с Цен-
трална Европа.  В газопро-

вода са включени страни-
те Турция, България, Ру-
мъния, Унгария, Австрия 
и Германия. Строителни-
те работи се предвижда да 

за почнат през 2012 г. и да 
приключат през 2015 г. 

Проекта за изграждането 
му на територията на нашата 
страна представи Димитър 
Дончев – главен проектант  
от фирма „Химкомплект ин-
женеринг“ АД –София.

На територията на Репу-
блика България проектът се 
осъществява от фирма „На-
буко газ пайплайн– Бълга-
рия“ ЕООД–София. През 
нашата страна трасето ще 
премине през девет области 
и 24 общини. То е с дължи-
на 412 км, като участъкът с 
най-голяма дъл жина е в об-
ласт Търго вище. В община 
Попово трасето на газопро-
вода ще минава през земли-
щата на селата: Априлово, 
Долна Кабда, Конак, Медо-

вина, Осиково, Паламарца, 
Сеячи, Светлен, Водица, 
Звезда и Ковачевец. 

Мария Тонева предста-
ви екологичните аспекти 

в проек та, като се спря на 
оценката за въздействие 
върху околната среда. Тя по-
сочи, че тази оценка ще бъде 
съобразена както с българ-
ското законодателство, така 
и с основните директиви на 
Европейския съюз. Дими-
тър Попов – представител 
на фирма „Геомарин цен-
тър“ ООД–София, подчер-
та, че оценката за въздейст-
вие върху социалната среда 
ще се изготви и на база да-
нните от социологическо-
то проучване, направено в 
селищата Попово, Светлен, 
Ковачевец и Медовина.

Кметът на общината д-р 
Людмил Веселинов благо-
дари на хората, ангажирани 
с реализирането на проек та.

МВ

ОкОлО 700 
пребрОители 
ще бъдат 
наети в 
търгОвищка 
Област

При предстоящото преброяване в област Търговище 
ще бъдат наети около 700 преброители и над 100 контро-
льори, които в началото на следващата година ще пре-
минат специални обучения, като ще подпишат специал-
на декларация за опазване на статистическата тайна на 
получената информация. Това съобщиха от Областната 
администрация. За времето от 10 до 24 март 2011 годи-
на всеки преброител ще трябва да преброи средно около 
200–250 души и 80 жилища. Заплащането на един пре-
броител е индивидуално и зависи от броя на преброени-
те лица, жилища и сгради, а на контрольорите ще бъде 
подобно, като един контрольор ще координира работата 
и ще отговаря за няколко преброители. 

Към края на декември 2009 г. населението в област 
Търговище наброява 129 675 души, които се разпреде-
лят така: 65 974 души в градовете и 63 701 в селата. В 
сравнение с броя на населението от предходното пре-
брояване се забелязва намаление от около 6%.

Диана Събева

След решение на Об-
щинския съвет в Попо-
во и публичен конкурс 
се стигна до подписване-
то на договор между Об-
щина–Попово и „Лигнум 
холдинг“ АД за създава-
нето на масиви с трайни 
насаждения от акация, 
череша, черница и че-
рен орех в землищата на 
селата Ломци и Кардам. 
На 10 ноември подписи-
те си под договора поло-
жиха кметът на община 
Попово д-р Людмил Ве-
селинов и Стоимир Ива-
нов – юридически пъл-
номощник на д-р Андре-
ас Нобил, изпълнителен 
директор на холдинга. 

Това стана в присъстви-
ето на представители на 
Общината, на холдинга 
и на национални и реги-
онални медии.

След подписването д-р 
Л.Веселинов благодари 
за направената инвести-
ция, която ще допринесе 
за разкриването на нови 
работни места в селата, в 
чиито землища се нами-
рат насажденията. Задо-
волство от подписания 
договор изрази и Стои-
мир Иванов, подчерта-
вайки, че за фирмата е 
важно да бъдат спазени 
всички процедури при 
реа лизирането на инвес-
тицията, за да бъде тя 
обезпечена във времето. 

благОдарнОст 
Здравейте! 

Пише ви Светлозара 
Стефанова Русева. Ис-
кам на страниците на 
вестника да поздравя 
г-жа Искра Иванова – 
ръководител на кръ-
жока по изобразител-
но изкуство, по слу-
чай спечелването на 
наградите на конкур-
са за детска рисунка 
в Пловдив. Искам да й 
пожелая да продължа-
ва да работи все така 
усърдно със същия про-
фесионализъм с наши-
те деца, както и много 
здраве, лични и профе-
сионални успехи.

градО
устрО й
ственият 
план на 
пОпОвО 
вече  
е в сила

Вече е в сила градоус-
тройственият план на По-
пово, след като бе публи-
куван в Държавен вестник. 
Според него градът ще се 
разширява в южна и в из-
точна посока – около 180 
хектара ще влязат в регу-
лация, съобщи за Радио 
Шумен главният архитект 
на Попово Иван Мисир-
джиев. Запазва се северна-
та граница на града, а и с 
последния вариант за из-
граждането на автомаги-
страла „Хемус“ тя трябва 
да мине на около 7–8 км 
северно от града, уточня-
ва архитект Мисирджиев. 
Той допълни, че се пред-
вижда и изграждане на 
пътна връзка от Попово до 
бъдещото трасе на автома-
гистралата.

МВ

немски хОлдинг създава масиви с 
трайни насаждения в кардам и лОмци

Обсъдиха 
преминаванетО  

на „набукО“  
през Община пОпОвО
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На 5 и 6 ноември се про-
ведоха обучения за учени-
ци на възраст 12–14 годи-
ни на тема „Моето учили-
ще – работилница за то-
лерантност“. Обучения-
та се организираха от фон-

дация „Образователно съ-
трудничество“ по договор 
№ BG051PO001-4.2.03/621 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана 
от Европейския съюз.

В обучението се включи-
ха ученици от ОУ „Никола 
Й. Вапцаров“ и ОУ „Любен 
Каравелов“–гр. Попово, и 
от Първо СОУ „Св. Сед-
мочисленици“ и Първо ОУ 
„Христо Ботев“–гр. Търго-

вище. Двудневните обуче-
ния бяха фокусирани вър-
ху една от осемте ключо-
ви компетентности (според 
Европейската референтна 
рамка) – граждански компе-
тентности и умения за меж-

дуличностно общуване. 
Децата участваха в роле-

ви игри за повишаване на 
комуникативните способ-
ности, за изграждане на 
умения за представяне на 
себе си пред другите чрез 

различни изразни сред-
ства. Приложени бяха тех-
ники за преодоляване на 
негативни нагласи и сте-
реотипи, разрешаване на 
конфликти, работа в екип 
и изграждане на доверие.

Община–пОпОвО
З А П О В Е Д 

На основание чл.82, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община–Попово,

решение №530/28.10.2010 г.                                                                                                 
                                                      НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насаждения от дър-
весни видове с ценна дървесина:

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

НМ
Имот № 
по скица 
проект

Площ Катег. НТП съгласно 
скица проект

Начална  
годишна 

цена 
лева/имот

Ломци 030159 230,00 3 кат. – 141,391 
2 кат. – 84,973
5 кат. – 3,636

Тр.насаждение 5006,69

Ломци     043343 155,221 3 кат. – 95,388
5 кат. – 57,957
7 кат. – 1,876

Тр.насаждение 2799,33

Ломци 041348 199,207 5 Тр.насаждение 2988,10

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните ус-
ловия:

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

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

1.3. Да имат необходимия опит в засаждането, поддържането и управлението на 
дълготрайни насаждения от ценни дървесни видове и притежаващи необходимия 
икономически потенциал за финансово, кадрово и техническо обезпечаване на проек-
та (да представят необходимите документи, доказващи икономическото и финансо-
вото състояние, техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите, 
както и препоръки и референции);

1.4. Да не бъдат обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвида-
ция 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 определи съглас-

но Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско 
имущество.

2.2. Плащане на цената на годишната арендна вноска в първия работен ден след из-
тичането на съответната стопанска година, а за първата година от договора – при под-
писване на договора;

2.3. Земеделските земи се предоставят за създаване на трайни насаждения за до-
бив на ценна дървесина и да се ползват по това предназначение за целия срок на до-
говора.

3. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:
3.1. Поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 

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 насаждения, мерки и 

мероприятия по управлението и поддържането на обекта на арендата;
3.3.3. предложени направления за реализация на добитите количества плодове от 

арендата;
3.3.4. технически предимства, в това число собствено и/или наето техническо обо-

рудване, материално-техническа база, опит на кандидата при засаждането, поддър-
жането 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 предложения на учас-

тниците 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 каса-

та на Центъра за административно обслужване на населението.
Утвърждавам критериите за конкурса, определени в конкурсната 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 29.11.2010 г. в стая 210 

на Общината.
Конкурсът ще се проведе на 30.11.2010 г.

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

                                        КМеТ На ОбЩИНа ПОПОвО 
(Д-Р Л.веСеЛИНОв)

„мОетО училище –  
рабОтилница пО тОлерантнОст“
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Георги ХРИСТОв

Ще започна с най-ранни-
те си спомени – шестдесе-
тте години на миналия век. 
Детският ми свят се прос-

тира в махалата - от поля-
ните до болницата, където 
в момента е квартал Запад, 
до градинката на култовата 
бръснарница „Червено зна-
ме“ с едноименната кръч-
ма... През лятото се носят 
аромати на пържени тик-
вички, градски прах и на-
печени от слънцето паве-
та. По тях от време на вре-
ме избръмчава някоя „Мо-
лотовка“, а по-често тър-
жествено и изтрополява 
конска каруца. Под опаш-
ките на конете има едни 
специални торби, къде-
то се събират отпадъците 
от екологичния транспорт. 
Понякога каруцарите ги 
изтръскват върху нагоре-
щените павета и обогатя-
ват летният аромат на мо-
ето детство. 

През зимата ухае на 
прясно запалени печки, на 
сгур, а вечер вятърът довя-
ва мирис на изпечен слън-
чоглед от маслобойната.

В центъра на тая мал-
ка вселена се намира квар-
талната бакалия „Муш-
ков“ – една добре запазена 
градска двуетажна къща с 
двор и самотен бор в него. 
Едно от най-вълнуващи-
те преживявания в тези 
години беше пазаруване-
то в „Мушков“ – по някол-
ко пъти на ден. Например 
олиото беше наливно и се 
купуваше в предварително 
приготвена бутилка. Ши-
пковият мармалад и тахан 
халвата се разфасоваше на 
блокчета от едни дърве-
ни сандъчета. Даже и ки-
село мляко можеше да си 
купиш, ако си носиш съд. 
Сипваха го с перфорира-
на лъжица от големи алу-
миниеви тави. През тези 
години всичко ми изгле-
ждаше голямо и необятно. 
Самият „Мушков“ много 
приличаше на пещерата на 
Али Баба – сумрачен, про-
пит с невероятна смесица 
от миризми и пълен с без-
брой безценни съкровища: 
кръгли стъкленици, пълни 
с бонбони, изкушаващи-

те пакетчета суха лимона-
да, която се пени в устата, 
марципани – твърди и чер-
ни, поели в себе си целия 
букет от Мушковите аро-
мати: от мляна леблебия до 

боя за печки „Щъркел“...
Пътуването до „Муш-

ков“ предполагаше две 
неизбежни срещи. Пъ-
тьом трябваше да мина 
покрай къщата на Митьо 
Лесата, а около „Муш-
ков“ пък беше почти не-
възможно да не срещна 
Агуш!

На тая възраст не бях 
много наясно с етимоло-
гията на цветистите по-
повски прякори, но ин-

туитивно налучквах, че 
това Митьо Лесата имаше 
нещо общо с лисичо ковар-
ство. Лесата прекарваше 
90% от времето на пейката 
пред вкъщи и непрекъсна-

то поставяше на изпитание 
всички хлапета от махала-
та с лисичото си ковар-
ство. Подтичвам аз с една 
бутилка олио от „Мушков“ 
горд, че са ми поверили та-

кава отговорна задача. В 
гърлото на бутилката бака-
линът е поставил запушал-
ка от кафява бакалска хар-
тия. Когато се изравнявам 
с пейката, Лесата подхвър-

ля така между другото: 
„Яяяя, виж, на това шише 
от олио залепнали два лева 
отдолу....“. Естествено об-
ръщам бутилката с дъно-
то нагоре и целият ми пан-
талон е в олио! Пълен про-
вал –  олиото е разсипа-
но, шлиферният панталон 
е съсипан и никакви два 
лева няма! А Лесата про-
дължава с византийско ко-
варство: „Ти сега тоя пан-
талон да не го переш със 
сапун. Нищо няма да ста-
не. Изпери го с олио и баба 
ти няма да разбере нищо 
– целият ще е равномерно 
лекясан“.

Е, по тези причини беше 
приключение да минеш 
покрай пейката на Лесата. 
Хем си беше страшно, ама 
пък неустоимо любопит-
но. Пак по подобни причи-
ни, си мисля, в днешни дни 
децата гледат преди лягане 
кървави трилъри. 

Такива смесени чувства 
предизвикваше и срещата 
ми с Агуш. Агуш живееше 
на около стотина метра от 
„Мушков“. Беше кроткият 
луд на града. Винаги беше 
облечен в захабен, но чис-
то изпран дочен костюм, с 
една торба през рамо. На 
тая възраст вече знаех, че 
дядо торбалан го измислят 
бабите, но дълбоко подсъз-
нателно торбата ме респек-
тираше много. 

Агуш си се разхождаше 
кротко и не вредеше нико-
му. Ако се срещнехме ди-
ректно един срещу друг, 

ме поглеждаше съсредото-
чено, спираше се и пуска-
ше една широка усмивка.

Когато му подвикнеш: 
„Ей, Агуш“, се гневеше 
и избълваше едно нечле-

норазделно „Аййй лю лю 
лю ...“. Странно, но това 
„лю, лю лю“ не ме плаше-
ше толкова, колкото крот-
ката м,у съсредоточена ус-
мивка, когато се срещнех-
ме очи в очи!

Мисля си, че в отноше-
нието ми към Агуш голямо 
значение имаше познан-
ството на баба ми с майка-
та на Агуш – Фасфиша. Не 
съм много сигурен дали 
точно така се пише името 
й, но баба ми така го произ-
насяше. Това странно име 
ми звучеше толкова маги-
чески, че почти напълно 
бях убеден за някаква труд-
но обяснима, но явна връз-
ка между странното име на 
Фасфиша и странното по-
ведение на Агуш. Като до-
бавим и това, че баба ми я 
познаваше... респектът от 
Агуш беше тотален.

Мисля да спра дотук с 
първия разказ. Годината е 
1962–1963 и след няколко 
месеца тръгвам на преду-
чилищна занималня – при 
другарката Сламарова. 

В следващия разказ ще 
продължим с други коло-
ритни образи от това вре-
ме: майстора на играчки 
Анатолий, майстора боя-
джия Цингов, антипода на 
Агуш – Петко Галоша, и 
неуморимия пътешестве-
ник Рамадан.

Продължава 
в следващия брой

Стефан ПеНев

На 1 ноември, Деня на народните будители,  пенси-
онерите от с. Водица гостуваха на ПК „Стефан Кара-
джа“ в Търговище, където ги посрещнаха сърдечно 
техните приятели. На срещата присъстваха г-н Костов 
и Петя Габровска, отговарящи съответно за пенсио-
нерските клубове в областта и община Попово.

Срещата премина при добро настроение. Изпълни-

тели от клубовете представиха много песни, хумор и 
забавления. За организацията се бяха погрижили Рад-
ка Божанова (акордеонист) и Марин Нанев (китарист). 
Стефан Ненов от с. Водица изпълни своето стихотво-
рение „Европейци“.

На раздяла сърдечните домакини изпратиха гостите 
си от с.Водица с музика и песни до автобуса, като си 
пожелаха нови срещи. 

нека има пОвече такива срещи

Преди няколко месеца обсъждахме с приятели идея та 
да започнем поредица от разкази за колоритните мес-
та и личности в любимия ни роден град от времето на 

ранното ни детство. Нямаме намерението и претен-
цията да пишем за велики наши съграждани или за епо-
хални случки и събития. Точно обратното, искаме да си 

спомним за онова, което придаваше уникалния облик на 
Попово в ония далечни години, естествено видяно с лю-
бопитния поглед на ококорените ни детски очи.

От „мушкОв“ 
дО края на света 

агуш
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читалище „светлина“– 

с.глОгинка – на 105 гОдини

храмОв празник и 
дарения в медОвина

На 6 ноември жители-
те на село Славяново тър-
жествено отбелязаха 105- 
годишнината на НЧ „Люба 
Велич 1905“,  15-годиш-
нината на певческа група 
„Пей сърце“ към читали-
щето и традиционния сел-
ски събор. 

Повече от век читалище 
„Люба Велич“ пази духо-
вността, съхранява народ-
ните традиции и ги преда-
ва от поколение на поко-
ление. Приветствие по по-
вод юбилейните годишни-

ни поднесе кметът на се-
лото Васил Стоилов. Пред-
седателят на читалището 
Димитринка Матеева при-
помни историята, спря се 
и на сегашната дейност на 
читалището. Зам.-кметът 
Тихомир Трифонов под-
несе поздравителен адрес 

от името на кмета на об-
щина Попово д-р Людмил 
Веселинов. Награда полу-
чи и певческа група „Пей 
сърце“ с ръководител Ган-
ка Лазарова по повод юби-
лейната годишнина. В за-

лата присъстваха и пото-
мци на големия род Рад-
невски, които направиха 
дарение на читалището. 

В празничната програма 
взеха участие съставът за 
народни танци при чита-
лище „Люба Велич“, Тан-
цова формация „Чар“, Дет-

ско вокално студио „Ор-
фей“ при Дом на култура-
та–Попово и певческата 
група „Момина сълза“ при 
читалището в с.Медовина.

Мв

На Христо Райчевски
   
Ний сме частица от онова време:
жетви, вършитби и сенокоси.
Крави, коне – роса до колене,
и засвирил на ранина кос.

Сухо стърнище и цветни ливади,
върбова сянка и песенен ручей.
Всичко това е нашата младост,
всичко хубаво тогава се случи.

И остана завинаги в нас – 
често насън ни гостува.
Кон ще зацвили в среднощен час – 
мамина песен с нас запладнува.

Тоя свят натежава все, братко – 
де ще го носим и докога?...
То е нашето истинско злато,
то е нашата сладка тъга.

И за нищо не бихме ний заменили
песен по жетва на незнайна мома.
...Счу ми се пак, че кон зацвили
и каруца жетвари се връщат дома!

  Пеньо Стоянов

* * *
Жаравата полекичка изстива
в огнището на късния ми ден.
Дано да съхраня, все тъй красива, 
мелодията на живота в мен.

И нека късният ми ден преваля
на времето съдбовната черта.
С мечтите си, със обичта си цяла
докрай да си допея песента.
  

Христо Райчевски
***

в края на лятото

Прегорялото лято дреме
в прегорели до охра треви.
Ах, какво романтично време
тишината ревниво лови!

Шипки алени невероятно
в прегорелите храсти горят
и край тях прегорялото лято
си отива по прашния път.

Тънък полъх се носи небрежно. 
Ароматният въздух трепти.
В пепелта, грациозно и нежно,
листопадът потапя пети.
  

Христо Райчевски  

Росица ГеОРГИева

На 7 ноември НЧ „Свет-

лина“ в с.Глогинка отбеля-
за 105-ата годишнина от 
създаването си. По този 
повод в салона на читали-
щето се събраха много жи-
тели и гости на селото. По-
здравителен адрес от име-
то на кмета на община По-
пово връчи Владимир Ива-
нов – зам.-кмет на общи-
ната, а Стоян Георгиев – 

кмет на с.Глогинка, поз-
драви жителите на селото 
с юбилейната годишнина 

на читалището и връчи по-
даръци на най-активните 
читатели Иванка Матева и 
Геор ги Владимиров.

Концертната програ-
ма откриха танцьорите от 
местния самодеен състав 
за народни и съвременни 
танци.  За изпълнението си 
на народната песен „Либе, 
либе“ шестгодишната Ка-
рамфила Михайлова по-
лучи бурни аплодисмен-
ти. Програмата продължи 
с изпълненията на съста-
вите от Дом на културата–
Попово.

читалище „люба велич“  
в славянОвО Отбеляза  

105 гОдини  
От създаванетО си

Петър КИРИЛОв

На 8 ноември – Архан-
геловден, в църквата в 
с.Медовина, носеща име-
то на архангел Михаил, се 
отслужи курбан за здра-
ве на жителите на селото. 
Тържествена литургия, во-
досвет и освещаване на 
курбана отслужи отец Ро-
сен от с.Славяново. На ли-
тургията присъстваха бли-
зо сто християни от село-
то. Рибният курбан стана 
възможен благодарение на 
усърдието на Църковното 
настоятелство на храма с 

председател Иван Райков.
Християни от селото на-

правиха дарения по повод 
празника на църквата „Ар-
хангел  Михаил“. От името 
на земеделска кооперация 
„Напредък“–с.Медовина 
председателят й Стефан 
Стоянов дари нова кан-
дилница, донесена от Све-
та гора, Гърция, семейство 
Райкови дари дървена ико-
на на Света Богородица, 
донесена от Дряновския 
манастир, а Мария Янко-
ва – нова плюшена завеса 
за олтарните двери.

Певческа група „Пей сърце“

Част от големия род Радневски  –  дарители на читалището
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Дарин СаГев

На 22 октомври клубът на поповските 
скаути се включи в проекта „Обединени 
в Европа чрез култура и традиции“. Той е 
с участието на гимназия „Христо Ботев“ 
в града заедно с още седем държави – 
Испания, Белгия, Литва, Полша, Румъ-
ния, Турция и Италия. Общо 35 деца от 
тези държави бяха гости по домовете на 
деца от Гимназията. Скаутски клуб „Ан-
тола“ реши да организира демонстрацио-
нен лагер, на който да покаже скаутски 
игри и ритуали на участниците. Прекрас-
ното време помогна това да стане в град-
ския парк, наричан от всички ни Градска-
та градина, която е на повече от 100 го-
дини и е най-хубавото място в града ни. 
Там подготвихме импровизиран лагер с 
палатки, маси и пейки, лагерен огън вър-
ху специална основа и музеен кът. 

Започнахме с вдигане на национал-
ния флаг, внасянето на клубното знаме 
и открихме лагера. Пред водача на клуба 
скаут ско обещание положиха новите чле-
нове на организацията ни Тошко, Данчо, 
Божидар, Христо и Дидо. Тържествено-
то връзване на връзки стана пред много-
бройна публика, която с огромен интерес 
гледаше ритуалите. В скаутските игри 
включихме почти всички гости, като ги 
направихме със състезателен характер. 
Много емоции донесоха „Индиан ските 
ски“, бягането с чували, играта „Кол“ и 
дърпането с въже (което на два пъти се 
скъса). Италианските деца ни показаха 
тяхна игра с търкаляне на сирене (как ли 
го бяха донесли чак от Италия!) за точ-
ност. На огъня ни чакаше баката с топъл 
билков чай, а момичетата бяха замесили 
скаутски хлебчета и ги опекоха на пръч-
ки. Имаше за всички участници и гости 
да опитат от тях. За най-усърдните в иг-
рите ръководителите на проекта бяха под-

готвили лакомства като награди. Но побе-
дители бяха приятелството между децата 
и чудесното настроение.

Седмица по късно на 31 октомври за 
най-малките скаути и новоприетите чле-
нове беше организиран поход до парка 
край язовир „Каваците“. Неговата цел бе 
изпит за знания и умения за първа звез-
дичка. Сформираха се два нови патрула в 
нашия клуб, които ще носят имената „Ор-
лите“ и „Совите“. Малките скаути се учи-
ха на работа по карта, направа на заслон, 
палене на огън и усвояваха нови възли. 
Пекохме си на огъня храна, която мно-
го ни се услади. Изпита проведе Криско, 
който бе строг и взискателен. Не всички 
получиха така мечтаната звездичка, но 
ще имат възможност да ус воят знания и 
да придобият още по-големи степени. В 
габровския Балкан след месец ни пред-
стои зимен поход, който ще бъде само за 
добре подготвени скаути.

Уважаеми граждани,

Община–Попово ви информира, че стартира Проект „Подкрепа за достоен живот“, 
чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с Община–Попово, 
ще предоставя социалната услуга „Личен асистент“.

Проектът ще се реализира на три етапа:
1-ви етап. Документите се подават от 8 до 22 ноември 2010 г.
Предоставяне на социалната услуга – 14 месеца, от 10 януари 2011 г.;
2-ри етап. Документите се подават от 10 до 24 януари 2011 г.
Предоставяне на социалната услуга – 12 месеца, от 10 март 2011 г.;
3-ти етап: Документите се подават от 8 до 22 ноември 2011 г.
Предоставяне на социалната услуга – 2 месеца, от 8 януари 2012 г.  

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица 
с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват, както следва:

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и сте-
пен на увреждане, с определена чужда помощ;

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и сте-
пен на увреждане, без чужда помощ, както и

- лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за са-
мостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на уврежда-
не или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно 
намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзмож-
ност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Необходими документи за кандидат-потребители:
- Заявление – по образец, който ще получите в Община–Попово;
- Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие);
- Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попе-

чител (копие);
- Експертно решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/ НЕЛК (копие);
- Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандида-

та за услугата (копие);
- Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам со-

циална услуга „личен асистент“, „социален асистент“ или „домашен помощник“ по 
други национални програми или по програми, финансирани от други източници или 
по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни 
за срока на услугата, по която е потребител);

- Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на 
кандидата – когато не се подава лично;

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители)  
подават документи (или чрез свой представител) от 8 до 22 ноември 2010 г.  

в Община–Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1, стая 311, 
понеделник –петък, 8–12 ч. и 13–17 ч.

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА 
ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълните-

лен почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ран-

но пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнител-
но почасов труд.

Необходими документи на кандидатите за лични асистенти:
- Заявление – по образец, който ще получите в Община–Попово;
- Документ за самоличност ( копие );
- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост;
- Служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е без-

работен);
- Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
- Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редов-

но обучение);
- Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професи-

онална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
- Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/про-

екти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);
- Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на 

кандидата – ако не се подава лично

Кандидатите за лични асистенти подават документи  
(или чрез свой представител) от 8 до 22 ноември 2010 г. в Община–Попово, 

ул.„Александър Стамболийски“ №1, стая 311, 
понеделник–петък, 8–12 ч. и 13–17 ч.

стартира първенствОтО 
пО вОлейбОл

Ганьо КИРИЛОв

На 13 ноември (събота) от 14 часа във волейболната зала „Тодор Янев“ ще стар-
тира първенството по волейбол в „А“ елитна група мъже между отборите на ВК 
„Попово 09“– Попово и ВК „Казанлък“–гр.Казанлък. В своята подготовка за пър-
венството през 2010–2011 г. отборът на ВК „Попово 09“ проведе четири контролни 
срещи като домакини в гр.Попово срещу отборите на гр.Велики Преслав – победа 
с 3:0, и срещу отбора на ВК „Царевец“–гр.Велико Търново – победа с 3:2.

Отлично бе представянето на отбора срещу представителя на Висшата група по 
волейбол – ВК „Дунав“–гр.Русе. Победа с 3:1 гейма за отбора на „Попово 09“ по-
стигнаха в русенската зала „Дунав“. Последната контролна среща на отбора бе в 
гр.Варна срещу студентите на ВИНС. Залата във Варна бе изпълнена докрай от 
студенти (най-вече от гр.Попово), които подкрепиха отбора на Попово. В състава 
на отбора има състезатели, които в момента са студенти в гр.Варна. Състезатели-
те на поповския отбор по волейбол се отблагодариха на публиката за подкрепата с 
добра игра и победа 3:0.

Нека да пожелаем успех на състезателите от ВК „Попово 09“ в предстоящото 
първенство. Каним любителите на волейболната игра да посетят срещата.

Агенция за социално 
подпомагане

Дирекция „Анализ, 
административно  

и информационно обслужване“

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ 

демОнстрациОнен 
лагер и нОви скаути
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Правете всичко про-
фесионално, с поз-
нати, последовател-
ни и законни мето-

ди. Петък е благоприятен ден, 
а събота е дискомфортен.

От петък до неде-
ля той е явно забе-
лежим. Отстоявай-
те своето достойн-

ство във всяка ситуация, 
разсейвайте мъглата и не-
домлъвките.

Ако е необходимо 
да оформите юри-
дически договори 
и споразумения, да 

стабилизирате познанство – 
направете го в петък. 

Най-добрият ден 
за професиона-
листите е петък. В 
роднинските отно-

шения обаче в петък е въз-
можно да се прояви взаим-
но недоволство, по-скоро 
по финансови причини.

В събота се пос-
тарайте да бъде-
те крайно внима-
телни – ако ви е 

съ дено да бъдете измаме-
ни, това ще се случи най-ве-
роятно в събота. Неудачен 
ден е събота.

Ако сте решили да 
правите ремонт, то 
ще е бързо и енер-
гично, ако става 

дума да придобиете нещо 
като собственост, задължи-
телно ще е престижно, от 
добра фирма.

Случва се и така, 
че онова, което от-
далеч ви изглежда 
желан идеал, попа-
дайки в ръцете ви, 

малко да ви разочарова. 

Парите сега по-ско-
ро изтичат, отколко-
то идват при вас. Ос-
тава само да ви по-

желая разходите ви да имат 
стратегически характер.

Целете се далече. В 
събота бъдете вни-
мателни на път и 
стойте по-далеч от 

досадни роднини.

Онези, които имат 
средства и играят 
определена роля 
в обществото, сега 
си завоюват ста-

билен авторитет, отделяй-
ки внимание на благотво-
рителността. Благоприятни 
дни са петък и събота.

Привличайте ува-
жавани хора, целе-
насочено се зани-
мавайте с финансо-

ви въпроси. В събота и неде-
ля настойчиво отстоявайте 
своята позиция и репутация.

Съдбата ви пази от 
големи неприят-
ности. В мътния и 
нееднозначен по-

ток от събития до голяма 
степен попадат и родените 
през втората половина на 
март. 
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ВЕСТНИК
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Хороскоп
12–14 ноември

Îвен

Òелец

Ðак

Áлизнаци

Ëúв

Äева

Âезни

Скорпион

Сòрелец

Êозироã

Âодолеé

Ðиáи

Справочник

Ìалки оáÿвиÌалки оáÿвиÌалки оáÿви

цена на малките 
Обяви – 1 лев

Продавам къща с дворно 
място 2,6 дка в с.Ломци. За 
справки: 0897 817 037. 2-2 

Продава се двуетажна къща 
с допълнителни пристройки, 
удобна за две семейства. Га-
раж, дворно място 700 кв. м, 
стопански постройки, овощни 
дървета и др. Ул.„Цар Освобо-
дител“ № 87, гр.Попово. Цена – 
по споразумение. Оглед – все-
ки ден след 13 часа. Справки – 
на тел. 0899 945 698. 3–3

Подавам принтер LEXMARK, 
почти нов. Подходящ  за тех-
нически цели, със скенер. За 
справка – 0878348220. Цената 
е 50 лева. 4–4

Продавам двуетажна къща  – 
ново строителство, с 1 дка двор, 
поливна вода и насаждения. За 
справки: 0887 641 302. 5-4

Община–пОпОвО

З А П О В Е Д 

На  основание  чл. 50, ал.2 и чл.51 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община–Попово и решение 

№ 525 по протокол № 40 от 28.10.2010 г.      
                                        

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се открие процедура по провеждане на  публичен търг с явно наддаване за от-
даване под аренда на общинска земеделска земя:

ІІ. За срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2010–2011 година, както 
следва:

№ Населено 
място

№ на 
имот Площ НТП Катег.

Начална 
тръжна 

цена 
лв./дка 

годишно
1 Еленово 100262 7,320 нива трета 146,40 
2 Еленово 010019 11,022 нива трета 220,44
3 Еленово 022010 20,582 нива трета 411,64
4 Еленово 022013 11,900 нива трета 238,00
5 Еленово Част 

отим.72
12,000 нива пета 180,00

6 Попово 036003 26,659 оранжерия четвърта 466,53
7 Садина 037091 0,809 лозе (изкоренено) шеста 10,11
  
 Търгът ще се проведе на 23.11.2010 г. в сградата на Община–Попово, в залата на 

Центъра за информационно обслужване на населението, от 9 часа.
  Депозити в размер на  началната тръжна цена ще се приемат в стая 215 (касата) на 

Общината до 16 ч. на  22.11.10 г.
  Тръжна документация може да се закупи срещу такса от 15 лв. без ДДС от касата 

на Центъра за административно обслужване на населението.
  За допълнителна информация относно търга – тел. 40210, или стая 210 на 

Общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО:
(Л.ВЕСЕЛИНОВ)

Община–пОпОвО
З А П О В Е Д 

 
 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 №528 по протокол №40/28.10.2010 г. на ОбС–гр.Попово

Н А Р Е Ж Д А М :

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

НМ Имот № Площ Кат. НТП АОС
Начална 
тръжна 

цена лв./
имот

Попово 57649.113.361 0,571 4 за зем.труд и отдих 6175 250
Садина 089001 15,758 5 ов.градина 9327 3733
Садина 089027 8,635 5 ов.градина 9328 2022
Садина 089002 1,935 5 ов.градина 9329 525
Садина 089024 2,311 5 ов.градина 9330 588

 
Търгът ще се проведе на 23.11.2010 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 22.11.2010 г.
Тръжна документация може да се закупи 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)

Членове на пенсионерски клуб № 2 „ален мак“ 
посетиха пречиствателната станция за отпад-
ни води до с.Кардам и се запознаха с технологич-
ния процес. Чрез вестника те изказват благодар-
ност на екипа, който я обслужва и специално на 
инж. Георги Цветанов. 

Обява
Относно 

издаването на 
паспорти за 

еднокопитните 
животни 

(коне, магарета, 
мулета и катъри) 

информираме, 
че сумата от 12 

лева се внася по 
следната банкова 

сметка:
IBAN 8606 UBBS 

8002 10271 46730
BIC UBBS BGSF

ОББ-клон Попово

1,6 млрд. „емигрантски“ дОлара 
за българия през 2010 г.

• Тази година в България ще влязат близо 1,6 млрд. 
долара от работещи в чужбина българи, съобщава 

„Дойче веле“

Финансовите постъпления от мигранти в света са се 
увеличили въпреки кризата.

Тази година по данни на Световната банка в България 
ще постъпят близо 1,6 млрд. долара от работещи в чуж-
бина българи.

Тя е сред европейските страни, в които парите от ми-
грантски труд представляват значителен процент от 
Брутния вътрешен продукт (БВП).

По данни отпреди няколко години България има над 1 
милион и 200 хиляди емигранти в чужбина, или 16% от 
населението.

България е сред десетте държави в региона на Източ-
на Европа и Централна Азия с най-голям брой високо 
квалифицирани емигранти – 8,6% от населението.

Много висок е броят на образованите в страната лека-
ри, които са напуснали България.

По данни на Световната банка главните направления 
на българската емиграция са Испания, Германия, Гър-
ция, Италия, Великобритания и САЩ.

Според изследване на институт „Отворено общество“, 
публикувано наскоро, като стойност паричните транс-
фери от българи в чужбина са сравними или дори по-го-
леми от средствата, които страната успява да усвои от 
еврофондовете.

Притокът на средства от български емигранти е един 
от устойчивите притоци на пари към страната и подпо-
мага стабилизирането на макроикономическата ситуа-
ция в страната, платежния º баланс и състоянието на 
домакинствата, коментират икономисти.
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събОр в селО 
паламарца

На 6 ноември в местността Тупник, село Паламарца, тър-
жествено бе открит възстановеният паметник на загиналите 
руски войници от Руско-турската освободителна война. Специ-
ални гости на тържеството бяха Негово превъзходителство ге-
нералният консул на Руската федерация в гр. Русе владимир Кли-
манов и кметът на община Попово д-р Людмил веселинов. 

По време на Ру-
ско-турската вой-
на село Паламарца 
остава центърът на 
бойните действия. 
Организирайки за-
щитата му, руските 
части дават свидни 
жертви – двама за-
гинали и трима ра-
нени. Спомени, пре-
давани от поколение 
на поколение, раз-
казват, че в памет 
на загиналите руски 
воини техни близки 
дали пари да се по-
строи малък памет-
ник и параклис. До-
към 1910 г. ги под-
държала жена от се-
лото, а после поради 
лошото строител-
ство се саморазру-
шили. 

Неделчо Стоянов – 
кмет на с.Паламарца 
през 70-те години на ХХ в., родолюбец и патриот, уточнява още то-
гава мястото, където са били параклисът и паметникът.

Дълги години двамата с Кольо Вишински, както и други родолю-
биви паламарчани мечтаят те да бъдат възстановени. Едва през тази 
година с такава задача се заема сегашният кмет на селото Милчо 
Петров.

На тържественото откриване на паметника присъстваха много ро-
долюбиви паламарчени и гости. Сред тях бяха Негово превъзходи-
телство генералният консул на Руската федерация в гр.Русе Влади-
мир Климанов, кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов, 
Александър Томов – председател на БСД, Николай Цачев – досега-
шен посланик на България в Бразилия, представители на дружества 
за българо-руска дружба, много гости.

Заупокойна молитва за загиналите отслужиха отец Валентин – ар-
хиерейски наместник на Поповска епархия, и енорийският свещеник 
на селото отец Красимир.

Владимир Климанов заедно с кмета на община Попово д-р Люд-
мил Веселинов откриха възстановения паметник в памет на загина-
лите руски воини край село Паламарца и засяха бреза и бор, които да 
останат на вечна стража до паметника. 

възста нОви
ха руски 

паметник Генералният консул на Руска-
та федерация в гр.Русе Влади-
мир Климанов и кметът на об-
щина Попово д-р Людмил Ве-
селинов посетиха читалище-
то преди началото на празнич-
ния концерт, посветен на събо-
ра на селото. Юлияна Петрова – 
председател на читалището, по 
стара капанска традиция ги по-
срещна с погача и дарове.

Гостите имаха възможност да 
видят условията, при които ра-
ботят местните художествени 
състави, и след това да се по-
радват на традиционното капан-
ско хоро, извило се на площада. 

По-късно в препълнения чи-
талищен салон, събрал няколко 
поколения паламарчени, с пе-
сен за селото, изпълнена от дует 
Христови и 
самодейците 
на читалище-
то, започна 
празничният 
концерт.

Сред гос-
тите, уважи-
ли търже-
ството, бяха 
и Христо Бел-
чев – начал-
ник-канцела-
рия на кме-
та на община 
Попово, Ро-
сица Георги-
ева – експерт 
в отдел „Кул-
тура“, Пла-
мен Събев – директор на Истори-
ческия музей в Попово, Николай 
Цачев – бивш посланик на Бълга-
рия в Бразилия, кметовете на се-

лата Ковачевец и Бракница – Ни-
колай Николаев и Георги Геор-
гиев, Стефан Радев и Бойко Ко-
лев – дарители на читалището. 
Ученици от ХІ-г клас на ПГСС, 

изучаващи предмета „Фолклор-
ни празници и традиции“, кои-
то участваха в тържествата през 
деня, поднесоха специален по-

здравителен адрес. Празнична-
та програма откриха самодей-
ците от НЧ „Искра“.

Милчо Петров – кмет на Па-
ламарца, поздрави жителите 
на селото и техните гости, до-
шли от близо и далеч, връщай-
ки се при корените си в този 
ден. По повод празника той 
връчи почетения знак на Пала-
марца и грамота на хора, доп-
ринесли за съхраняването на 
местната история и традици-
ите: Неделчо Стоянов – бивш 
кмет на селото, Кольо Вишин-
ски – местен краевед и родо-
любец, Бойко Колев и Стефан  
Радев – бизнесмени и дарите-
ли, Пламен Събев – директор 
на Историческия музей в По-
пово, и Николай Панайотов – 

общественик и родолюбец. 
В празничната програма взе-

ха участие мъжката певческа 
група при НЧ „Искра“, Нико-
ла Иванов, дует Христови. Но 

най-голямо удоволствие на пуб-
ликата доставиха изпълнения-
та на ансамбъл „Добруджа“ от 
гр.Силистра. Градусът на на-
строението в залата бе вдигнат 
и от изпълненията на чаровната 
фолкдива Брияна.

Спонсори на празничната 
вечер:

бойко Колев, Стефан Ра-
дев, Николай Иванов, Стефан 
Димов, атанас Неделчев Ру-
сев, Огнян Огнянов, Росен Хри-
стов, Катинка Цанкова, На-
таша Йорданова, семейство-
то на известния готвач от Па-
ламарца Тодор Ганев, ЗК „Па-
ламарца 92“ с председател До-
бри Кънев и фирмите „Тео-ви-
та“, еТ„Марини“, еТ„Лида“–
гр.Търговище, еТ„букриев“, 
еТ„вазаро“, „братя Томо-
ви“ ООД, „Надежда“ ООД–гр.
бяла, „винарна“ еООД–гр.По-
пово и „антола“ аД.
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