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Диана Сиракова
В община Брегово са разработили проект за социална услуга с името „Надежда”.
Според него от Дома за връзрастни хора с
физически увреждания в с. Балей, ще бъдат изведени 6 човека, които ще заживеят
в специално оборудвано защитено жилище.
Сградата, в която ще бъде разположено
жилището е общинска. Намира се в центъра
на града, едноетажна е и позволява да се
обособят 3 спални помещения. Къщата разполага с дворно място, което пък предполага
условия за развитие на трудотерапия.
Целта на бреговския проект е да се подобри качеството на живот на хората с физически увреждания в балейския дом чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Другата цел е постепенно
да се изведат хората от специализираната
институция и да се намали капацитетът на
Дома за възрастни хора с физически увреждания в селото.
Проектното предложение е в съответствие
с областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин (2010 – 2015
г.). Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за проекта е 136 334,92 лв. Има
одобрение за финансирането, сключен е и
договор между АСП и общината. ■

Към края на декември 2010 г. са
изпълнени около 60
на сто от обема на
строителните работи
по проекта „Изграждане на нов, граничен
комбиниран (пътен
и железопътен) мост
над река Дунав при
градовете Видин (България) и
Калафат (Румъния)”.
До момента изградена и функционираща напълно е производствената база за бетон, сглобяеми
сегменти за връхната конструкция, обработване на армировка,
асфалт и др. Изграждането на
носещата конструкция на моста е
в напреднала фаза.
Изпълнени са основите и почти
всички стълбове между двата бряга, изпълнява се устоят на румънския бряг и се сглобява връхната
конструкция. Изпълнява се и подходната естакада на българския
бряг.
Планира се носещата конструкция да бъде завършена до края на

Планира се
носещата
конструкция да
бъде готова до
края на 2011г.

Първото бебе
на Монтана
за тази годината
дойде на 2 януари
Крум Крумов
Първото за тази година бебе в Монтана
се роди в 10 часа на 2 януари в болница
„Стамен Илиев”, съобщиха от родилното
отделение. На 31 декември миналата
година и на 1 януари тази година в
болницата няма нито едно раждане,
уточниха лекарите.
Бебето е момче и е наречено Николай. То
е първото дете на Петя (21 г.) и Божидар (36
г.). Момченцето тежи 3,250 килограма, дълго
е 50 сантиметра. През миналата година в
монтанската болница са родени 713 деца.
За пръв път от години насам по време на
новогодишните празници в Монтана няма
пострадали от бомбички или от употреба
с алкохол в големи количества, съобщиха
от Центъра за спешна медицинска помощ в
града.■

Каталожен
№ 2120

Строителството
на “Дунав мост-2”
изпълнено
60 на сто

СНИМКА: АВТОРЪТ

Надежда за
хората от
дома в с. Балей

Тези от вас, които имат възможност да
посещават офисите ни в Монтана и Враца
ще получават безплатно вестника там.

“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

Пършевица
ДЕЛИКАТЕСИ

от чисто
мляко

2011 г. и да започне полагането
па пътните настилки и железопътната линия, изграждането на
дренажните и пречиствателни
съоръжения и ландшафтното
устройство, инсталирането на
контактната мрежа и електропроводната система и стартирането
на довършителните работи.
Изгражда се с усилени темпове
и прилежащата инфраструктура,
свързваща моста със съществуващите пътни и железопътни мрежи
на българска територия -работи
се активно на новата товарна жп
гара, приключва строителството
на пътната гара, изгражда се контактната мрежа.
От общия бюджет на проекта по
финансов меморандум от 225,8
млн. евро разплатените средства
възлизат на 107,7 млн. евро.
Стойността на сключените договори е 181 млн. евро. Мотивираното предложение за удължаване
на срока на финансовия меморандум до 31.12.2012 г., което бе съгласувано с румънските партньори,
е изпратено в ЕК. ■Слово плюс

Тежката дума
на леката храна
• месодибив и разфасовка
на пилешко месо
• богат асортимент
на охладени, замразени,
варено-пушени и печени
на скара пилешки продукти

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
Монтана, (м. Тировете) ул. “Морава”2,
тел. 096 301 383, 0887 31 87 08,
факс 096 301 382,
www.gala-m.com; e-mail: offise@gala-m.com

СНИМКА: В. МОНИТОР

седмичник за общините
и кметствата

През миналата година изпращахме безплатно
вестници на много от вас, както и на някои клубове,
читалища и музеи в трите области на Северозапада. През 2011 г. не можем да си позволим това, но
запазваме социалната цена от 30 ст. за брой и
ниската цена на абонамента.
Ако желаете и през тази година да четете в.
“Слово плюс”, бихте могли да се абонирате в трите
клона на пощенските станции във Враца, Монтана
и Видин, както и в цялата страна. Можете да направите абонамент също така за 1 месец, за 2, за 3 или
за половин година.

Новогодишни поздрави

Слово за делника
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WWF алармира

◄ Природен резерват Лилиите в
езерото Малък Преславец, до река
Дунав. СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

О

снована през 1961 г. и
една от най-големите
в света, международната
природозащитна организация WWF работи в над 100
държави с помощта на 4000
служители и над 5 милиона
доброволци. WWF���������������������
������������������������
се грижи за подобряването на околната среда, за да може
хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със
защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата
Натура 2000, горите и сладководните
екосистеми, земеделските политики и
развитието на селските райони.

Европа трябва да инвестира
в кораби, подходящи за
сегашната дълбочина
на реката, смятат от WWF
Решението на Европейската комисия за увеличаване
на корабоплаването по река
Дунав, което е част от общата стратегия за развитие на
региона, може да има значителен отрицателен ефект
върху уникалната природа
на реката, без да донесе очаквания положителен икономически ефект.
Това се казва в становище
на международната природозащитна организация WWF
в деня, в който Европейската
комисия представи Дунавската си стратегия.
Въпреки че решението
за увеличаване на речния
трафик е съпроводено от
редица мерки за защита на
околната среда, като програми за опазване на дунавската
есетра и подобряване на
качеството на водата, WWF
критикува планираното
премахване на плитчините
по Дунав, които пречат на
преминаването на корабите,
когато нивото на водата е
спаднало значително.
„Предвижданите инвестиции в драгирането на Дунав
се обосновават с примери за
подобни дейности, извършвани по река Рейн. Пропуска
се обаче фактът, че условията по поречието и района
около Рейн са много различни от тези по течението на
Дунав. Там има икономика,
която не разчита само на
ресурса, предоставян от ре-

2

Премахването
на плитчините
по Дунав
заплашва
екоравновесието
в целия регион

ката и която е била
развивана повече
от век и половина.
В този смисъл да
очакваме икономическо чудо от
инвестициите в
дунавското корабоплаване е мит,
който може да се превърне
в много скъпа грешка „, коментира Андреас Бекман,
директор на Дунавско-Карпатската програма на WWF.
Предложената стратегия,
която залага на остарели и
скъпи методи за стимулиране на трафика може да
увеличи рисковете не само
за потенциална загуба на
средства, но и за разрушаването на ценно биоразнообразие и свързаната с него
екологична инфраструктура
като системите за защита от
наводнения и пречистване
на водата.
“Има възможности за увеличаване на ръста на корабоплаването по река Дунав, без
да се налага драстична промяна на речното корито. При
това те са по-изгодни във
финансово изражение и пощадящи по отношение на запазването на околната среда.
Ето защо Европа трябва да
инвестираме в кораби, които
са подходящи за сегашната дълбочина на реката, в
по-добри информационни
системи и в инфраструктура, която е благоприятна от

гледна точка на запазването
на природата.
WWF призовава дунавските страни и Унгария в
качеството й на следващ
ротационен председател на
Европейския съюз да се възползват от възможностите,
които би дала една алтернативна стратегия за устойчиво използване на природните
и културните активи на
региона.
Дунавската стратегия
Дунавската стратегия цели
установяването на разумен,
балансиран и всеобхватен
растеж на региона между
Германия и Черно море,
който покрива една пета от
територията на ЕС и е дом
на 100 милиона души.
Дунавският регион
Дунавският речен басейн,
поделян между 19 страни,
съдържа много от най-ценните европейски природни
богатства. Дунавските заливни низини са полезни
за пречистването на водата,
риболова и възстановяването
на ландшафта. Извършвани
от хората, тези дейности
биха стрували повече от
€500 на хектар на година.

Освен това, речната система осигурява питейна вода
за повече от 20 млн. души.
Гъстите гори, включително
и най-големите европейски
масиви от девствени гори,
съхраняват въглерод на стойност 30 млн. евро годишно
и са от огромна важност за
управлението на водния баланс и противодействието на
почвената ерозия.
Проектът за корабоплаване
и разширяване на
речното дъно в
България - Румъния
Тази част на реката възлиза на 488 км и в нея влиза
целият Долен Дунав. Тя е
един от най-запазените естествени участъци, който се
характеризира с обширно
корито и много острови.
Дейностите за насърчаване
на корабоплаването заплашват целия природен раздел,
защото проектът за разширяване на речното дъно включва изграждане на укрепващи
диги и драгиране. До момента ЕС е отпуснал средства за
изследвания, свързани с проекта. В процеса на работа
се очакват още европейски
пари за конкретната му реа-

лизация.
Румъния: Кълъраш-Браила
В тази част на Дунав има
множество острови с уникална екосистема. Те ще
бъдат сериозно повлияни от
планирания проект, който
засяга 200 км територии, където се размножават мигриращите есетри. Освен това
той ще се отрази негативно
върху зоните за хранене на
чигата и други видове риба.
При изпълнението на проекта има конфликт за използването на европейските пари,
защото е доказано, че той
ще окаже негативно влияние
върху островите по поречието на долен Дунав и върху
природната динамика като
цяло. А тяхното опазване е
част от текущ проект, финансиран от ЕС (EU-LIFE).
Въпреки че начинанието е
получило екологично разрешително от румънското
Министерство на околната
среда и устойчиво развитие,
достъпът до фондовете на
ЕС за съфинансиране изисква изпълнението на редица
условия, които румънското
правителство трябва да изпълни.■
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Крум Крумов
За поредна година общината в Монтана отпусна стипендии на
10 талантливи деца от областния град, постигнали през годината високи постижения в областтие на науката, образованието,
изкуството и спорта. Стипендиите връчи лично кметът Златко
Живков на церемония в общината.
Специалната стипендия на общината от 2400 лева получи световната и европейска шампионка по самбо и европейска шампионка по джудо за девойки до 20 години Тереза Джурова. Макар
да е само на 18 години Тереза за трета поредна година получава
стипендия от община Монтана за високи резултати в областта на
спорта. Целогодишни стипендии от 1440 лева от общината получиха три деца – математикът Мартин Димитров, певецът Персиан
Валентинов и спортистката Сузана Любомирова. За пръв път стипендия получи Венислав Върбанов, който е едва в шести клас, но
вече е спечелил първи места на няколко национални състезания
по математика. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Стипендии за
талантливи деца
Диана СИРАКОВА
Чрез проект, финансиран от зооложко
дружество във Франкфурт българските природазщитници се опитват
да възстановят почти изчезналия в
България белоглав лешояд. По проекта се работи вече няколко години и
в момента във Врачанския край тече
реинтродукция на изчезващия вид.
Същата програма е започнала да
работи и в Белоградчик. В България
проектът се осъществява от Жоро

 Белоглавият лешояд
е оцелял като вид
на отделни места в
Източните Родопи, Гърция
и Македония.

Стоянов и Дружеството за защита на
грабливите птици в София. Жоро Стоянов е един от най-добрите специалисти по грабливи птици в страната.
Идеята вече е дала добри резултати
в Родопите, където лешоядите са се
превърнали и в туристическа атракция. Чужденците масово посещават
Банско и Маджарово, за да наблюдават и снимат огромните птици. Според запознати, туристите заплащали
около 100-тина евра, за да снимат
лешоядите. Сред най-запалените били англичаните и
немците. Очакванията са
проектът да има същия ефект
и в Северозападна България.
Във Врачанския балкан вече
са внесени 14 лешояда от
Испания. Две млади птици се
навъртат около Белоградчик.
Предполага се, че са дошли
от Сърбия.
Подхранването е от умрели
селскостопански животни

Завръщането
на лешоядите –
нова атракция
за Белоградчик

– кози, крави, коне... Мършата се събира на определена площадка, за да
няма зарази.
Според специалистите този вид птици
са приспособени да живеят заедно
с хората и в миналото са изпълнявали ролята на природен екарисаж.
Наричат ги „царе на небето”, защото
са много по-големи от скалния орел.
Сред най-големите видове е американският лешояд, който достига до 4
м размах на крилете. Нашите птици
са не повече от 3 м.
Северозападна България и специално
Белоградчик не са избрани случайно
като място за реализиране на проекта
за реинтродукция на лешоядите. Преди повече от 30 г. на „Боров камък” е
имало гнездо на белоглав лешояд. От
тогава е и последното съобщение.
Ако проектът на Жоро Стоянов успее
и в Белоградчик, местните хора се
надяват да се поднови международният туристически интерес към града,
както това се е случило в Родопите. ■
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навечерието на найВ
светлия празник Рождество Христово самодей-

ците от читалище „Н. Й. Вапцаров – 1924” - гр. Криводол направиха тържествен
спектакъл, който бе открит
с празнично слово от кмета
инж. Николай Иванов.
Началото на спектакъла
поставиха мажоретният
състав и детският театрален
състав към творческа Вапцарова работилница.
В препълнената зала и
под бурните аплодисменти
на публиката на сцената се
изявиха детската група за
фолклор, детски и младежки танцови състави, група
за изворен фолклор, дискобалет, Инес и Дани – спортни танци, Светлин Станчев
– народни песни и буфо.
На финала всички участници бяха аплодирани
бурно, изправяйки публиката на крака. Спектакълът
завърши със сценични фойерверки.
На площада пред сградата на общината в празничния концерт „Да е плодородна, мирна и щастлива”
участва и фолк-звездата
Соня Немска. ■
Ася Тодорова
Клуб “Медии” към ОДК
“Ние, врабчетата”
- Като певица, Вие отправяте послание към
публиката. Като теливизионер правите същото,
но по различен начин.
Кое е най-важното нещо
по отношение работата
Ви в телевизията ?
- В телевизията, където
аз се занимавам с фолклорни предавания и производство на музикални
клипове, най–сложна е
подготовителната фаза. Тя
предопределя качеството
на медийния продукт. Нещата по време на снимки
изглеждат по един начин,
а когато видиш работата
след монтажа, сякаш това
е нещо съвсем различно.
Жураналистиката като
цяло е общуване. Трябва
да се научиш да разбираш
хората и да съумееш да
подходиш правилно към
всеки. Трябва да накараш
човека да ти даде нужната информация или да
провокираш необходимата
реакция, за да осъществиш идейния си замисъл
най-пълноценно. Казано
грубо, но образно, ние до
голяма степен “използваме” хората. На мен лично
ми се е налагало да разплача един дядо, за да го
заснемем в клип на песен
на Верка Сидерова. Успях.
Беше малко неприятно,
но се получи естествено и
след снимките, когато го
изслушах и успокоих, той
остана с много топли чувства към нашия екип.
- Повечето български
телевизии са комерсиални. Разчитат твърде
много на риалити формати и на сериали, за да
повишат рейтинга си. На
какво залага СКАТ?
- СКАТ залага на родолюбивата линия. Нашата

Концерт в
Криводол
изправи
публиката
на крака
Соня Чакърова – народна певица:

Трябва да се гордеем с
фолклора на нашия край
цел е да поддържаме
българското. Аз имам
възможността да пътувам
по света, заедно с хор
“Космически гласове от
България”, в който пея.
Благодарение на това се
убеждавам колко ценен
е нашият фолклор. Той е
това, което най–много впечатлява чужденците. Те са
възхитени от гласовете ни.
Учудени са от мелодиката
и ритмите. Винаги много
се вълнуват от песните и
ги усещат без да разбират
езика. Така е, защото разказаните чрез песните ни
истории са истински.
- Каузата на българската народна песен си
заслужава, определено.
Споменахте за възторжения прием на вашия
хор в чужбина. Бихте ли
ни разказали интересни
подробности за турнетата?
- Аз пея в женски хор
`Космически гласове от

България`, който е основан
през 1994 г. Гастролирали
сме в Белгия, Австрия, Сардиния, Италия, Китай, Япония, Индия. Ние сме малка
страна, но имаме много
разнообразен фолклор и
точно затова чужденците
са силно впечатлени. Цял
роман няма да ми стигне,
за да опиша впечатленията си, но щом питате, ще
щрихирам някои акценти,
които ме впечатлиха. Първо ми хрумва за Индия.
Там хората са невероятно
земни, естествени, непринудени. Най–вълнуваща
за мен беше хармонията,
която цари между човека и
природата. Изненадаха ме и
огромните контрасти - може
от едната страна на улицата
да видиш пълна мизерия, а
от другата огромни невероятно красиви замъци. Там е
много мръсно. Но индийците
са уравновесени и вглъбени
в себе си и това не им прави
никакво впечатление. При-

емат го за нормално. Пяхме
в един храм и ни накараха
да се събуем боси, за да не
оскверняваме храма, просто
такава е тяхната традиция.
Странно е, че толкова много
години след колониалното
господство, индийците се
чувстват по някакъв начин
подчинени . В хотела толкова сервилно и раболепно
ни обслужваха, че чак се
чувствахме неудобно.
Веднага след това пътуване, видяхме другата крайност – Япония. Там всичко е
стриктно подредено и създадено в полза на човека и
с мисъл за удобството му.
Маниакално чисто е. Дори
улиците им са така измити,
че по тях няма и прашинка.
В Италия пък, и по-точно в
Сардиния, беше най–забавно. Животът там протича в
песни, танци и непрестанно
ядене. Почувствахме ги
най-близо по манталитет до
нас…
- И на финала ще Ви

Соня Чакърова е родена
в Монтана. Започва да
се занимава с музика на
5 години. Средното си
образование завършва
в V СОУ «Христо Ботев»
в паралелка с профил
«Народно пеене». Пет години
по-късно се дипломира в
Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство – Пловдив, с
магистърска степен по
специалност “Дирижиране на
народни състави”.
Безспорно доказателство за
таланта й е фактът, че още
докато е студентка първи
семестър на първи курс е
приета като артист – хорист в
професионалния фолклорен
ансамбъл “Тракия” – Пловдив.
В момента Соня Чакърова
работи като организатор
програми и фолклорни
продукции в телевизия СКАТ.
Продължава и творческата
й кариера. Тя е пее в хор
“Космически гласове от
България” с диригент Ваня
Монева. С тази формация
Чакърова гастролира в
България и чужбина - Австрия,
Италия, Индия, Китай, Япония
и др.

помоля за послание към
нашите читатели.
Сложно е да отправя само
едно послание. Искам да
започна с едно патриотично: трябва да се гордеем с
нашия край и с фолклора на
така наречената “Северозападнала България”. В този
край на България имаме
много разнообразна музика.
Длъжни сме да го опазим.
Второ, важно е да осъзнаем,
че всеки човек има някакъв
талант и трябва да уважаваме всеки заради неговата
уникална дарба. Трето,
трябва да развиваме и споделяме дадения ни талант,
защото иначе, както се казва в една Библейска притча,
ще ни бъде отнет и дори ще
бъдем наказани. Четвърто,
борете за мечтите си, защото да спреш да мечтаеш,
значи да престанеш да живееш. Бог помага на добрите и находчиви хора, които
се стремят да вървят само
напред и нагоре! ■
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◄ Паметникът на поета във Враца
СНИМКА: АРХИВ

163 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ХРИСТО БОТЕВ

Нашата
земя хубава
Цветан Илиев
сента на падналия в бой за
свобода, не умира споме“Земята на Ботев” не е
нът за него, няма забрава
географско понятие за теза името му.
ритория, а духовното просЗемята, огласяна от тъжтранство и измерение на
ните робски песни по жътва
българската идентичност.
или оран, за която Христо
Тя е навсякъде, където
Ботев и неговите 200 момдвама или трима говорят
ци пожертваха живота си,
на езика свещен на нашие земята на слънчевия
те деца. Където гори дори
чернозем, на приказните
само една свещичка и се
природни красоти, на поляпроизнася молитва за Бъл- ните, по които играят тангария – тя пак е неговата
ците си “самодиви в бяла
земя, нашата земя.
премяна”.
Там, където дори няма
Земята, скътала тайнинегов портрет и паметник,
те на миналото, е силата,
но се разказва на деца и
която ни дава генетично
внуци за гения и подвига
заложената надежда, че
му, пак в сърцето си някой
ще се справим с поредните
носи земята на Ботев.
предизвикателства, че сме
“Нашата земя хубава!”,
осъзнали цената на свобокакто е възкликнал в един
дата си. Земята, която Воесвой стих той. Защото заводата и неговите четници
кърмен ли си с обич към
целуват на Козлодуйския
България, чул ли си негобряг, е земя за обич и превите строфи още в най-ран- клонение навеки. Тя е даното си детство, сричал ли
вала сили и хляб насъщен
си огнените му слова като
всекиму, който с любов е
първокласник, неговата
търсил закрилата й. Само
вселена остава завинаги в
нейната гора може да “замислите ти, където и да си. шуми”, целувана от вятъра
Земята на Ботев е в съртака, че да пее с неповтоцата и споените на тези,
римата хайдушка песен на
които “са там заради нас”българския Балкан.
“немили, клети, недраги”,
Дали чужденецът, четейно с болката за България,
ки изписания със златни
бащино огнище, родна
букви гениален стих “Настряха. Дори сърцата на
стане вечер…” във френспреуспелите ни сънародни- ката Соброната, може да
ци се разтуптяват, когато
разбере омаята на късчето
чуят и четат неговите стибългарска вселена, която
хове. “Другата България”,
Ботев така свидно е носел в
където и да е, е пак земята сърцето си? И която е възна Ботев.
пял с цялата си изгаряща
Тя не е оная, огласяболка по “отечество мило”,
на с песни за юнаци – от
по тази, в чиито прегръдки
“Странджа баир”, “Иринмили е искал да се стопи с
Пирин”, “Цариграда до
“душа страдна”… Да поисСръбско”, “От Бяло море до ка прошка от нея и от тези,
Дунава”. Изгубена в перикоито “черни чернеят” по
петиите на историческото
него с надеждата, че ще го
битие, напоена с кръвта на разберат.
милионите ни прадеди, тя е
И с утехата, че ще осъзнашата “памет българска”, наят страшната истина, че
която ни следва, където и
свободата белязва своите
да сме в глобалния свят.
избраници с кръста на подЗащото не се забравя певига, страданията и самоКалина Кръстева

жертвата, без които самата
тя е невъзможна.
Ботевите идеали за “правда и за свобода” винаги
са се отстоявали трудно от
нас, неговите наследници.
Затова и животът ни тук,
на тази изстрадала земя, е
често несъвместим с неговите послания и стремеж
за духовно израстване. До
приятеля си Драсов Предтечата пише, че “най-голямата добродетел в света е
любовта към отечеството,
но… са малцина ония хора,
които да разбират, че тая
добродетел естествено е
основана на друга – на любов на ближния”. От кораба
“Радецки” той се обръща
към другарите си с думите:
“Знайте, че който не обича
родителите си, жена си,
децата си, той не обича и
своето отечество.”
А скръбната Венета ще
получи най-свидното признание в любов, изпратено
също от парахода на българската свобода: “После
Отечеството си съм обичал
най-много тебе.”
Земята на Ботев, за която
той и четата му загинаха,
винаги ще се нарича България. Тя е свята, както са
святи пътищата на тези,
които са пожертвали всичко за нея. Нейната последна Голгота започва от “Радецки” и завършва на Вола.
Вечността е в пророческите
Ботеви слова: “Тоз, който
падне в бой за свобода, той
не умира.”
Земята на Ботев е родила
и ще ражда нови юнаци.
Както в неговия стих. И за
да живеем достойно в нея,
ни е нужно да помним, че
той е изповядал: “Преди
всичко трябва да сме човеци, после вече българи и
патриоти.”
От алманах “Околчица”,
2010 г.

“Грехът” на Осен
За Кирил Ботев, за някои професори
и пишман журналисти, недостойно
е и почти е грях да се пише,
че Христо Ботев е роден
в селце като Осен.
Понеже в теб е истината свята,
че Ботев тук роди се с плач и смях,
от всички грехове под небесата
това е “най-големият ти грях”!
Нима селце с една къщурка бяла,
с градинка или две липи отпред,
достойно е като звезда изгряла
да люшне люлка на велик поет!
Грях непростим за звани и незвани,
без срам и нещо повече – вина,
и присмех зъл на шумни графомани,
дори и на мастити имена.
И Диоген да развърти фенера
сред томовете им от писмена,
едва ли твойто име ще намери
сред цялата словесна планина.
Защото както дявол от тамяна
и те от истината се боят
и са готови с яростна закана
от карта даже да те заличат.
О, стига със табу към твойто име,
щом Бог и без молитви при беди,
сред техни грехове неопростими
единствен твоя грях ще опрости…
21.ХII.2010 г., Враца

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092
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Златни медали за млади
художници от “Рениарт”
Участието в Международна изложба “Ароматът на разцъфващото изкуство” и тази година донесе
награди в студиото. Изложбата се
организира за втори път в Индия.
В нея са се състезавали 3560
млади автори от Европа и Азия.
До крайното класиране са достигнали 5 от 7-те участвали рисунки
на наши деца.
Журито е присъдило 25 медала
за чуждестранните участници в
изложбата.
Със златни медали са отличени
рисунките на Веселина Цветанова
Неофит Петков
а кой ли път страната ни
З
“като една човешка длан”
живее с издиханията на голямо

фантастично същество, по лицето
на което някой лепва: ту видеоусмивка, ту видеотъга.
Издиханията са препечатка на
един по-добър живот в безкрайността на нашата история – подхвърли веднъж мой приятел и
специалист по дългите пътувания
на човечеството. Като “издихания”
той нямаше предвид загиването
на един народ, а неговите мъки,
докато се съвземе отново. Нали
това не е за първи път, нали винаги сме тръгвали по нови пътеки,
настлани с най-издръжливите камъни на вечността. Нали сме една
от първите държави в Европа.

◄ Наградените таланти от "Рениарт"
със своята ръководителка Рени
Петрова
СНИМКА: АРХИВ

Кръстева “Хоро”, изпълнена в техника стъргана графика и акварела
“На мегдана” на Марина Руменова
Накова. Давид Ангелов Йошков,
Дениса Димитрова Луканова и
Снежана Светозарова Григорова,
както и преподавателката Рени
Петрова, са удостоени с дипломи
за отлично представяне в изложбата. Това съобщи в е-mail и писмо
до студиото председателят на журито д-р Б. А. Редди от Индия.
Наградите са пристигнали по
пощата и бяха връчени на 17 декември в студиото. ■ Слово плюс
И ето в този, в онзи град се появиха мъже с усмивки и протръбиха
“спасението” от тежките мъки.
Те прогласяват, че който дойде в
Испания, Италия, Северна Америка… ще стане най-богатият човек.
Тези мъже са представители на
фирми и целят и те да постигнат
своето, защото вероятно и те не
процъфтяват.
И ето, тръгнаха мъже и жени.
Ето, тези млади мъже от Монтана
се хванаха за най-черната работа
в Милано и взимат... “добри пари”.
Питам единия, когото познавам:
“Какви пари получаваш?” “Добри, но за сметка на здравето.
До вчера ни стигаха, сега вече
не…” – отговаря той. По време на
работа машината плиснала киселина в лицето му, поизгорила го,
добре, че инстинктивно реагирал,

политат към нощните барове.
Там работят до 5 сутринта като
барманки или сервитьорки, танцьорки, певици. Връщат се, лягат и
спят като мъртви до 2-3 следобед.
И понеже не им стигат парите, в
определени дни чистят апартаменти.
Много от тях престояват по 8-10
години, че и повече в чужбина.
Не ги питайте кога ще се върнат и
дали въобще ще се върнат, защото ще ви издекламират един заглушен отговор, от който няма нищо
да разберете.
Българите имигранти не могат
един без друг. Но колко са те в
60-хилядния италиански град?
Десетина-петнайсет и са пръснати
на различни улици. Трудно общуват с италианците. Казват, че били
“студени хора”.

си българо-италианчета. Пътуват
от време на време и за България. Понякога в настроението си
изричат лоши думи за Италия. В
тези сблъсъци има истина, има и
неистина.
Хубаво е патриотичното настроение, патриотичното чувство, но
чуждата държава не ти е виновна.
Тя ти е казала: “Ела, похапни си,
па се върни в своята родина. Тя
ще се оправи. Ние също страдаме!”
Има и безработни италианци,
виждал съм ги. Мъчат се.
Ръмжат самолети. Пищят сигналите на линейки. Близката
зима още не е хвърлила своите
самодивски деца със снежната
перушина, а сме вече в декември.
Майките и бабите бързат сутрин,
повели за ръка първокласници,
и петокласници. И петокласници?... Да, защото
родителите, за разлика от
България, където децата
вече във втори клас сами
ходят на училище, имат
страх…
Като в приказките стават
неузнаваеми много от нашите преселници и казват,
че в България получават
малко пари. Да, но там,
в родината, те си имат
собствени апартаменти,
къщи, вилички, не плащат
наеми.
Възпетите от нашите
класици Тракийска низина, Добруджа, Стара
планина с буйните реки
Огоста, Янтра се свиват за
нови времена. Те са неумиращи.
А тези млади българи са
заминали мама и татко в
луксозните си жилища в
районите с романтичните
реки, равнини и планини.
Истина е, че финансовият недостиг е тормоз и
бие и по патриотичното
чувство.
Затова като ги питате
дали ще се върнат, ако си
намерят работа с добра
заплата,
пак отговарят неопреде“Като са студени, можете ли да
лено.
издържите и занапред?” – засякъл
Тези пътувания в чужбина ни
ги техен близък, когато си идвали
припомнят хубавата песен “Нашав България през време на отпуста мила страна”, по текст на Иван
ката. “Това не е твоя работа!” –
Генов, музика Димитър Петков, изотвърнала му едната имигрантка.
пълнявана от голямата българска
Трудно е да се разбере истината
певица Паша Христова, защото
за “студеното” и “топлото”, защото истина е, че много от тези “гости”
италианците в този северен град
в чужбина побягнаха към своята
на “ботуша” винаги поздравяват
родина:
българките по стълбището, където
Пътнико свиден, пътнико млад,
живеят. Те не ги дерат за пари.
тръгнал да видиш белия свят,
Някои от тези временни преселдето минаваш пей и мечтай,
ници са пуснали корени тук завино не забравяй родния край.■
наги. Задомили са се, родили са

Те потърсиха
друг свят
Отприщиха се граничните пунктове, но накъде и защо тръгват
извън родината тези млади мъже и
жени? В родния край са останали
без работа, ще загинат и те, и децата им, ако не се намери изход.
От време на време се появяват
просяци в моя северозападен български град. Подлагат длани, за да
падне върху тях някоя стотинка…
И те падат, но малко. Поколенията
до 80-те години на ХХ век, не помнят такива хора… “Ако ги е имало
преди нас, много им здраве!” –
подхвърля млад мъж.

6

затворил си очите. Така си спасил
зрението. Каза, че ще работи още
година и ще се върне в България.
Тук, в този завод, ако закъснееш
5 минути, пишат ти 30 минути,
ако си тръгнеш 5 минути по-рано,
същата невидима животинка те
ухапва.
В района на Милано и Торино
тази есен се накулуши от близките Алпи и поля района с много
дъждовна вода. После дойде студеното, сграбчи и коли, и пешеходци. Много български жени тук
имат собствени леки коли и с тях

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

6 - 13 януари 2011
ч 6 † Св. Богоявление
на Господа Бога и
Спасителя наш Исус
Христос (Йордановден)
(Василиева литургия)
(Велик водосвет)
п 7 Събор на св. Йоан
Кръстител (Ивановден)
с 8 Св. преподобни
Георги Хозевит от
остров Кипър и Емилиан
Изповедник. Св.
преподобна Домника.
Св. мъченици Юлиан и
Василиса. Св. Григорий,
епископ Български
н 9 † Неделя след
Богоявление. Св.
мъченик Полиевкт. Св.
Евстратий Чудотворец
п 10 Св. Григорий
Нисийски. Св.
преподобни Дометиан.
Св. преподобни Маркиан
в 11 * Преп. Теодосий
Велики. Преп. Теодосий
Антиохийски
с 12 Св. мъченица
Татиана. Св. Сава,
Сръбски архиепископ
►ЗДРАВЕ
Д-р Даниела Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
Обща медицина
Работно време:
всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа.
Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106
Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести
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Търсим
гр. Кюстендил, ул.Цар Освободител
№182, тел.078/554401

“Овергаз Запад” АД

и
с
к
е
Р
младо сибирско хъски,
мъжко,
изгубено в района на центъра
на гр. Монтана.
Отговаря на името Рекси.

Възнаграждение!
Тел. 0888/009663

Фирма “Млечен пулс”
предлага висококачествени
продукти:

☺Кашкавал,
☺"Роле",
☺Топени сирена
Зарежда търговски обекти
в цялата страна

За контакти: 0888 72 41 76
“НИКИ МИТ” ЕООД

● Безболезнено
премахване на
сливици под
обща анестезия
● Поставяне
и настройки на
слухови апарати
Монтана,
ул. “Ив. Вазов” 16,
тел. 0888 578 206

“ДЖОЙС”
Монтана
бул. “Трети март” 31

Анжела
Димитрова

стилист
ОТ ПОНЕДЕЛНИК
ДО ПЕТЪК: 11.30 – 19.00 ч.
СЪБОТА: 10,30 – 14.00 ч.

ЗА КОНТАКТИ:

0888 396 947

обявява следните цени на природния газ
за своите потребители,
считано от 1 януари 2011 г. (1)
Потребителска група

Цена на природен газ
за крайни потребители(2)
лева/1000 м3,
с ДДС

лева/МВтч,
с ДДС

781.55

84.00

771.84

82.96

762.11

81.91

752.36

80.87

746.64

80.24

742.57

79.81

739.42

79.48

715.98

76.96

705.16

75.79

872.87

93.82

859.55

92.39

852.00

91.57

844.43

90.76

836.83

89.94

832.37

89.46

829.19

89.12

826.73

88.86

808.30

86.88

853.76

91.76

     до 100 000 м /год, вкл.

843.50

90.66

     до 200 000 м3/год, вкл.

833.24

89.56

до 400 000 м /год, вкл.
Битови потребители

809.41

87.00

872.87

93.82

Стопански потребители(3)
С равномерно потребление(4)
до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
     до 1 000 000 м3/год, вкл
до 5 000 000 м3/год, вкл
над 5 000 000 м3/год
С неравномерно потребление(5)
до 5 000 м3/год, вкл.
до 50 000 м3/год, вкл.
до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
над 1 000 000 м3/год
Обществено – административни
потребители: учебни,
здравни, социални и културни
заведения(6)
до 50 000 м3/год, вкл.
3

3

Д-р Галя Георгиева
лекар по дентална
медицина
Монтана,
ул. “Ал. Стамболийски”
6, ет. 2, 212 кабинет
Работно време:
Понеделник – петък:
от 9,00 до 13,00 ч и
от 14,00 до 18,00 ч
Тел. 0888/00 96 06;
0878/95 80 77
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Производител на работно
и медицинско облекло
► Шием по поръчка и модел на клиента,
имаме в наличност
► Работим с български платове на
“Вратица” – богата цветова гама
► Правим фирмени надписи като
ситопечат, флог и бродерия
► Предлагаме още:
тениски...........................................4-5 лв.
шапки .............................................1-2 лв.
обувки с метално бомбе............22-30 лв.
ботуши .......................................10-12 лв.
каски ............................................5-10 лв.
дъждобрани.................................1-10 лв.
ръкавици ..................................0,50-1 лв.
работни костюми........................10-15 лв.
работни полугащеризони с яке....25-30 лв.

Правим отстъпка за над 10 броя.
Доставяме на място.

Производствена база и магазин:

Монтана,
ул. “Александър Стамболийски” 26

Забележка:
(1) Цените се прилагат на основание Решение № Ц-043/27.12.2010 г.
на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(2) Цените за крайни потребители включват цена за разпределение, цена
за снабдяване и цена на природния газ при продажба от “Булгаргаз” ЕАД,
с изключение на крайните цени за битовите и неравномерните стопански
потребители до 5 000 м3, в които не е включена цена за снабдяване.
Цената за снабдяване за неравномерните потребители до 5 000 м3 и за
битовите потребители е в размер на 2,85 лева/месец без ДДС.
(3) Цените за стопанските потребители се прилагат в зависимост от годишната
консумация и месечения фактор на натоварване съгласно Приложение II R
към Договор за продажба на природен газ.
(4) С равномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен
фактор на натоварване ФН > 50%.
(5) С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с
месечен фактор на натоварване ФН <50%.
Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както следва:
Qг
х100, където
ФН=
Qмакс x12
Qг – годишна консумация в хил. м3
Qмакс – максимална месечна консумация в хил. м3
(6) Учебните заведения включват училища, университети и детски градини. Здравните заведения включват болници, поликлиники, медицински центрове и санаториуми. Социалните заведения включват детски домове, детски ясли, домове
за възрастни хора и домове за медико – социални грижи. Културните заведения
включват читалища, библиотеки, музеи, театри и опери.

Ветеринарен
кабинет
д-р Станислав Якимов
● Рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
● Зоомагазин –
храни и аксесоари
за кучета,
котки и гризачи
гр. Монтана,
бул. “Парта” 8

тел. 0888/543011

Слово

www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

Печатница
“БГ Принт” Враца

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС
3000, п.к. 140,
тел/факс 092 66 06 53
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 53 79 52
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1

Слово земляци

www. slovoplus. info БРОЙ 1 (761), 6 -12 ЯНУАРИ 2011

85 години от рождението на Ваня Филипова

За нейния
непокорен
свят
Лиляна Стефанова
С Ваня Филипова ме свързват
една река, един манастир, едно
много българско село – нейната родна Лопушна. Вълшебен
край. В ранното ми детство
с моите родители и сестра
ми прекарвахме всяко лято в
Учителската почивна станция
край Лопушанския манастир на
брега на Огоста. Аз – градско
дете, се гмурвах като в приказка в един шарен свят от земни
чудеса и добри хора, от дъх на
зрели пъпеши и грозде и магията на селския панаир. Били
сме много близко с Ваня. Може
би сме играли в манастирския
двор с други лопушански хлапета, без да знаем, че по воля
на съдбата ще бъдем заедно в
ритъма на писателския труд, в
обща колегиална среда. Никой
не би могъл да предположи, че
това босоного селско момиче
един ден ще съхрани в новели,
разкази и романи своята сиромашка, но прекрасна Лопушна,
нейните хора, мъдрото течение
на Огоста, героичните усилия
и доблестта на тоя непокорен
край. Ваня Филипова превърна
богатствата на лопушанското
си детство и юношество в своя
парола, предана любов и извор
на вдъхновение. Каква удивителна българска съдба откриваме в онова, което тя споделя за
детските си години:
“Учех в четвърто отделение.
Моят учител ми подари книга
с разкази за възрожденци “Велики сенки” от Фани ПоповаМутафова. Аз, десетгодишната
хлапачка със скъсаните цървулки, вече имах лично моя книга.
Прочетох я за една нощ. Нямахме газ за лампата, ни свещ,
нито капка оливия за кандилото, затова палех сухи конопени
стъбла, за да ми светят. И така
осъмвах…”
Има нещо много тъжно и
много българско в тия редове, чисто и мило написани.
Светлинките от запалените
конопени стъбла в безлунна
лопушанска нощ ще осветят
пътя на малката хлапачка, за да
мине през стръмнини, болки
и пропасти, докато стигне до

първите студентски вълнения и
първата написана от нея страница. А после – първата книга
“Огоста тревожно приижда”,
първите редакторски открития в
детско-юношеската редакция на
издателство “Народна младеж”.
И щастливата участ, благословената възможност да работи в
издателството н големия Емилиян Станев и Емил Коралов,
да се учи от тях. В ония години
при нея често се отбива и Фани
Попова-Мутафова, авторката на
оная незабравима първа книга в
детството.
Дългият и сложен път на
Ваня Филипова ни изпълва с
вяра в българската магическа
издръжливост и висока надареност. Най-хубавото е, че тя като
писател успя със своето слово
да прелее цялата си възхита от
дързостта на един непокорен
свят в детското съзнание и въображение. Нейните повести, разкази и романи са художествен
документ на времето, създаден
от талантливо и честно перо.
Литературният критик Благовеста Касабова в книгата си
“Детство, съвременност, литература” прави сериозен анализ
на творчеството на Филипова
и много вярно отбелязва: “Възпитание на революционни,
патриотични и нравствени добродетели у младите хора Ваня
Филипова вижда и показва
най-добре чрез приемствеността на поколенията… В своята
трилогия “Момичетата от Огоста” (1984 г.) тя проследява в
исторически план върховни и
национални събития и промени.
Едно от качествата на Филипова като белетрист за деца и
юноши е умението й не само
точно и правдоподобно, но и
колоритно и психологически
убедително да пресъздава социалната действителност, в която
растат и се формират участниците в събитията.”
Голямо достойнство на писателката Ваня Филипова е
нейната битка със забравата на
национални ценности, личности, богатства. Това е нейният
урок, отправен към всички нас,
които две десетилетия безучаст-

но наблюдавахме как ураган от
глупост, безумие и лоба помита
безценни духовни съкровища,
с които всяка нация би се гордяла.
В тази своя битка за съхранение на народната памет Филипова следва оная прекрасна
традиция в прозата за деца на
най-големите наши майстори,
която води началото си още
от Вазов. В техните творби е
живата памет, безсмъртието на
България, те са създадени, за
д бъдат главната книга за невръстните българчета.
Днес гимназистите у нас
излизат на шумни протести за
по-дълга ваканция, за “по-дълг
овреме за купони”. Това става
в най-бедната страна в Европа,
сред тежкия днешен хал на
страната ни. Те не знаят нищо
за ония гимназисти на тяхната
възраст, които бяха доброволци
– антифашисти в последната
фаза на Втората световна война,
заедно с юношите на Европа. Те
растат в страна,където са заличени романтиката, героизмът
на достойни българи, любовта
към Отечеството. Те вече не
изучават дори публицистиката
на Ботев!
Ето какви горчиви мисли буди
Ваня Филипова. Тя и в своите
приказки, като христоматийната
“Приказка за младата череша”,
остава вярна на себе си. Тънкият рисунък, великолепните
образи, живият диалог, нежната
драматичност – всичко е подчинено на нейното послание към
младите и към утрешния ден.
Пиша тези редове с любов и
уважение не само по повод една
достойна годишнина. Те са и
израз на постоянната ни болка, че децата и юношите у нас
все по-рядко срещат красиви и
силни герои, човешко добро и
родолюбие, слово, което храни
въображението и изгражда личността.
Сред нас вече я няма Ваня
Филипова, но тя тревожно ни
пита: България ще победи ли
забравата? Мислите ли за бъдещето?
(От в. “Словото днес”,
бр. 34/16.12.2010 г.)

“БОРТОМ”

“Ворошилов”

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ

От дограмата до боята

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ

Монтана, бул. “Трети март” 116, тел. 096 301 110
Богат асортимент леки, лекотоварни и
специални гуми от всички видове и марки, вътрешни гуми,
ремъци, лагери, масла, добавки и аксесоари

AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндирани врати, строителство – ремонти и изолации.
Промоция 4 в 1– при поръчка на AI и PVC дограма
получавате:

ГУМИ – СЕРВИЗ

Монтана, ул. “Диана” № 17,

тел. 096 329 696

Всички видове ремонти по
● ходовата част и двигател,
● регулиране на преден, заден мост
● регулиране на фарове,
● компютърна диагностика и много други
В магазинната част се предлага богат асортимент от гуми,
масла, авточасти и аксесоари

Монтана, бул. “Трети март” № 71,
тел. 096 30 66 88; 0892 440 196; www.voroshilov.com
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Художествен салон
Рисунка: Теодоси Антонов

Новогодишен
калейдоскоп
на българската
действителност
Румяна Кръстева, Враца
Цената на златото се покачи на фона на намаляващите заради световната криза заплати.
Арктически студ скова Централна и Западна Европа за сметка на Балканите, където
бе истинска пролет. За щастие на българския
пенсионер, който и тази зима няма да получи
коледни добавки. И на българския служител
без тринайста заплата.
А говорим за Българската Коледа. Уви, дори
тя не можа да изпълни предизборните пожелания на политиците. Те валяха като летен дъжд
от юнски обещания. И от него се появи дъга
– дъгата на надеждата на народа за по-добър
живот. Тя бе толкова пъстроцветна, колкото и
избраните партии. Но надделя само един цвят
– на сивата есенна мъгла и на студения дъжд,
с който сивата партия обилно поля народа.
Затова сега строим магистрали – навреме
и в срок, а забравяме, че обикновеният човек
ходи пеша. Полицията тук-там хваща престъпници, а съдът най-старателно и мотивирано ги
пуска. Никой нищо не печели от това, освен уж
много добри оценки по шестобалната система,
но само според статистиката. И единствено
Господ знае на базата на какви данни последната е станала стъкмистика.
Нищо чудно тогава, че от есенния дъжд се
появиха свлачища. Свлече се рейтингът на
политиците, свлякоха се министри от своите
постове и всичко потъна в есенна кал. А тя
заля дори магистралите. Да, но нека не забравяме обаче, че в тази кал тъне само народът.
Елитът от Олимп вади олимпийско спокойствие, въпреки надигащото се цунами на
народното недоволство. Надигат се учени, лекари, тютюнопроизводители и още други производители, за да докажат, че в страната не
е останал само некачествен материал. Така,
както се калява стоманата с разни методи, за
да стане по-твърда, така и народът търпи всякакви несгоди, за да скове в стоманената хватка на идващата зима елита от Олимп. Веднъж
стане ли това, и той ще разбере колко може да
те стопли една минимална пенсия през зимата.
А какво да пожелаем на елита за настъпващата Нова Година ли? Да не забравя, че и
едно малко камъче може да обърне цялата
кола, а в България има не само камъчета, а
цели кариери за това.■

