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1 650 000 ЛЕВА ЗА 
НОВ ВОДОПРО-

ВОД В ОПАКА

СЪОБЩЕНИЕ
Църковното настоятелство уведомява 

гражданите на община попово, 
че на 6 август (неделя) ще ни гостува 

Негово високо преосвещенство Русенският 
митрополит Неофит. 

С негово участие в храм „Успение 
Богородично“ ще бъде отслужена литургия. 

ИМА ТИПОВЕ ЖЕНИ, 
КОИТО Е НАЙ-ДОБРЕ 
ДА БЪДАТ ИЗБЯГВАНИ

Това стана ясно от заседанието на Областната епизоотична комисия в Търговище. 
Въпреки това продължава повишената готовност и остава в сила забраната за търговия 
с живи птици на пазарите за жи
вотни.

Всички пернати трябва да се 
отглеждат в затворени, добре де
зинфекцирани помещения, така, 
че да нямат пряк контакт с други 
животни, припомниха членовете 
на комисията.

На 28 юли е подаден сигнал за 
осем мъртви гъски в село Дол на 
Кабда. След извършената аутоп
сия е ста нало ясно, че птиците са 
консу мирали третирана за посев 
царе вица, вследствие на което са 
се натровили.                     МВ

ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА 
В РЕГИОНА Е СПОКОЙНА

По селата обаче подобни гледки са ежедневие и в момента.

ГОРДОСТ НЕ САМО ЗА ТЪРГОВИЩЕ

Пламен СЪБеВ

С рязане на лента и сим 
волична първа копка на 
2 август в Опака за поч
на изпълнението на го

лям проект по програма 
САПАРТ за реконструкция 
на водопровод и на пра
ва на канализация по цен
тралната улица „Бъл гария“. 
На импровизи раното тър

жест во присъстваха об
щински служители, пред
ста вители на фирмата из 
пълнител, жители на Опа
ка. Пред тях кметът Лют фи 
Реянов сподели, че изпит ва 

Световните вицешампионки с треньора си и областния управител
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Радостин РАЙКОВ

Приключи първият 
етап от финансираното от 
Министерството на дър
жавната администрация и 
административната рефор
ма обучение на служители 
от държавната админист
рация по програма „Базови 
компютърни умения“.

Обучението завършиха 
над 10 000 служители в 
областни и общински ад
министрации, както и слу
жители на териториални 
звена на централната ад
министрация. Курсистите 
бяха разделени в групи за 
начинаещи и напреднали.

В област Търговище обу
чението завършиха общо 
313 служители (154 – в Об
щина–Търговище, 52 – в 
Община–Попово, 45 – в Об
щина–Омуртаг, 29 – в Об
щина–Антоново и 33 – в Об
щина–Опака), като повече 
от половината се обучаваха 
в групи за напреднали.

През месец септември 
предстои да започне вто
рият етап на обучението, 
през който ще бъдат обу
чени отново над 10 000 слу
жители.

В началото на август ще 
стартира курс за самообу
чение на служители в 
държавната администра
ция, финансиран също от 
Министерството на дър
жавната администрация и 
административната рефор
ма на тема „Превенция и 
противодействие на коруп
цията – етика на държав
ната администрация“.

Предвижда се да бъдат 
обучени около 50 000 слу
жители от държавната адми
нистрация.

ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ПРОГРАМА 
„БАЗОВИ 
КОМПЮТЪРНИ 
УМЕНИЯ“

На 1 август в 13,30 
часа, връщайки се от гр. 
Русе,  спрях собствения си 
автомобил „Лада нива“ (53 
98) на паркинга в района на 
общинските гаражи (б.р. –  
до административната 
сграда на Община–Попо
во). Заключих колата, в 
която оставих чан тич
ката си с всички докумен
ти – лична карта, ловен 
билет, разрешително за 
носене на оръжие, служеб
на карта, дебитна карта и 
т.н. Прозорците оставих 
леко отворени. В 16 часа, 
когато се върнах, видях, че 
автомобилът е отварян и 
чантата ми липсва.

Първо реших да се обадя 
в Експресбанк, тъй като 

БЛАГОДАРНОСТ С АДРЕС
ЗА ДВА ЧАСА ПОЛИЦАИ ЗАЛОВИХА 

МАЛОЛЕТЕН ОБИРДЖИЯ

Областният управител 
на област Търговище инж.
Петър Карагеоргиев прие 
състезателите по спортна 
стрелба на спортен клуб 
„Светкавица“ Моника Кос

ГОРДОСТ НЕ САМО ЗА ТЪРГОВИЩЕ

Маруся МилушеВА

За първи път миналата седмица дирек
циите „Регионална служба по заетостта“–
Русе, „Социално подпомагане“ и Инспек
цията по труда–Търговище дадоха съв
местна пресконференция за медиите от 
областта. С твърде много цифри бе от
четено свършеното от всяка от инсти
туциите през първите шест месеца на 
годината, липсваха конкретните примери 
как при един или друг случай се решават 
проблемите на безработните, по охрана 
и безопасност на труда, при социалното 
подпомагане и т.н. 

Директорът на дирекция „Регионална 
служба по заетостта“–Русе, към която 
са бюрата по труда в петте общини, 
подчерта факта, че през тази година се 
отчита найнисък ръст на безработица 
в сравнение с предходните, въпреки че 
Търговищка област продължава да е на 
последно място в страната по заетост 
на трудоспособното население. Затова 
Регионалната дирекция по заетостта 
прави всичко възможно да разкрива по
вече работни места, декларира нейният 
началник. Само преди седмица са за
щитени още 120 работни места по раз
лични програми. За община Опака има 
специален проект „Преодоляване на 
бедността“ и по него са разкрити 43 ра
ботни места. Повече са отпуснатите 
средства за ограмотяване на ромите. 
Приемат се всякакви инициативи, които 
Дирекцията да предложи за одобряване 
за финансиране и оттам за реализиране.

Директорът на Инспекцията по тру
да–Търговище Галина Градинарова съ
що поднесе сухата статистиката за свър
шеното от този важен контролен орган. 
Тя си заслужи негодуванието от страна 
на журналистите, тъй като не засегна ни
то един от нашумелите  случаи за драс
тични нарушения на трудовото законо
дателство в някои шивашки фирми в 
Търговище, за причините, породили стач
ката в „Шише джам“, и т.н. Несериозно 

Пресконференция

МНОГО ЦИФРИ, БЕЗ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ
прозвуча изтъкнатият от нея проблем 
за Инспекцията, че седалищата на голя
ма част от местните фирми са извън 
областта, понякога и извън страната. 
Точно затова инспекторите не можели 
да връчат актовете си от проверките на 
управителите, което на практика обез
смисля тези проверки. 

На журналистически въпрос, дали е вяр
но, че един и същ инспектор проверява 
дадено предприятие, с което се създават 
корупционни условия, госпожата отго
вори, че всеки от нейните подчинени е 
тясно специализиран. Затова на практика 
се налага едни и същи хора да проверяват 
съответния производствен сектор, фирма 
и т.н. За корупция не стана дума.

Последна на пресконференцията гово
ри гжа Радостина Александрова, старши 
юрисконсулт на Регионалната дирекция 
„Социално подпомагане“. 

По Националната програма „От со
циални помощи към осигуряване на зае
тост“ през 2006 г. в област Търговище са 
включени 2704 лица, което е със 729 по
вече спрямо първите шест месеца на ми
налата година.  Вследствие на това от 
подпомагане са отпаднали 2569 лица и 
семейства.

Като личен асистент в областта работят 
279 лица – 110 са в Търговище, в Опака – 
14,   в  Антоново – 35, в Омуртаг – 68, а в 
Попово те са 52 лица. Три са общините, 
разработили проекти по тази програма, 
Попово е една от тях. 

За шестте месеца от годината за под
помагане  по реда на Закона за семей
ните помощи за деца са изплатени  поч
ти 3 милиона лева. Наблюдава се нама
ляване на случаите на изплатените ме
сечни добавки за деца, посещаващи ре
довно училище. Увеличен е броят на 
подпомогнатите еднократно при бремен
ност и раждане, с изключение на общи
на Опака. Около 8 000 000 лева са изпла
тените месечни добавки за социална ин
теграция на инвалиди. 

ЛЯТО В ИВАНЧА
Жегите накараха десетки хора да се възползват от прохладните кътчета 

покрай Голяма река при село иванча. Така екопроектът, който се изпълнява тук, 
добива истински смисъл.

Найден иВАНОВ – 
председател на ОбС  
на БСП–Попово

На 28 юли в Габрово се 
проведе разширено заседа
ние на ръководството на 
БСП и общинските º струк
тури. Прието бе реше
ние, с което се оценява ра
ботата на президента на 
Републиката Георги Пър
ванов като много добра и 
му се оказва категорична 
подкрепа в предстоящите 
президентски избори.

На следващия ден в 
тържествата на връх Буз
луджа, отбелязващи 150 г. 
от рождението на Ди
митър Благоев, взеха учас
тие социалисти и симпати
занти от Поповска община. 
Над 500 човека, от които и 
150 деца и младежи, при
състваха на чудесното тър
жество и се поклониха на 
мемориалите на Хаджи Ди

НАД 500 ПОПОВСКИ СОЦИАЛИСТИ 
СЕ СЪБРАХА НА БУЗЛУДЖА

митър и Димитър Благоев. 
Участниците в митинга, 

организиран на върха, да
доха категоричната си под

крепа за кандидатурата на 
Георги Първанов за втори 
президентски мандат.

Социалисти и симпатизанти от община Попово, участници в събора – на мястото, 
където е основана Българската социалдемократическа партия през 1891 г. 

това, Антоанета Бонева, 
Гергана Маринова и техния 
треньор Христо Маринов.

Стрелците спечелиха пре
ди два дни сребърните меда
ли в отборното класиране 

при девойките на малока
либрен пистолет на Светов
ното първенство в Загреб.

„Спортът е едно от не
щата, които ни карат да 
се чувстваме българи, а вие 

доказахте, че Търговище 
може да бъде център на 
спортната стрелба в Бъл
гария“, подчерта инж. Ка
рагеоргиев.

Областният управител 
връчи поздравителни адре
си на състезателите, а 
Моника Костова и Антоа

нета Бонева получиха по 
един мобилен телефон.

Спортистите останаха 
трогнати от вниманието 
и заявиха, че жеста на об
ластния управител е до
стоен пример за отношение
то на централната и местна 
власт към спорта.      МВ

дебитната ми карта е 
издадена от тях. След 
това веднага уведомих и 
полицията.

Благодарение на добрия 
ред в Експресбанк и охрани
телната º система, в 
чиято сигурност се уве
рих, както и на бързата 
реакция на служителите 
от РПУ–Попово, за около 
два часа извършителят на 
кражбата бе открит. Той 
се оказа стар познайник на 
полицията – малолетният 
Юлиян Илиев Митев, роден 
през 1993 г., жител на по
повския ромски квартал. За 
тези два часа той бе успял 
да изтегли от личната ми 
сметка 230 лева и да из
харчи част от тях. 

Изказвам голямата си 
признателност на служи
телите от РПУ Йор
дан Йорданов, Николай 
Славчев и всички други, 
с чиито експресни дейст
вия моят случай бе ре
шен и документите ми – 
върнати. Благодаря също 
и на съвестните служи
тели на поповския клон 
на Експресбанк, които съ
действаха за разкриването 
на извършителя. Всички 
те ми спестиха освен 
пари, и  много проблеми, 
свързани с възстановяване 
на найважните за мен 
документи. Още веднъж 
искрено им благодаря! 

Станчо Димитров,
служител в Община–

Попово
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ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ 
КЪМ ДЕЦАТА ПЕШЕХОДЦИ 
И ВЕЛОСИПЕДИСТИ

Община–Попово, област Търговище, съобщава на за
интересованите, че съгласно Заповед № 107/ 24.07.2006 г. 
на кмета на общината и на основание чл.44, ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 17, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси и леки автомобили, в изпълнение 
на Решение № 286 по Протокол № 35/13.07.2006 г. на 
ОбС–Попово ще се проведе конкурс за възлагане превоз 
на пътници по групи автобусни линии от утвърдени 
общинска, областна и републиканска транспортни 
схеми от квоти на община Попово в пет групи линии.

Първа група линии

Попово–разград и обратно. Час: 7,10–12,15. Дни: 1–
7. Километри: 32. Пътникопоток: 9.

Попово–Дриново и обратно. Час: 6,10–7,30. Дни: 1–
5. Километри: 16. Пътникопоток: 2.

Попово–конак и обратно. Час: 11,30–17,30. Дни: 5. 
Километри: 20. Пътникопоток: 2.

Попово–Г. Абланово–крепча и обратно. Час: 8–18. 
Дни: 5–6–7. Километри: 26. Пътникопоток: 2.

Попово–с.Водица и обратно. Час: 13,00–17,50. Дни: 
2–4. Километри: 17. Пътникопоток: 5.

Необходим брой автобуси – 4 редовни + 2 резервни.
Втора група линии

Попово–русе през Гърчиново и обратно. Час: 6,45. 
Дни: 1–7. Километри: 71. Пътникопоток: 10.

Попово–Търговище и обратно. Час: 6,30–12–16,30. 
Дни: 1–7. Километри: 43. Пътникопоток: 20.

Попово–Посабина и обратно. Час: 7,30–13,00–18,00. 
Дни: 1–3–5–6–7. Километри: 10. Пътникопоток: 8.

Попово–Звезда и обратно. Час: 7,30–11,30–17,30. 
Дни: 1–7. Километри: 7. Пътникопоток: 7.

Попово–кардам и обратно. Час: 6,45–10,00–12,45–
16,30–18,00. Дни: 1–7. Пътникопоток: 6.

Необходим брой автобуси – 4 редовни + 2 резервни
Трета група линии

Попово–русе през садина и обратно. Час: 6,30–11,00. 
Дни: 1–7. Километри: 71. Пътникопоток: 15.

Попово–иванча и обратно. Час: 6,30–16,20. Дни: 5–
7. Километри: 20. Пътникопоток: 2.

Попово–Г.Градище и обратно. Час: 8,00–13,50. Дни: 
1–7. Километри: 30. Пътникопоток: 15.

Попово–Помощица и обратно. Час: 6,10–16,30. Дни: 
5–7. Километри: 23. Пътникопоток: 2.

Попово–Манастирца и обратно. Час: 8,00–17,00. 
Дни: 5–7. Километри: 26. Пътникопоток: 2.

Попово–козица и обратно. Час: 6,15. Дни: 1–5. Ки
лометри: 13. Пътникопоток: 3.

Необходим брой автобуси – 5 редовни + 2 резервни
Четвърта група линии

Попово–Варна и обратно. Час: 7,00. Дни: 1–7. 
Километри: 158. Пътникопоток: 15.

ОБЩИНА–ПОПОВО
Попово–Люблен и обратно. Час: 7,00–12,00–17,50. 

Дни: 1–7. Километри: 33. Пътникопоток: 15.
Попово–Долец и обратно. Час: 7,10–16,00. Дни: 1, 3, 

5, 6, 7. Километри: 20. Пътникопоток: 9.
Попово–Тръстика и обратно. Час: 7,30–11,30–13,30–

17,00. Дни: 1–7. Километри: 20. Пътникопоток: 11.
Попово–Паламарца и обратно. Час: 6,30–7,00–9,00–

13,40–17,50. Дни: 1–7. Километри: 10. Пътникопоток: 20.
Попово–славяново и обратно. Час: 6,30–12,30–17,00. 

Дни: 1–7. Километри: 10. Пътникопоток: 10.
Необходим брой автобуси – 5 редовни + 2 резервни

Пета група линии

Попово–З. стояново и обратно. Час: 16,00–17,00. 
Дни: 1–7. Час: 13,30. Дни: 1, 2, 3, 5, 7. Километри: 25. 
Пътникопоток: 20.

Попово–Долна кабда и обратно. Час: 7,30–13,30–
17,30. Дни: 1–7. Километри: 16. Пътникопоток: 10.

Попово–цар Асен и обратно. Час: 7,00–16,00. Дни: 
1, 2, 4, 5, 6. Час: 12,45–17,30. Дни: 2. Километри: 27. 
Пътникопоток: 7.

Попово–Глогинка и обратно. Час: 7,30–12,30–17,10. 
Дни: 1–7. Километри: 16. Пътникопоток: 5.

Попово–осиково и обратно. Час: 6,30–12,00–17,50. 
Дни: 1, 3, 5, 6, 7. Километри: 25. Пътникопоток: 6.

Необходим брой автобуси – 5 редовни+1 резервни
Място и начин за получаване на конкурсна доку

ментация. Община–Попо
во, ул. „Ал. Стамболийски“ 
№ 1, Информационен 
център, тел. 0608/40 235, 
всеки работен ден от 9,30 
до 12,00 часа и от 13,00 до 
16,30 часа в срок от 11 до 
19 септември 2006 г., срещу 
квитанция за заплатена 
сума 70 лв. в касата на 
Община–Попово.

Място и краен срок за 
подаване на предложенията 
за участие в конкурса. 
Община–Попово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ № 1, Ин
формационен център,  тел. 
0608/40 235, всеки работен 
ден от 9,30 до 12,00 часа 
и от 13,00 до 16,30 часа 
в срок до 19 септември 
2006 г., срещу квитанция 
за заплатена сума 300 ле
ва гаранция в касата на Об
щина–Попово.

Дата, място и час на от
варяне на предложенията. 
Предложенията се отварят 
в 10 часа на 21 септември 
2006 г. в залата на Общи
ната.

СЪОБЩЕНИЕ

удовлетворение от старти
рането на проекта, който 
е плод на усилията на це
лия екип на общинската 
администрация и на проек
тантите от Министер
ството на земеделието 
и горите по програма 
САПАРТ. Разработван е 

в продължение на годи
на и половина, за да се 
преодолеят тежките проце
дури. На 1 декември рабо
тата по проекта трябва да 
е приключила. Стойността 
му е 1 650 000 лв. Ще се 
работи по главната ули
ца „България“, като дъл
жината на реконструк

дат изпълнени по съвре
менните изисквания и ще 
бъде надежден за жителите 
на града. Фирмата е с уни
версална строителна и про
изводствена дейност. За
нимава се основно с из
граждането на инфраструк
турни обекти – канали, во
допроводи, пътища. В то
зи регион на страната е за 
пръв път. 

Тържеството завърши с 
традиционното поливане 
на вода, за да е на хаир, как
то пожела кметът Реянов.

1 650 000 ЛЕВА ЗА НОВ 
ВОДОПРОВОД В ОПАКА

цията на водопровода ще 
бъде 2576 м (от изхода на 
града до къщата на инж. 
Неделчев, бел.ред.) и ще 
бъде доизградена канали
зация с дължина 1260 м.

От единадесетте канди
дати, които са проявили 
интерес към изпълнението 
на този обект, търгът 
е спечелен от фирмата 
„Пътностроителна техни
ка“ ЕАД от София. Пред
ставителят º гн Ефтимов 
увери присъстващите, 
че дейностите ще бъ

Служителите от „Пътен контрол“ всекидневно извършват 
проверки на водачите на МПС. Найчесто срещаните нарушения 
са превишената скорост, неползване на обезопасителни колани, 

липса на винетни стикери и др. Контрольорите следят още 
за употреба на алкохол от страна на водачите, за наличието 

на застраховки, редовност на документите, оборудване на 
автомобилите и всичко останало, предвидено в Закона за 

движение по пътищата.

Кирил ЖеЧеВ

През първата половина на годината дейността на 
служителите от „Пътен контрол“ при РПУ–Попово е 
била насочена към активизиране работата на личния съ
став за противодействие на престъпността, ограничаване 
на произшествията, санкциониране на нарушенията 
на обществения ред и разпоредбите на Закона за дви
жение по пътищата. През целия период приоритетна е 
била дейността по обучението на наймалките и най
уязвими участници в движението – децата пешеходци 
и велосипедисти.

През този период полицейските служители са провели 
беседи с подрастващите във всички училища на те
риторията на обслужвания от РПУ район (общините 
Попово и Опака). С активното участие на униформени 
служители от „Пътен контрол“, в училището в с. Са
дина е проведено състезание по познаване и спазване 
на правилата за движение с приложно колоездене. Съз
дадена е традиция при провеждането на екскурзии 
автобусите да минават предпътен преглед, водачите да 
се проверяват за употреба на алкохол.

Осигуряването безопасността на движението на 
територията на РПУ–Попово се осъществява от петима 
автоконтрольори и трима инспектори. За изминалите 
шест месеца те са установили общо 1716 нарушения 
(през 2005 г. – 827), съставени са 1004 акта (за същия 
период на миналата година – 520), направени са 712 
известия за глоба с фиш, бързите полицейски про
изводства за периода са 36.

Въпреки значителния ръст при установяването 
на нарушения по Закона за движение по пътищата, 
транспортният тероризъм в обслужвания район бележи 
завишение. За шестте месеца са регистрирани четири 
тежки пътнотранспортни произшествия с двама убити 
и четирима ранени граждани (през полугодието на 

м.г. убити няма, тежките 
автопроизшествия са две, 
с един ранен). Произшест
вията с материални щети 
са 104 срещу 67 за същия 
период на 2005 г.

През следващите месеци 
пътните контрольори ще 
активизират дейността си 
в няколко направления. Ще 
се завиши контролът към 
водачите на МПС за използ
ване на обезопасителни 
колани (включително и на 
задните седалки) и пред
пазни каски. Ще се оси
гурява осезателно поли
цейско присъствие, демон
стративен контрол и респект 
по натоварените и рискови 
за автопроизшествия пътни 
участъци в населените мес
та и извън тях. При нужда 
ще се използват също допъл
нителни сили от охрани
телната полиция, жандарме
рията, военна полиция. Ще 
се вземат мерки за макси
мално натоварване на техни
ческите средства за контрол 
на скоростта и употреба на 
алкохол.

А защо не сега?
Потребителски кредити с

50% 
по-ниска такса за управление

До 15 000 лева със срок на изплащане до 7 години
Промоционални условия до 30 септември 2006 г.

ОББ
A Member of NBG Group
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иван АТАНАСОВ

Бати Николчо, бай 
Никола Чолака – то ва 

е Никола Тончев Чола ков 
от село Ковачевец. Май
стор грънчар, фото граф, 

професионален шо фьор, ав
томонтьор, електро тех ник, 
часовникар... – него вите 
умения съвсем не свърш
ват дотук. 

Въпреки че годините му 
вече не са малко, той си е 
все така жизнен, засмян 
и сладкодумен, какъвто е 
бил винаги. И пак, както 
винаги, е готов на всекиго да 
помогне – с каквото може. 
Помагал е на мнозина – 
особено по времето, когато 
е работил като шофьор на 
линейка. С удоволствие 
раз казва преживяванията 
си и всички те са изклю
чително интересни, но 
найвпечатляващите са 
свър зани със срещата 
му с цар Борис ІІІ и осо
бено с участието му в Оте
чествената война, т. е. Вто
рата световна война. 

Роден е през 1923 г. В 
юношеска възраст роди
телите му го пратили да 
учи грънчарство. Побуд
ните младежи били на
соч вани да усвоят няка

къв занаят, защото препи
танието от земеделие 
вся кога е било не само 
труд но, но и несигурно. 
Към грънчарството се на
сочил, тъй като, първо, 
притежавал нужната дарба 
и второ, защото Ковачевец 
е единственото селище в 
района, където десетилетия 
наред то е било добре раз

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МОЖЕ ВСИЧКО

вито. Казва, че него „грън
чар го е направил цар Бо
рис ІІІ“ (разказът му за 
този любопитен случай е 
толкова колоритен, че ще 
загуби, ако се преразказва, 
затова го поместваме от

делно). Сигурно и без ца
ря пак същия занаят щял 
да усвои, защото вуй чо 
му и свако му са би ли 
първите майстори грън
чари от селото и той от тях 
се е учил. Чолаков рабо
тил и при троянски май
стори, които „донесли“ за
наята тук и обучавали мест
ните грънчари. В ня кои от 
тънкостите на про фесията 
го посветил пре бивавалият 
за кратко в Ко вачевец 
бивш директор на 
троянското училище 
по керамика Хала

чев, с когото изра
ботвали и фаян
сови изде лия. 

На всичко 
бай Никола 
гле да откъм 
веселата му 

страна. Ста не ли ду ма оба
че за вой ната, ус мив ка  та из
чезва от лицето му. Много 
са спомените от нея, но има 
един епи зод, който не може 
да про пусне. Било по време 
на изтегляне на български 
войскови подразделения 
на нови позиции. Тогава 
бил куриер и с мотоциклет 
го изпратили от щаба да 

предаде заповед до една 
от частите, заплашени от 
обкръжение. Едно вре мен
но с него тръгнал и друг 
ку риер мотоциклетист със 
същата задача. Дублира
нето било практика с цел, 

ако единият не успее, дру
гият да предаде нарежда
нето. Пътят минавал през 
минни полета и учас тъ
ци, обстрелвани от герман
ците. Рискът бил го лям, 
оцеляването – под съм не
ние, но той извадил къс
мет  – за разлика от дру
гаря си. В един момент 
чул страшен грохот и като 

погледнал встрани, видял 
във въздуха да летят части 
от тялото и от мотоциклета 
на другия ку риер. Чолаков 
про дъл жил и из пълнил за
дачата. На гра  дили го с 
орден за храб рост, като бил 

повишен и в звание от ред
ник на под офицер. Покъс
но заслужил вто ри орден 
за храб рост. За учас  тие то 
си във вой на та полу чил 
още много отли чия. 

След демо били зацията 
пак се върнал към грън
чарст вото. За ра ди при

вик ва нето му в ка зар мата 
не бил успял да се яви на 

из пит за май стор. 
Това на пра

вил през 
1 9 4 6  г. 

Бил на 
23 го

дини! Наред с из ра бот
ването на би това ке ра мика 
усвоил и друго занятие. За
почнал да прави снимки – 
покрай Пе ньо Про  данов 
(Глу хия Пеньо, как то го 
знаят в Кова че вец). Той 
като ра бот ник по ка менни 
те ка рие ри в Ав стра лия 
бил за гу бил слуха си, но 
изу чил фо тографията. 

След смъртта му фотограф 
на се лото ста нал бай Ни
кола. Долугоре по същото 
вре ме получил покана да 
из ползва и при  до битата в 
армията шо фьор ска про
фесия. На сел ската здрав

на служ ба в Кова че вец би
ла пре дос таве на ли нейка и 
ко гато му пред ложи ли да 
º стане шофьор, приел без 
коле бание. На тази длъж
ност след време се пен сио
ни рал. Но до като стигне до 
пен сия какво ли не ми нало 
през главата му! И радост 
от добре свършена работа 
след навременна и бърза 
намеса, и мъка пред не
възмож ността чо век да се 
пре бори със съд ба та. 

Сам се нау чил да по
правя ча сов ници. Така че 
станал и часовни кар – лю
бител, но доста тъчно сръ
чен, за да услуж ва на съ
селяните си. Ра ботил и в 
местния завод (днес „Елек
троапаратура“ ЕООД).

Никола Чолаков има не
малки за слуги и към ко
ва чев ското чи та ли ще – в 
него е ръководил кръжо
ци по грън чар ст во и по 
фо тография, в които са 
участвали десетки де
ца. За тази си дейност съ
що е награждаван мно го

кратно. Той и сега си пази 
грънчарската пещ, фо
тоапаратите, часов ни ци те, 
които е колекцио нирал. 

Инте ресни случ ки е имал 
и в препо давател ските си 
годи ни. Веднъж например, 
заедно с участници в на
ционален семинар за ръко
води те ли на кръ жоци, 
бил на посе щение в Архи

БАЙ НИКОЛА ЧОЛАКА –

През 1937 г. завърших 
ос новно образование – 
тогава му казваха тре
ти, сега седми клас. През 
юни се роди престоло на
следникът Симеон. По 
този случай на всички уче
ници годишната оценка 
бе ше увеличена с по една 
единица. Затова никой в 
България не повтори кла
са. Аз и още две момичета 
от моето село Ковачевец 
за вършихме с отличен 6. 
Беден бях, но се учех. Оти
дохме тримата при ди
ректора, ходихме и при 
класния наставник, ис
кахме да ни издадат дип
лома с успех 7. Нямало как – 
максималната оценка била 
6. Настоявахме, но те не 
само че не се съгласиха, ами 
и по някой и друг шамар 
отнесохме. Младият чо
век лесно не се предава. 
Взехме, че написахме пис
мо до царя. Не мина много 

време и една вечер дойде 
у дома разсилният от об
щината и каза на другия 
ден сутринта с татя да 
идем при кмета. Тати се 
прибра след малко и аз се 
чудя как да му кажа. Не 
зная за какво ни викат, 
но при кмет рядко викаха 
за добро. Престраших 
се, той първо попита как
ва бела съм направил пак. 
Казах, че не съм. Тати само 
рече: „Ако нещо си сгазил 

лука, ще играе дървеният 
господ!“. Отидохме су
тринта в общината – кме
та още го няма, ама дру
гите две момичета и те 
с бащите си там. Като 
дой де кмета, накара раз
силния да даде по един 
стол за бащите ни, пък 
ние останахме прави. 

След това извади от чек
ме д жето на бюрото си ед
на дебела папка, уда ри я 
в масата, та чак мастил
ни цата подскочи. Тати и 
той скочи от стола готов 
да ме бие. Кметът само 
рече: „Стой! Седни пак!“ 
и после се обърна към нас: 
„Вие какви писма пишете 
до царя, бе?“. Разказахме. 
Бащите ни не знаят да се 
ядосват ли, какво ли. Но 
кметът продължи: „От 
двореца ви изпращат ето 
тези пари – по 500 лева на 

човек, да си помогнете за 
учение понагоре“. По оно
ва време, както и днес, 500 
лева не бяха никак малко, 
но за учение изобщо не 
можеха да ми помогнат. 
То не е само да си платиш 
таксата в училище, а тя 
се измерваше в хиляди ле
вове, а нали трябват уни

форма, учебници, наем за 
квартира през четирите 
години... Затова пък за 
400 лева купихме жито да 
си помогнем в прехраната 
през зимата и останаха 
100 за други неща. 

Дойде есента и в Попов
ско започнаха царските 
маневри. Край нашето се
ло беше „главната бит
ка“, а в Голямата гора (на 
въз вишението Калакоч – б. 
р.) беше бивакът на офи  
циалните гости и цар  ско
то семейство. Вой ни ците, 

които бяха в Ко вачевец, 
преди да тръг  нат за 
парада край Пала марца, 
се строиха на мег дана на 
Балладжа. От едната 
страна на дерето – те, 
от другата се събрахме 
ние от селото да гледаме. 
Дой доха офицери на коне. 
Чу се някой да казва: „Ца

ря! Царя!“. Мина той 
край войниците и офи
церите, слезе от коня и 
ка то прескочи пъргаво де
рето, че чак шпорите му 
звъннаха, започна да се 
ръкува найнапред с въз
растните. Баба беше до 
мен, донесла си столче и 
преде. Прибра вретеното, 
гледа го и пита:„Ти кой 
беше, ба?“ – „Царя!“, каз
ва той, ама тя нали недо
чува и недовижда, кокори 
се и вика: „А?“. Царят 
повтори и тя занарежда, 

че като бил дете, го би
ла виждала в Рилския ма
настир, кога е пораснал, 
че и остарял, ами царете 
остаряват ли и т. н. Той 
отговори, че и царете са 
хора, и продължи да се 
ръкува с другите. На все
киго казва по някоя дума. 
Наредих се последен и най

после дойде и моят ред. 
Застанах мирно и си казах 
името. Царят се засмя, 
вдигна ме, завъртя ме около 
себе си и попита къде са 
момичетата. Запомнил ни 
и имената! Пита ме какво 
ще правя оттук нататък. 
Казвам: „На нивата!“. 
Не, вика, занаят трябвало 
да уча. Отговарям му, че 
сме бедни, а занаят като 
се учи, първо трябва поне 
ед на година да се чиракува 
и през това време да се 
плаща на майстора, после 

като се стане калфа, пак 
се работи на майстора, 
но без нито единият, нито 
другият да плаща нещо 
и едва когато калфата 
стане майстор, започва 
да печели. Дотогава кой 
ще ме храни и как да пла
тим на майстора? Баба 
се обади, че вуйчо и сва

МЕНЕ ЦАРЯТ МЕ НАПРАВИ

 НИкОЛА тОНЧЕв

тек тур ноетнограф ския 
комплекс „Етъра“, за да 
видят на живо как се ра
боти в занаятчийски рабо
тилници. В керамичната ра
ботилница всеки посетител 
можел сам да опита да на

прави някакъв предмет на 
грън чарското ко лело. Раз
бира се на никого не се уда
ва ло. Решил и той да опита. 
Другите не знаели, че ос
вен фотолюбителска гру
па, ръководи и кръжок по 
керамика. Отначало се пра
вел, че не може да върти 
колелото, мачкал глината 
несръчно, така че нищо да 
не се получи. Започнали да 
му се присмиват. Изведнъж 
завъртял колелото, под хва
нал парчето глина и на бър
зо оформил стомна. Всич
ки ахнали. Майсторът, кой
то дотогава наблюдавал без
мълвно, станал от стола, 
подал ръка и с думите „А, 
колега значи“ го заговорил. 
Запознали се, оказало се, 
че имат и общи познати – 
също грънчари... 

Особено драго му става, 
когато влезе в поповския 
музей и види майсторското 
си свидетелство, окачено 
над лавица с дарени от 
него керамични съдове. 
Ос вен тях той е подарил 

и други етнографски мате
риали, различни снимки, 
документи. И продължава 
да събира старинни пред
мети, за да ги дари на му
зея. Не е човек, който може 
да стои, без да прави нищо, 
и затова все намира с какво 
да се занимава. А на него, 
както казват хората от се
лото, всичко му приляга. 
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ко са грънчари. „Грън
чар ще станеш! И кажи 
на майстора, че аз на
стоявам!“ – рече царят и 
ми даде една монета от 
сто лева с неговия образ на 
гърба, като поръча да не я 
харча за какво да е. Най
добре да я дам на баща 
си. И досега си я пазя за 

спомен! Още на другия ден 
отидох в работилницата 
на вуйчо и той, без даже 
да ме пита нещо, ми 
сложи престилката. 

Ей затова казвам, че 
мен цар Борис ме направи 
грънчар. И все си мисля, че 
между него и сина му има 
много голяма разлика…

Започнаха летните жеги, но в квартала това не ни 
вълнува чак толкова. Дъждец не е капвало отдавна, а 
доматите, пиперът и другите зеленчуци трябва да се 
поливат. Кой знае какви сметки за вода ще ни треснат 
този месец. Добре че не сме в Австралия. Според 
вестника: „Виното в Австралия – поевтино от водата“. 
Вярно че не са уточнили колко им струва водата, 
ама щом е поскъпа от виното... Като се зачетохме, 
разбрахме, че австралийците са на далавера, понеже 
кашон „Шардоне 2006“ го харчели по девет долара. 
Вярно е, че още не сме стигнали техните стандарти, 
ама като прочетох: „Кандидатпрезидент обеща 15 000 
долара заплата“, ме обхвана оптимизъм, който на
бързо се изпари. Поредният луд, кандидатирал се за 
пре зидент. Явно в Перник им е развъдникът. Санде се 

казвал и веднага заел политическата ниша, освободена 
от Кире Либерало, лека му пръст. Дали пък да не гла
суваме за него? Поне ще си знаем, че си е нефелен чо
века и няма да му обръщаме внимание, а и не виждам 
някаква кой знае колко голяма разлика между него и 
действащите ни политици. Щом не се притеснява да 
влезе в политиката...

Един влиза в кръчмата и се провиква: 
– Всички политици са лайнари! 
От една маса става огромен мъжага и го хваща за яката: 
– Да си вземеш думите назад, чуваш ли? 
Онзи уплашен заеква: 
– Извинявай, братче, не знаех, че си политик. 
– Не съм политик. Лайнар съм! 
Вярно че това е виц, ама като знаем колко е тънка 

границата у нас между вица и действителността, може 
и да му се вярва с известни резерви. Може би това е 
впечатлило и генерал Любен Петров, член на БСП, 
че да възкликне от страниците на в. „Новинар“: „Уж 
НДСВ бяха крадливи, а се прегърнахме с тях“. Де има 
далавера, има и любов бе, господин генерал, без зна
чение с кого ще се прегръщаш. Може и лайнар да е, 
сти сваш очи, щом си струва. Тя вонята си минава, пък 
и парите не миришат, к’во си се закахърил толкова. 
Язък, че началник на ГЩ те бяхме направили, а не си 
разбрал още тактиката и стратегията.

„Църквата гневна на светотатствен клип“, гърми пре
сата. Рекламата на „Биг брадър“, подразнила све тите 
братя. В клипа се споменават седемте смъртни гря ха и 
завършва с подканващото:... „Ако си готов да ги пре с
тъпиш, ела на кастинг в...“. Според тях това под тиквало 
хората към грях. Абе то грехът и без да е имало клип 
си битува открай време по земята, що скачат толкова. 
Пък и народът и държавата са ни такива, че може. Ако 
тази реклама засягаше исляма, отдавна мо хамеданите 
да са гръмнали първо телевизията, коя то го излъчва, а 
след това щяха да правят митинги и манифестации пет 
години поред. Ний обаче сме ци вилизовани, гледаме 
си тъпо в екрана и си траем. Пък и светите братя да 
не подскачат много. Ако не друго, то поне поголямата 
част от населението научи от тоя клип  кои са седемте 
смърт ни гряха. Гледайте мал ко поположително 
на нещата, както ни учи коали ционният ортак гн 
Кобургготски.  

Щем не щем, стигнахме дотам, че „Объркахме Вел
чев с арменския поп“, поне така са го написали във 
вест  ника. Станало мода да изтичаш с папката до про
ку рора. Вместо първо да отидат при журналистите, да 
опищят, оврякат и очернят де що има, те – при про ку 
рора. Тъй де, при журналистите поне сеирът е га ран
ти ран, докато при главния прокурор... Гръмна, тряс
на, светна и угасна. Сега ми стана ясно откъде идва 
приказката „Върви се оплаквай на арменския поп“, 
това се казва за работа, която предварително е обрече
на на провал и няма да стане. К’во толкова се притес
няват. Оня ден цял предиобед умувахме върху за пла
тата на шефа на „Софийска вода“. Месечно взе мал 
74 000 лева. Според Пешо Мастиката, ако от кра новете 
те чеше бира, можело да насмогне, ама с ед на гола вòда. 
Го ла ли, ти ми дай на мене кранчето на Со фия, пък ела 
гле дай тогава... 

Йордан Минчев

ЗОв ЗА пОМОЩ
Моля помогнете на една майка, която се 

грижи са ма за дъщеря си, да и помогне да 
излезе от света  на тишината.

Велмира – на 14 години – е с увреден 
слух. Плану вана е операция в Италия за месец декември 
2006 г. и за целта са необходими финансови средства в 
размер на 35 хил. лева.

Обръщам се с гореща молба към всички мои съу-
ченици, приятели, близки, познати и непознати биз-
несмени и състрадателни хора.

МОЛЯ, пОМОГНЕтЕ МИ кОЙ С кОЛкОтО ИМА 
вЪЗМОЖНОСт. БЛАГОДАРЯ вИ пРЕДвАРИтЕЛНО.

БАНкОвА СМЕткА в ЛЕвА

ДЗИ банк АД, клон Търговище, SWIFT (BIC): REXIBGSF 
IBAN: BG35REXI93201000541835

ИЛИ С пОЩЕНСкИ ЗАпИС НА АДРЕС

гр.Търговище, ул. „Цар Освободител“ № 7, 
вх. Д, ет.2, ап.20, Румяна Димитрова Митева

Маруся МилушеВА

За осми пореден път от 
28 до 30 юли в родопското 
село Дорково, близо до 
Велинград, се проведе 
Меж  дународният фестивал 
за автентичен фолклор. В 
този празник на духа об
щина Попово участва с 
два състава – камерната во
кална група при НЧ „Раз
витие“–с. Дриново  и гру
пата за беломорски фол
клор към читалище „Ан тон 
Страшимиров“–с. Свет лен. 

И двата художествени ко
лектива бяха отлично под
готвени и се представиха 
на ниво. За участието си 
те получиха диплом  и 
паметна статуетка. 

Ето какви са впечат ле
нията за събора на Теме

ПРЕДСТАВИХМЕ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 
НА ФЕСТИВАЛА В ДОРКОВО

ПРЕДСТАВИХМЕ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР ПРЕДСТАВИХМЕ АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 

нужка Берберска – една от 
младите певици в  дринов
ския състав.

Нашата група беше от 
седем момичета, които 
пеем автентични родопски 
пес ни. Акомпанират ни че
тирима музиканти на три 
тамбури и една тарамбука. 
Ръководител на състава е 
Йовка Иванова – секретар 
на читалището.

В Дорково пристигнахме 
в събота, а участието ни 
беше на 30 юли. С нас беше и 
кметът на село то гн Игнат 
Игнатов. Изпъл них ме три 
песни,   накрая за  вършихме с 
ав тентично ро доп ско хоро. 
И публика та, и журито 
мно  го ни ха ре саха и оцениха 
доб ре представянето ни. 
По  лу  чихме и грамота от 
ЦИОФФ – международна 

ор га ни зация към ЮНЕСКО, 
която прави селек ция на 
фол клорните съста ви, кои
то да предста вят българ
ското народно изкуст во зад 
граница. 

Много сме доволни от ця
лостното си пребиваване 
в това красиво родопско 
село, което, макар и малко,  
за тези три дена ус  пя да 
посрещне хиляди гос ти 
от страната и чужби на. 
Впе чатлиха ни ор ганиза
цията и високото ни во на 
фес тивала. Смятаме, че 
пред ставихме община По 
по во достойно и ако ни 

пока нят догодина, пак бих
ме участвали в този фес
тивал.

    
 

ГРЪНЧАР

Пред паметника на Зарайския 
полк, воювал за свободата на 

България.

От 17 до 29 юли 10 тан
цьори от формация „Чар“ 
при Дома на културата 
гос туваха в побратимения 
с Попово руски град За
райск. Групата беше во
дена от ръководителя на съ
става Валентина Цонева, 
децата придружаваха също 
помощник художественият 
ръководител Маринела 
Тау шанова и преподава тел
ката от ОУ „Св. Климент 
Ох ридски“ Кристина Йор
данова, отлично справяща 
се с ролята на преводач.

Традиционното рус
ко гостоприемство и то
зи път беше факт. Българ
ската делегация през це
лия си престой беше обгра
дена с голямо вни ма ние. 
Домакините бяха подгот
вили наситена с интересни 
срещи и посещения про
грама – запознаване с исто
рически паметници и забе
лежителни места, госту

ване в съседни селища и 
съвместни концерти. Осо
бено вълнуващо бе учас
тието в тричасовия концерт 
на открито в с. Белыничи 
по повод честването на не
говата 500годишнина, дъл

го ще се помнят срещата 
с приятелите от танцовия 
състав „Каприз“, гостувал 
неотдавна в Попово, лагер
ният огън, песните и иг
рите…   

Ето какво споделят за десет
дневния си престой в руския 
град някои от де цата.

неда иванова и Гергана 
светломирова

В детския лагер 
„Осьотр“, където бяхме 
на станени, ни посрещнаха 
с голяма топлота, обич и 
вни мание 150  руски деца 
от трета смяна. Вклю
чихме се с наши изпълнения 
в културната и спортната 
програма, взехме активно 

участие в живота на 
лагера. Забавлявахме се 
чудесно, създадохме много 
приятелства. Посетихме 
за райския Кремъл, исто
рическия музей на този 
дре вен град, Двореца на 
кул турата и навсякъде ни 
посрещаха като свои. Осо
бено вълнуваща бе сре щата 
със заместниккмета на 
Зарайск гн На секин, който 
неотдавна е бил в Попово 
на празника на града ни.

Незабравими за нас ще 
останат екскурзиите до 
град Коломна с многоброй
ните църкви и музея на 
народните занаяти. Бях
ме и в Константиново, 
род ното място на великия 
рус ки поет Сергей Есенин. 
Раз бира се, видяхме и сто
лицата Москва, стъ пихме 
на Червения пло щад. 

Трудно се разделихме с 
новите си приятели, обе
щахме си да се видим отно
во, вече на българска земя.

Бонка Димитрова

В Русия прекарахме мно
го хубаво. В лагера, в кой
то бяхме, имаше много 
деца. С част от тях се за
познахме и станахме прия
тели.  Много ми хареса то
ва, че те се стараеха с 
всич ки сили да прекараме 
ху баво. Случваха се инте
ресни неща, имаше фит
нес зала, игрище за волей
бол и баскетбол. Приро
дата беше много хубава, 
ходехме на реката, всичко 

беше потънало в зеленина. 
Во зихме се на лодка, видях
ме красиви водни лилии, 
а наоколо плуваха разни 
животинки. 

Това за мен бе една неза
бравима ваканция!

През цялото време се 
чув ствахме представители  
на България и Попово, а 
руските хора обичат бъл
гарите – това твърдят след 
далечното си пътуване и 
деца, и възрастни. В по
твърждение на това те си 
спомнят казаното от за
местниккмета Насекин, 
че Зарайск има много дру
ги градове побратими, 
но връзката с българския 
град Попово е найотдав
нашна и найтопла. Ос вен 
това тази дружба е скре
пена и с кръвта на заги
налите руски войни от 140 
пехотен Зарайски полк, 
дали живота си за сво
бодата на нашия край – не
що, което никога няма да 
бъ де забравено.        МВГрупата от Попово

НЕЗАБРАВИМА ВАКАНЦИЯ 
В ЗАРАЙСК
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оВен.  Положението на нещата в семейството 
е обнадеждаващо: добри отношения с близ
ките, дребни придобивки, украсяващи бита. 

Потрудни са нещата около порасналите деца или 
любимия човек. 

ТеЛец. Както и през миналата седмица 
всичко найоптимистично при вас е свързано 
с обучение, преподаване, публична дейност и 

пътувания. Разширявайте сферата на общуване, това 
бързо ще ви донесе полза и изгода. 

БЛиЗнАци. Такъв благоприятен във 
финансово отношение период като сегашния 
се случва не чак толкова често. И той няма 

да продължи толкова дълго, колкото ви се иска. 
Затова действайте, използвайте всички възможности, 
утвърждавайте успеха, в каквото и да се изразява 
той. 

рАк. Вие се изхитряте да запазите пре
красно разположение на духа независимо от 
финансовите трудности, които през тези дни 

се проявяват особено забележимо. Това може да бъде 
сериозна придобивка, която отдавна сте искали да 
осъществите, за което сте трупали средства? 

ЛЪВ.  За повечето от вас седмицата ще се 
по лучи трудна. Неизбежен ще е конфликт 
с домочадието или със самите себе си. Не е 

за дължително той да е свързан с лошите взаимо от
ношения, а поскоро ще е заради обективни условия, 
за „подобър живот“. Впрочем, кому – как. 

ДеВА. В началото на седмицата обстоя
телствата се променят към подобро. Вие се 
чувствате прекрасно в обществото на роднини 

и приятели: те ви повдигат настроението, помагат ви 
с някои неща. 

ВеЗни. Благодатният период в кариерата е 
подкрепен от найсилни честолюбиви помисли. 
По отношение на любовните отношения вие 

поскоро се заблуждавате, а що се отнася до здравата 
приятелска ръка, вие не само се нуждаете от нея, но 
и я имате. 

скорПион. През тази седмица вие с цялата 
си очевидност ще се убедите в каква степен 
вашата социална дейност и работа одобрява 

обществото. Ако сте удовлетворени от своя социален 
статус, длъжност, уважавате непосредствения си 
ръководител и в негово лице – цялата държава, вие 
сте изключително успешен човек. 

сТреЛец. Времето и обстоятелствата са 
благоприятни за зрелите хора, готови да отдават 
своите знания, опит и сили на младежта, да 

посветят себе си на благотворителна или мисионерска 
дейност. С една дума, за онези, които не толкова искат 
от обществото, колкото му дават. 

коЗироГ. В последно време вие абсолютно 
ясно осъзнавате своето място в обществото. Вие 

стигнахте върха на своите потенциални постижения 
миналата есен, сега е справедливо да берете плодовете 
на едно стабилно и достойно положение. Сега обаче 
обстоятелствата ви подтикват към още поголеми 
социални постижения. 

ВоДоЛеЙ. Обстоятелствата ви отрезвяват. 
Поуспешни са онези, които трезво отчитат 
всички обстоятелства и в зависимост от тях 

градят жизнената си стратегия. Много потрудно е сега 
на фантазьорите и хората със завишена самооценка. 

 риБи. Съветът за вас е да си починете. 
Или да поработите зад граница: там вие имате 
тенденция към социален ръст, престижно по

ложение. Работата в чужбина, макар и временна, е 
изгодна. Както и обучението.  

Психолози и психиатри 
от Мейо Клиник са на
правили подробен ана лиз 
на типовете женско по
ве дение спрямо другия 
пол и в зависимост от ре
зул татите са се опи та
ли да дефинират ня колко 
основни психотипа на 
жен ското поведение, кои
то мъжете е добре да из
бягват. 

„Сложното е, че в реал
ния живот жените могат 
да съчетават в себе си 
няколко недостатъка, но 
не в много силна степен,“ 
казват учените. „Затова 
нека любовта не ви 
заслепява, не трябва да 
се живее с човек, който 
се опитва да ограничи 
вашата свобода.“ 

тИп 1. пИЯвИЦА

Тази жена настоява да пре
карвате винаги сво бод ното 
си време с нея, забранява 
ви да се срещате с приятели 
или с когото и да е другиго. 
Типична е ситуацията, ко
гато вие º предлагате да 
се разходи с приятелка, до
като вие гледате мач, и това 
невинно предложение ще 
ви донесе двучасов спор, 
в продължение на кой то 
поне сто пъти ще ви по пи
тат дали още я оби чате. 

Вгледайте се във факти
те – отношения, които при
личат на робство, няма да 
продължат дълго. 

тИп �. ЖЕНА – ЦЕНтЪР 
НА вНИМАНИЕтО

Независимо дали сте 
сред приятели, роднини 
или само с кучето си, тя 

Особено през лятото това 
е доста рисковано. Въз
можно е дори да станем за 
смях.

Доколко можем да се 
разголваме на работното 

ни място, спазвайки 
приличието?

За радост на мъжете, 
много жени се разголват 
на работното място, без да 
поднасят абсолютно всичко 
на тепсия. Неуместно е да 
се обличаме с блуза или 
рокля с гол гръб не заради 
друго, а поради това, че 
(особено) в учреждението, 
където работим, няма да 
се чувстваме удобно, ако 
се наложи да обикаляме 
ко ридорите. Силно изряза
ните деколтета, прилеп
нали по тялото потници, 
блузки, бюстиета без 
презрамки също са табу.

Можем да изглеждаме 
секси, но в същото време да 
вдъхваме респект с дрехите 
си – поли или панталони от 
меки и тънки непрозрачни 
материи в свежи цветове, 

РАЗГОЛВАНЕТО 
НА РАБОТНОТО МЯСТО

които внасят настроение в 
облеклото – без да чуваме 
подмятания  зад гърба си, 
облекло,  в  което  ще се 
чувстваме удобно.

Що се отнася до дънките, 
те отдавна са навлезли в 
гардероба на почти всяка 
жена. Ако професията ви 
е артистична, може да ги 
носите, като ги комбинирате 
с памучна, копринена или 
ленена блузка  с апли ка
ции или без такива. Задъл
жително е всяка жена да 
съобразява външния си 
вид с работното място или 
с професията си.

За банкерките и бизнес 
дами те найпод хо дя щото 
облекло  е лек костюм, из
чистена семпла рокля, пра
вият панталон, малките и 
нежни бижута. За делови 
срещи са подходящи и ле
нените костюми в комби
нация със сандали на висок 
или нисък ток, важното е 
да ни е удобно. В крайна 
сметка е подобре да се 
по изпотим, отколкото да 
се изложим на одумки 

Девойка, очакваща изпит за 
секретарки. Дали разчита само 

на облеклото си ...

от страна на колегите си, 
затова е подобре да сме 
делови  и да вдъхваме рес
пект у околните. Да сме ви 
наги на висотата на работ
но то си място.www.dnes.bg

ИМА ТИПОВЕ ЖЕНИ, КОИТО Е НАЙ-
ДОБРЕ ДА БЪДАТ ИЗБЯГВАНИ

винаги иска да е в центъра 
на вниманието. А за да го 
привлече, прилага всякакви 
методи: говори високо, сил
но жестикулира, разказва 
небивалици и вицове, а мо
же да извърши и нещо шо
киращо. 

Тази жена с времето 
ще ви умори, въпреки че 
някои мъже обичат нестан
дартните жени. Затова, ако 
сериозно сте въвлечени в 
такива отношения, дайте 
си сметка дали се чувствате 
добре с такава жена. 

тИп �. ЖЕНА, СтРЕМЯЩА 
СЕ кЪМ БОГАтСтвО

За щастие вие можете да 
разпознаете този тип жена 
дълго преди създаване на 
близки взаимоотношения. 
Тя обикновено прави ком
плименти по адрес на скъ
пия ви часовник, лук соз
ната кола, костюма и т.н. 
Първото, за което ще ви 
попита, е къде работите и 
живеете, каква кола имате 
и т.н. Ако не сте богат, няма 

от какво да се тревожите. 
Но ако сте състоятелен, 
бъдете внимателен. 

тИп 4. МАМА

Ако вашата приятелка 
постоянно оправя косата ви, 
вратовръзката ви и издухва 
прашинки от вашите дрехи, 
то тази жена се намира под 
влиянието на майчинските 
инстинкти, които може 
да реализира върху вас. 
Въпреки че такава жена в 
повечето случаи е находка, 
нейната извънредна гри
жовност може да ви ом
ръзне. Много такива жени 
могат да се отърват от май
чинските навици с ва ша 
помощ, разбира се. Но ако 
приятелката ви не може 
и няколко минути да се 
въздържи да не поправи 
нещо във външния ви вид, 
спасявайте се! 

тИп 5. БЪБРИвкА

Жена, която никога не 
затваря уста и говори по

стоянно въпреки вашите 
молби и желание да кажете 
нещо, не подхожда за нор
мални отношения. Още ед
на характерна черта за та
къв тип жена – когато го
ворите вие, тя или ви слу
ша с половин ухо, или въоб
ще не ви слуша. 

тИп 6. пРИНЦЕСА

Тази жена изисква мно
го внимание и много па ри 
поради своя изискан вкус. 
Тя очаква от вас скъ пи 
подаръци, вечери в елит ни 
ресторанти и т.н. От детст
вото към нея са се отна
сяли като с принцеса и тя 
е свикнала с мисълта, че е 
достойна за найдоброто, 
въпреки че може самата тя 
да не дава толкова, колкото 
получава. Ако тя си счупи 
нокътя, вероятно ще ви се 
наложи да захвърлите всич
ко и да я заведете в коз
метичния салон за нов ма
никюр. 

тИп 7. РЕвЛА

Това не е просто емо цио
нална жена, а жена, коя
то плаче за глупости, на
пример не може да си на
мери любимата чанта или 
друга дреболия. 

тИп �. ГЛУпАвИЧкА, 
НО СЕкСИ

Много мъже нямат нищо 
против да пофлиртуват с 
нея, но сериозни отно ше
ния с такъв тип жена са 
не възможни – нали в тях 
освен секс има и общуване. 
Тази жена не може да каже 
нищо умно, тя умее само 
да се усмихва и кима. 

тИп 9. МАЙСтОР 
НА СпОРА

Спорът – това е нейната 
стихия и стил на живот. 
Тя умее да го прави, като 
специално подбира опасни 
теми. По време на спора 
е готова да ви обвини за 
всички грехове, въпреки 
че това няма нищо общо 
с конкретната тема. Умело 
се опитва да предизвиква 
у вас чувството за вина да
же за нещо, което не сте 
на правили, и това º позво
лява да ви контро лира. 

тИп 10. НЕпОпРАвИМА 
ЛЪЖкИНЯ

Тук има две подкатегории. 
Първата – още на първата 
среща ще ви разкаже за та
зи своя особеност, така, 
сякаш се гордее с нея. Вто
ра та – ще лъже да же ко гато 
я хванете на место пре с тъп
лението. 

За да откриете ис ти
ната ще са ви необхо ди
ми търпението и съобра
зи телността на Шерлок 
Холмс. Но внимавайте в по
добна ситуация да не раз 
виете излишна по дозри  тел
ност и да се пре вър нете в 
Отело.         www.zdrave.bg
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БЕЗПЛАТНИ

                
        МАЛКИ ОБЯВИ

НЕ ВАЖИ  ЗА ФИРМИ

тел. 060�/ �� 5 77

• Продавам двор но мяс
то 1,4 дка (в регу ла ция) в 
кв. Сеячи. Справ ки на тел. 
27326 и 0887.915.510 35

• Давам под наем ма
газин 20 кв.м с изба на пл. 
„Трети март“, до зе лен  чу
ковия пазар. Тел. 26829, 
Попо во, Ди мит рова.   35

• Продавам апарта мент 
в Попово, двустаен (71 кв.
м), тухлен, IV ет., на бул. 
„Михаил Ма  джа ров“. Тел. 
0898.644.569, Петрова. 35

• Продава се три етаж
на къща с дворно мяс
то и селскостопански по
стройки в Попово, ул. 
„Лозарска“ №2А. Тел. 21 
652; (26 556 след 17 ча са); 
0896.111.385      35

• Продавам холна гар ни 
тура,  секция, спалня и дру
ги вещи, добре за  па   зе ни. За 
справки: 2 21 19.         55

ПРОДАВА

РАЗНИ

КОЛИ ПОД НАЕМ
вЕЛИкО тЪРНОвО

За справки – 
088 7 554 
582

• Продавам двустаен тух
лен апар тамент в кв. „За
пад“, бл. 2, ет.5, Ла зарина 
Пе трова – 20 хил. лева. 
Справ  ки – на място.      35

ТЪРСЯ

• Продавам детска ко
лич ка „Babi max“, комбини
ра на. Справки – на тел. 
0889.098.626. 45

пРОДАвАМ  
• легло тип 
„Приста“ 
(190 лв.);
• ниска холо-
ва масичка (50 лв.). 
тел.060� � �5�1.
ва масичка (50 лв.). 

• Продавам имот в с.Кар
дам. Справки – с.Славя но
во, тел. 934  303.       15

• Продавам гумена лод
ка, руска, нова и нова па
латка. Справки – тел. 
0889.889.816. 55

• Продавам кон с кару ца. 
Тел. 060/309, с. Бракница, 
Пе  ньо Михайлов Йорда
нов. 55

• Младо семейство тър-
си квартира – едностаен 
или двустаен апартамент, в 
Попово. За справки: тел. 2
8629 и 0887.411.591. 55

• купувам запазен мото
пед „Симсон“. Тел. 282
82 и 0899.964.173. 35

• Продавам 30 броя 
пчелни семейства ЛР. 
Справки на тел.: 054/3 69 
90 и 0899.782.888          35

КУПУВАМ

• Продавам фуражо
мел ка – 36 чука, хромва
надий, „Циклон“. Двига
тел – 5 kw, 1500 оборота. 
С.Церовец, Енчо Енчев, 
тел. 082/623 252, Русе и 
0897 322 202, Енчеви. 15

• Продавам 60 праз ни 
пчелни кошери, центро
фуга радиална, нови тене
кии и фургон. Село Цар 
Асен, Стефан Йорданов 
Драганов.                     25 • Продавам багерно 

устрой ство (уредба), мо дел 
„Каварна“, цена – по спо
разумение. За справки – 
с.Долна Кабда, тел. 060377 
452, Хасан Чакъров. 35

• Продавам „Опел ка
дет“ (1982 г.), бракуван, 
пер фектен за резервни 
час    ти. Цена – 250 лева. За 
справ  ки: тел. 083 193 97, 
с. Балкански, Разградска 
област. 35

• Продавам три туристи
чески ремаркета в мно
го добро състояние, в дви
жение. Цена – по споразу
мение. Тел. 21548, след 
20 часа. 35

• Продава се етаж от къ   ща 
на бул.„България“ № 116. 
За справки тел. 2 16 72, 
0899.865.946, 0899.865.94
7.                                    5–5

• Гледам възрастни и бол
ни хора. Тел. 0899.254.722. 
25 • Продавам къща в с. 

Осиково със стопански 
по стройки, обработваемо 
двор но място един декар, 
питейна вода и трайни на
саждения. За справки: тел. 
0877.177.093.               15

• Продава се двустаен 
апартамент, тухлен, обзаве
ден, кв. Запад, ет.V. За 
справки: 0888.057.550 от 
17 до 21 часа. 45

• Продавам старинен 
диван, произведен 20те 
години на ХХ век. 
Це на – 300 лева. 
Тел. 0886.265.532. 

АНТИКВАРИАТ

• 
кУПУ-
ВАМ 
селски 
къ щи 
и празни двор  ни места в 
регу лация без посредник. 
Справки: 0897.840.400, e
mail: svetlomir6@mail.bg. 
1316

• Продавам едноетаж
на къща върху мази, с ло
кално парно, подобрения 
и гараж на ул.„Хр. Бо тев“ 
№ 22. Справки на тел. 2 56 
86, Попово и  0885.888.113 
и 0899.980.946. 25

ДА ПОЧЕРПЯТ 
РОЖДЕНИЦИтЕ

� август
Анка Неделчева – 
съветник в ОбС–Опака

9 август
Григор Гогов – гла вен 
секретар на НЛРС – 
Съюз на ловците и рибо-
ловците в България

• Продавам едностаен 
апар тамент 40 кв. м с мазе 
6,30 кв.м в Попово, кв. 
„Мла дост“ № 13, вх. „Б“, 
ет.II. За справки: Неда Ива
нова, от 12 до 15 ч. 35

• Продавам 10 декара 
земе делска земя в земли
щето на кв.Невски, тел. 
0888.339.536. 55

• Давам апартамент  
на ул. „Гагарин“ № 1  под 
наем. За справки: тел. 060 
380/ 359, след 21 часа или 
сутрин до 7 часа. 55

ПОД НАЕМ

• Продавам „Жигули“ 
с блъсната задна част за 
части. Цена – 250 лв. Тел. 
0886.928.095.

• Продава се етаж от 
къща на бул. „България“ 
№ 116. За справки – тел. 
2 16 72, 0899.865.946, 
0899.865.947. 45

• Продавам или давам 
под наем хранителен ма
газин 24 кв. м до блок 5, в 
кв. Запад на град Попово. 
Тел. 0898.715.507. 15

СЪОБЩЕНИЕ
От 7 август т.г. пунктът на КАТ в Попово започва 

работа по регистрацията на МПС. Ще се извършва 
ре гистрация и пререгистрация на всички видове 
авто мобили и други транспортни средства.

Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил 
обяви официално, че има готовност да отмени началото 
на ловния сезон за пернат дивеч, ако се появят нови ог
нища на болестта птичи грип в България. С негова за
повед птичият лов би трябвало да бъде открит на 12 ав
густ.

Със заповед на земеделския министър от 24 юли беше 
забранена търговията на живи птици и яйца по откри
тите пазари в цялата страна.                                       МВ

ПТИЧИЯТ ЛОВ МОЖЕ ДА СЕ ОТЛОЖИ

Борис ПРОДАНОВ

Организираният от вар
ненския клуб „Адрена лин“ 
национален шампионат за 
бънджи се проведе за ос
ми път през уикенда на 
Аспаруховия мост с ме
дийното съдействие на 
в.„Черно море“. В двата 
по редни дена на турнира 
за писалите се за участие 
двай сет спортисти мериха 
сили в категориите акро
батика и свободен стил. 
Състезателите участваха 
и отборно – тимът е от че
тирима души, и инди ви
дуално. Главни критерии 
за оценяване бяха броят, 
чис тотата и завършеността 
на изпълнените фигури – 
предни и задни салта. Три
членната съдийска комисия 
ще оценява и творческия и 
иновативен подход на ска
чачите.

В акробатиката се очер
та доминация на състеза
телите от Търгови ще. Ин

В VIII нАционАЛен ШАМПионАТ

ДВАЙСЕТ ЧОВЕКА СКАЧАХА БЪНДЖИ С „АДРЕНАЛИН“
В дисциплината акробатика доминираха състезателите на „Светкавица“ (Търговище)

ди видуално титлата взе 
Ста нимир Станимиров от 
„Светкавица“, който изпре
вари варненеца Васил Ва
силев („Адреналин“). От
борно „Светкавица“ завою
ва първото място пред 
„Адреналин“ (Варна). С 
брон зовите медали остана 
ти мът на „Мишмаш“ (Доб

рич).
Късно вечерта съдиите 

обявиха и резултатите от 
сво бодния стил. Награжда
ването се състоя във вила 
„Сайгона“.

При откриването първи 
демонстративен скок напра
ви любимката на клуба – 
71годишната Пепи Балева, 
която реализира двайсетата 
си бънджи изява.

На състезанието през уи
кенда наймалък участник 
бе 16годишният Ясен Ка

сабов, син на основателя и 
шеф на клуб „Адреналин“ 
Росен Касабов.

Идеята за организиране
то и провеждането на 
републикански шампионат 
по бънджи във Варна въз
никва през 1996 г. в клуб 
„Адреналин“. Тогава учас
тие в състезанието взи
мат четири отбора с по 
че тирима състезатели от 
Со фия, Варна, Плевен и 
Бургас.

в.„Черно море“

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
6 август

ивелина НеДелЧеВА, уредник в иМ–Попово 

П р а з н и к ъ т 
отбелязва сре
дата на 15
днев  ния пост 
в чест на Бо
жия  та майка 
пре  ди Успение 
Бо городично. 
Сред капан ско
то насе ле ние 
праз  никът е из
вес тен под на
зва нието Пре
бра зене́, Пре
блезне́. Той е 
свързан с раз
простра не на та 
в Север на Бъл
гария пред  ста
ва, че от този 
ден на стъпват 
про ме ни в го
диш ното време и природата: дните стават покъси, за
студяват нощите; змиите и гущерите се скриват в дуп
ките си, а лястовиците отлитат; водите на изворите и 
реките стават студени и непригодни за къпане. Вярва се, 
че в полунощ срещу празника небето се отваря и Господ 
се явява в сияйна светлина. Ако човек е буден, в този миг 
може да си пожелае всичко и то се сбъдва. Познати са 
редица забрани, които трябва да се спазват на празника: 
не бива да се работи, мие, пере; да се яде червена диня 
и червено грозде, за да не „се преобрази́ш“, т. е. да не ти 
станат белези по лицето и кожата.

На Преображение сутринта жените отиват на черква, 
като носят грозде. След службата всяка раздава от гроз
дето и едва след това вече могат да ядат от него. 
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• пЪтЕшЕСтвЕНИк •�
Великото преселение 

на народите внася 
поврат в развитието на 
античния свят. За ня
колко века картата на Ев
ропа се променя из ос
нови, появяват се и из
чезват многобройни пле
мена и народи. Един от 
тези народи е готският. В 
продължение на десети
летия Нове е център на 
готските федерати в рим
ската империя. Като ос
новен граничен пункт на 
империята на североизток, 
Нове е свидетел на Ве
ликото преселение на на
родите и на сблъсъците 
между немските племена, 
скитските народи, славя
ните и Рим, а покъсно 
Византия. Първите готски 
нашествия в Мизия са 
от първата половина на 
ІІІ в. През 250–251 г. гот
ският вожд Книва на

хлува в балканските про
винции, превзема столи
цата на провинция Тра
кия Филипополис и раз
бива войските на Де
ций, който става първият 
убит в сражение римски 
император. По време 
на същия поход, въпре
ки обсадата на Нове от 
войските на Книва, кре

постта успешно се защи
тава и не пада в ръцете на 
готите. През следващите 
десетилетия следват още 
няколко готски нашествия 
в Мизия. През 376 г. те 
получават статут на феде
рати и се заселват в гра
ниците на Римската им
перия с разрешението на 
император Валент. Същите 
тези федерати организират 
нееднократно бунтове, 
като за дълъг период от 
време стават пълновластни 
господари в провинциите 
Мизия, Тракия, Хемимонт 
и Македония. Найуспеш
ният водач на подобни 
бунтове е Аларих I, из
дигнат от тракийските 
готи и други германски 
племена за крал, който през 
410 г. превзема за пръв път 
сърцето на античния свят 
Рим. От средата на ІV в. 
готи християни се заселват 

в Долна Мизия, след като 
започват гонения на хрис
тияни в готските земи на 
север от Дунава. Техен 
епископ и водач е Вулфила, 
който създава готската аз
бука и превежда за пръв 
път Светото писание на 
готски език. Вулфила е ми
сионер и покръства не само 
готи, но и други жители 

на местните територии, 
участва в няколко вселенски 
църковни събора и е един от 
видните поддръжници на 
арианството. Мизийските 
готи са първите покръсте
ни представители на гер
мански племена и създават 
почвата за християнизация 
и на други германски пле
мена – гепиди, вандали, 
руги. Остготите се появяват 
на територията на Римската 
империя през V в., когато 
под натиска на хуните пре
минават през р. Дунав. В 
балканските провинции 
се разполага компактно на
селение от източни готи, 
присъединили се към свои
те западни братя, заселили 
се тук преди векдва. След 
456 г. готите формират 
кралство в Панония, обе
динявайки бивши хунски 
остготи и вестготи под 
предводителството на Тю

демир. Към 473 г. панон
ските готи се преместват 
в Македония, където на 
мястото на починалия Тю
демир за водач е избран 
синът му Теодорих, по
късно известен като Тео
дорих Велики. Той по
вежда своите хора към 
Долна Мизия и прави нов 
опит за образуване на 

кралство в 474–476 г. По
ради благоприятното стра
тегическо положение Тео
дорих избира Нове за 
своя резиденция и столи
ца на готското кралство 
в периода от 476 до 488 г. 
сл. Хр. През 483 г. Теодо
рих е признат за армейски 
генерал и патриций от 
император Зенон, а след
ващата година е избран за 
консул и е дарен с крайду
навска Дакия и части от 
Долна Мизия. От Нове 
Теодорих води преговори 
с Константинопол, пости
гайки договореност да гос
подства и да представлява 
императора в Рим, ако по
беди завзелия порано веч
ния град Одоакър. Така 
през 488 г. оттук започва 
знаменитият поход на 
Тео дорих към Рим, завър
шил с падането на Запад
ната римска империя под 

управлението на остгот
ския владетел. Готите раз
търсват устоите на рим
ската империя и пишат 
световната история, а ба
лансираното и мъдро уп
равление на Теодорих Ве
лики се оценява от редица 
анализатори като светъл лъч 
в тъмното средновековие. 
В продължение на око
ло век център на новата 
готскоиталийска държа
ва е Равена – найразкош
ното и бляскаво кралство 
на готите. На Теодорих ис
торията дължи легендар
ната Библия на Вулфила, 
безценен паметник на гот
ската писменост – най
старата немска азбука, и 
на християнизацията на 
немските племена. Биб
лията на Вулфила (Codex 
Argenteus), съхранявана 
днес в Упсала (Швеция), е 
копие на превода на готския 

епископ от времето на 
готското кралство в Равена 
и е образец на народната 
реч на готите, претворена 
върху пурпурни страници 
със златни и сребърни 
букви. Величието на гот
ския владетел се засви
детелства от факта, че 
Теодорих е прототип на 
Дитрих фон Берн в старо
германския епос „Песента 
на нибелунгите“. Дитрих 
е един от найсмелите 
рицари в сагата, заедно 
с Hildebrand, Waltharius 
(Walter), Gunther и Hagen. 

За да запазите ценните 
си спомени от разходката 
в крепостта, всеки от 
вас може да се сдобие с 
уникален сувенир – кар
тички, брошури, книга, 
мултимедиен диск, доку
ментален филм. Магази
нът за сувенири се намира 
в Посетителския център 

В найскоро време колек
цията от сувенири ще 
бъде увеличена откъм раз
нообрзие. Проектират се 
нови изделия (копия на ге
ми, плакати, модели на 
римски и готски бойци, на
столни игри и много дру
ги).  

Посетителският център 
е многофункционална 
сграда с експозиционна 
зала, магазин за сувени
ри, заседателно помеще
ние и кафене. Местополо
жението му е непосред
ствено до част от остан
ките на крепостта Нове. 
За целта сградата е пов
дигната на колони, с кое
то се запазват археологи
ческите разкрития. Оттам 
тръгват всички маршрути 
по руините. Заповядайте и 
станете част от епохата. 

НОВЕ – 
ЗАБРАВЕНАТА СТОЛИЦА 

НА ГОТИТЕ


