етирима смели мъже скочиха за кръста в ледените
Ч
води на Дунава на Богоявление в Лом. Пръв до
него стигна 25-годишният Любен Любенов, който бе

Позитано 20

награден със 100 лв. от местната община. Над 1000
души се събраха на брега на реката, за да наблюдават
празничния ритуал.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ
►

Как отбелязаха Йордановден
в Монтана и Криводол вижте на 4-а стр.

Любен
Любенов
извади
кръста на
Богоявление
в Лом
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Кой посяга на сърдечната
болница в Мездра
Частни интереси
заплашват да затрият
лечебното заведение
годарение на своята
упоритост, лични
Малцина вече си
познанства и постоспомнят, че начаянни митарства по
лото на сърдечната
министерства и други
болница в Мездра
институции работата
беше поставено препотръгна. Построи се
ди повече от четири
още една сграда, подесетилетия от един
сле трета, четвърта...
ентусиаст – д-р Иван
Година подир година
Гонков, който дори не лечебното заведение
е от нашия край. Със се разшири, закупи се
съдействието на тога- апаратура, назначи се
вашния главен лекар
персонал. За съжалена Районната болница ние, д-р Гонков така
д-р Руси Минев (кой- и не доживя да види в
то също не е тукашен) завършен вид мечтата
д-р Гонков се зае с
на своя живот...
преустройството на
(Продължава на 2-а стр.)
една конюшня. БлаКирил Радовенски

Болницата в Мездра разполага с 80 легла и е оборудвана
с необходимите уреди за лечение, рехабилитация и
максимално възстановяване на пациентите.
СНИМКА: САЙТ НА СБРССЗ-Мездра ЕООД

“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

Пършевица
ДЕЛИКАТЕСИ

от чисто
мляко

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

Обедняване и
полицейщина
донесе ГЕРБ на
хората през 2010-а
Задачата на БСП е да се
покаже като алтернатива на
ГЕРБ и да вдъхне надежда,
че България може да се
управлява по друг начин

Затъване в кризата, обедняване, полицейщина и ежеседмични скандали – такава равносметка за работата на правителството на
ГЕРБ през 2010 година направи ръководството на БСП и ПГКБ. Докато ГЕРБ-ерите забогатяват, българите обедняват.
Социалистите изброиха трите големи провала на правителството на Бойко Борисов за
2010 година.
Първи е провалът в икономическата и бюджетната политика. Лидерът на БСП напомни,
че ГЕРБ няколко пъти обявяваше края на
кризата, който така и не дойде за хората през
тази година. Според Станишев, актуализацията на бюджета е ясен знак за некомпетентното
управление на ГЕРБ. Показателна е и неспособността на управляващите да събират приходи, като за тази година те са с 2 млрд.лв.
по- малко от кризисната 2009г. Знак за провала на правителството са растящата контрабанда и разрастването на сивата икономика.
Вторият сериозен провал в социалната сфера. Цяла година здравеопазването се тресеше
заради импровизациите на ГЕРБ и в крайна
сметка се стигна до пълен разпад на системата.
Наред с това управляващите предприеха
поход срещу българското държавно образование и наука, като най- потърпевши са Софийският университет и БАН. Лидерът на БСП
изтъкна, че през изминалата година правителството на Бойко Борисов оряза социални
права на гражданите, като най-засегнати се
оказаха българските пенсионери.
Третият провал е свързан с отлагането на
членството на България в Шенген, което е сериозен шамар лично за премиера Борисов от
неговите приятели и покровители от ЕНП.
Социалистите изброиха и трите най- сериозни гафа на управляващите през 2010г.
Първият е поведението на вицепремиера
и министър на вътрешните работи Цветан
Цветанов. Това място в негативната класация
той заслужено заема заради тоталното подслушване, случаите на полицейско насилие
и скандала с лекарите в Горна Оряховица,
заради който министърът наруши закона, четейки в парламента информация от СРС-та.
Вътрешният министър така и не е дал приемливо обяснение нито за скандала, нито за
имотите си.
Вторият гаф е Румяна Желева – личен избор на Бойко Борисов за поста еврокомисар.
Трета в класацията за гаф на годината е
Калина Илиева, превърнала се в пример за
кадровата политика на ГЕРБ и за това как неподготвени и случайни хора се назначават на
отговорни позиции.
Заради сериозните си провали и гафове
през годината, правителството на ГЕРБ започва да губи доверието на все повече български
граждани. Същевременно БСП успя да преболедува изборната загуба и се утвърждава като
най-активната опозиционна политическа сила
и алтернатива на ГЕРБ. „Задачата на БСП за
следващата година е да се покаже като алтернатива на ГЕРБ и да вдъхне надежда на
хората, че България може да се управлява по
друг начин – със социални приоритети, компетентност, прозрачност, уважавайки волята и
интересите на българските граждани”, заяви
Сергей Станишев.
Като позитивна тенденция при управляващите лидерът на БСП посочи смяната на министри и пожела на целия кабинет да си ходи.
„Колкото по- бързо, толкова по- добре за България”, добави лидерът на БСП. ■
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Пролет Димитрова,
кмет на с. Слана бара,
Видинско

Повече отвсякога имаме
нужда от родолюбие и вяра!
СНИМКА: АВТОРЪТ

В

ците обслужват по няколко църкви,
не става –да речем на Великден кога
ще дойде в нашата църква, кога ще е
в Бяла Рада, кога ще е в Дунавци?...
Всичко това обърква хората и не можахме да ги приучим да идват в храма. Кого да виня и аз не знам. Нито
на Великден, нито на Спасовден, когато е празникът на селото никой не
влиза - там сме аз, попът и клисарят.
По някое време на Великден се съживява от младите, около 20 - 30 млади
хора влязат и това е.
- Имахте намерение да направите
и дом за възрастни хора в селото –
пак благородна идея, какво стана
какъвто беше някога. Като дете живе- с нея?
- Това е другата ми болка – този
ех срещу църквата и гледах със страхопочитание към тогавашния портал, дом за възрастни хора. Не успяхме,
защото тук става въпрос за много
сега отново го има. Направихме и
пари - не за пари, не за много, а за
циментова пътека, за да е по-удобно
на хората, да им е уютно, църквата да страшно много пари. Идейният прое достъпна за всеки. Исках хората да ект е разработен, но той си стои в общината, защото за технически проект
започнат да ходят на църква. Вярата
се искат страшно много пари. Идеята
е много важно да я имаме. Вярата
имаш ли я, някак си човек е по-добър, беше да се изгради малка сграда на
мястото на разрушеното училище
възпитават се доброта и любов. И
хората няма да са толкова агресивни - хоспис за възрастни хора с уврежедин към друг, няма да я има тая зло- дания. Но вече няма никаква надежда
за тази идея. Влязохме в световната
ба между тях, тая омраза. Като кмет
криза, общините изпаднаха в колапс.
много ми тежи, когато дойдат при
- На много места вече една измен хора озлобени един срещу друг
и аз трбява да съм арбитър в разпра- вестна фирма е взела земята за
обработване. Кой обработва слановията.
- Върнаха ли се хората към църк- барската земя?
- Имаме десетина момчета, които
вата?
- Не съвсем, предвид всичко, което всъщност са направили едно кoмасинаправихме, не успях да науча хората ране на землището, рапределили са
си земята и я обработват.■
да взлизат в църквата. А и свещени-

края на миналата година в с. Слана бара, община Видин, бе открит
войнишкият паметник, за който в. „Слово плюс” вече писа.
Идеята за паметника е още от 1931 г., когато родолюбиви сланобарчани
се опитали да съберат пари и да почетат паметта на 13-е младежи от селото, загинали във войните през 1912-1918 г. Вторият опит е през 1940 г.,
но тогава пък войната го осуетява. 80 г. по-късно, благодарение на упоритостта и активността на кмета на селото Пролет Димитрова, паметникът е
факт, а потомците на загиналите имат къде да поставят цвете в памет на
своите близки.
Паметникът бе осветен и открит от Видинския митрополит Дометиан в
присъствието на кмета на общината Румен Видов, представители на областната и общинската управа, дейци на културата, музейни работници и
жителите на Слана бара. За благородните идеи и трудностите при тяхното осъществяване разговаряме с кмета на селото Пролет Димитрова.

Диана Сиракова
- Г-жо Димитрова, в словото си
при откриването на паметника
казахте, че построяването му се
равнява на чудо. Трудно ли се работи за благородна кауза?
- Много трудно. Най-трудното ми
нещо в тези два мандата беше събирането на средства за паметника.
Защото се оказа, че мисията, с която
се наехме е много тежка. Но ние успяхме. И аз много се гордея с това,
защото тази идея е стартирала два
пъти в миналото и все неуспешно. За
пръв път се заговорва за такъв паметник още през 31-а година, селото още
се е казвало Татарджик и е било към
община Новоселци. Хората са искали
да направят паметник в памет на загиналите си деца – тези войничета са
били на възраст между 18 и 27 години
– още неопознали живота. През 1940а тогавашният кмет Димитър Попов

също прави втори опит да изгради паметник, но и той не успява. Очевидно
във всяко едно време в България
трудно се събират пари за подобна
идея. За този паметник се говори от
80 години и едва сега ние, днешните
сланобарчани успяхме.
- В този дух сте направили и още
нещо – възстановили сте църквата
в селото. И в този случай ли беше
така трудно, както при паметника?
- Когато станах кмет, това беше
моята идея и от там тръгнах всъщност. Веднага започнах с два проекта, по-точно - три – първият беше за
освежаване на предна стена, събаряне
до половината, защото беше поддала,
вътре всичко течеше. Изградихме
я, измазахме я, оправихме покрива.
По втория проект беше направена
строителна инжекция - хванаха се
стените, затегнаха ги и с третия проект вече направихме дървения портал
на църквата. Възстановихме го такъв,

тория се извършва диагностика
с модерна апаратура по хематология, биохимия, коагулация
и уринен анализ. Оборудвани
са зали за кинезитерапия и
механотерапия, функционален
кабинет, за лазертерапия и иглотерапия, за мануална терапия и
масаж, ехокардиологичен кабиредитирана е с оценка Добра, 3 нет и физиотерапия за електрозвезди, за срок от три години.
и светло лечение, криотерапия и
Същевременно има сключен
парафинолечение. Приемането
договор с РЗОК – Враца за
на пациентите, които идват от
диагностика, лечение и рехацялата страна, става в приемнобилитация на заболявания по
консултативен кабинет от лекар
следните клинични пътеки:
с призната клинична специалостра и изострена хронична
сърдечна недостатъчност, физи- ност.
За перспективите за развитие
кална терапия и рехабилитация
на болницата може да се напипри болести на централната
ше много, но най-точното опренервна система, след инфаркт
деление е, че тя е лечебно завена миокарда и след сърдечни
операции, при болести на пери- дение с европейски измерения.
Като се започне от външната
ферната нервна система и при
болести на опорно-двигателния фасада, парка за отдих, централния вход, обзавеждането на
апарат. В клиничната лабора-

Кой посяга на
сърдечната ...
(Продължение от 1-а стр.)
Днес Специализираната
болница за рехабилитация на
сърдечносъдови заболявания
(СБРССЗ) е 100% държавна
собственост, с междуобластни
функции и предмет на дейност „диагностика, лечение и
рехабилитация на пациенти
със сърдечно и мозъчносъдови
заболявания, заболявания на
опорно-двигателния апарат и
на периферната нервна система”. Разполага с 80 легла,
разпределени в две отделения:
кардиологично и за физикална
терапия и рехабилитация. Ак-

стаите и коридорите (теракота,
алуминиева дограма, телевизори) и създадения порядък, та се
стигне до грижите, вниманието
и възпитанието на обслужващия медицински персонал.
Аз, пишещият тези редове,
неотдавна три пъти се лекувах във Военномедицинска
академия. И трябва да кажа,
че разлика между двете почти
няма. Ако все пак има някакви
минимални различия, те са в
плюс на мездренската болница.
Който от Министерството на
здравеопазването не вярва, нека
дойде и да се увери сам!
Ето защо ми прозвуча кощунствено намерението за закриване на сърдечната болница. Подобна стъпка могат да направят
само хора, които не са в час или
които служат на частни, корпоративни интереси. Говори се,
че новоизлюпени „лечебници”

в съседни градове проявяват
апетит да прилапат леглата на
СБРССЗ.
Това са слуги на жълтия телец, способни да намразят и родината си, и нейните граждани!
Ние, българите, сме царе на
унищожаването и рушенето.
През последните двайсет години многократно го доказахме.
Водени от нечисти помисли,
сега шепа неразумни се опитват
да посегнат и на това ръкотворно богатство за страдащите
болни у нас. Ако, не дай боже,
пъкленият им план успее, материално-техническата база
на болницата ще се разруши.
Екипът от квалифицирани
специалисти ще се разпилее.
Ремонтираната наскоро многофункционална сграда ще се
превърне в гълъбарник.
Или отново в конюшня?! Ще
го допуснем ли?■
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Вести от Берковица
► Втори етап на
социалната трапезария
В присъствието на
секретаря на общината
инж. Ангел Ангелов,
директорката на
Дирекция „Социално
подпомагане” Петя
Христова и началничката
на социалния отдел в
администрацията Юлия
Евгениева бе официално
открит вторият етап на
обществената трапезария.
Общо 72 души ще
получават топла храна до

края на месец април 2011
година. Финансирането
на услугата този път
е под егидата на
Министерството на труда и
социалната политика.
► Нов шанс
за безработните
Кметът на общината
инж. Милчо Доцов лично
поздрави одобрените
49 души, назначени на
длъжност „Работник по
поддръжката на пътища”
по поредния европроект
на Оперативна програма

В Бойчиновци
светилниците
не се закриват
за отдих и игри в ЦДГ “Щурче” в
с. Портитовци на стойност 1976
В Бойчиновци светилниците
лв.”, “Да превърнем двора в
не се закриват. Причината е в
родолюбието на общинското ръ- детската градина в един парк за
отдих и развлечение на нашите
ководство, начело с енергичния
деца в ЦДГ “Зора” – с. Мърчево”,
кмет Славей Костoдинов, и на
на стойност 2233,80 лв.”
цялата общественост. Затова са
За най-трудните ученици, за
нужни воля и мъжество, обич към
тези, които са склонни да напусдецата и младежта. Този факт
поражда у нас уважение и благо- кат образователната среда и да
я заменят с друга, бяха образударност, и най-високата оценка
вани и проведени 8 възпитателни
“Отличен”!
дела с превантивно-корекционна
"Нашето ръководство си е
дало дума, докато има законово дейност, в които са обхванати 10
ученика.
основание и възможност, училиОт Министерството на образоща няма да закриваме”, казват
ванието предоставиха през м. декметът Славей Костoдинов и
кември един автобус за ОУ “Отец
секретарката на общината Цеца
Паисий” в с. Громшин. Общо 4
Ефтимова.
училищни автобуса извършват
Към всяко училище има напревоза на всичстоятелство,
ки пътуващи
което участва в
ученици.
решаването на
Въведенапроблемите му.
та през 2008
Сред основните
г. система на
акценти в упраделегирани
вленската политибюджети даде
ка на общината е
възможност на
подобряването и
директорите на
модернизирането
СЛАВЕЙ КОСТOДИНОВ,
всички училища
на училищните
кмет на община БОЙЧИНОВЦИ в общината и на
сгради и детските
ОДЗ “Звездица”
заведения.
За училища,
да планират
От август до
читалища и клубове своите бюджесептември 2009
ти. Спестените
г. са извършени
там се грижат.
през годината
аварийно-въз"Отличен" за кмета, средства вече
становителни и
се връщат в
ремонтни дейнос- за общинското
училищните
ти в СОУ “Св.св. ръководство и за
бюджети, без
Кирил и Методий”
това да повлияе
в с. Лехчево. На- обществеността
върху разпреправена е подмяделението на средствата през
на на покривите, улуците и воследващата година.
досточните тръби на училището
Народните представители
и физкултурния салон за 225 767
Искра Фидосова и Димитър
лв., а само за салона са отдеАврамов и областният управилени 3600 лв. за ремонт на партел Ивайло Петров помогнаха
ното. Пак в Лехчево е направен
за отпускане на новия автобус,
ремонт на вътрешни и външни
санитарни възли в ОДЗ “Звезди- с който се превозват учениците
ца” на стойност 2360 лв. Изцяло от изгорялото училище в с. Гробеше обновена сградата на ЦДГ мшин до Лехчево. В същото време е направено всичко възможно
“Щурче” с. Портитовци: ремонт
за възстановяване на училището
на покрива, външна топлоизоот настоятелството, от общинлация, подмяна на дограмата,
ския бюджет и от родителите.
поставяне на ламиниран паркет
С проекта “Училището – култуи ремонтни дейности в стаите на
рен, спортен и възпитателен ценстойност 73 528 лева.
тър за младите хора” с бюджет
Изпълнени са проекти в конкурса “За чиста околна среда” на от 183 000, 00 лв. се предвижда
развитието на извънкласни и
ПУДООС на територията на три
извънучилищни дейности в 6-те
детски заведения “Почистване,
училища в общината. Такава
озеленяване и създаване на кът
за игри и отдих в района на ОДЗ загриженост и отговорност се
проявява и към читалищата. На
“Вълшебен свят” в с. Владимирово на стойност 2833,80 лв.”,
територията на общината те са
“Естетизиране двора на детската 11. В тях се спазват и продължаградина и обособяване на зона
ват традициите и обичаите.■

„Развитие на човешките
ресурси”, спечелен от
администрацията. За срок
от една година одобрените
ще се трудят на осемчасов

работен ден.
► Фолкдивата Валя
посети “Люба Тенева”
След концерта на пл.
“Йордан Радичков”

изпълнителката Валя
посети децата от дом
“Люба Тенева”. С бурни
скандирания и много
усмивки те посрещнаха
певицата.
После заедно пяха и
танцуваха повече от час.
Валя донесе на децата
много напитки от “Дерби”.
Звездата на “Пайнер”
написа в книгата на дома
много мили пожелания - да
намерят своя път в живота
си и да ги съпътстват
здраве и любов.■

Лом е сред 15-те
общини с

Цветан Илиев

най-много проекти
по оперативните
програми
Според критерия „обща сума
на проекти” общината е
класирана на 10 място от
всичките 264 общини
Любомир Замфиров

Лом дели 8-13 място с по 10 проекта заедно с общините Силистра, Кюстендил, Велико Търново, Благоевград и Горна Оряховица.
Според критерия „обща сума на проекти”
Община Лом е класирана на 10 място от
всичките 264 общини.
„15 903 255 лв. е стойността на 10-те
проекта, които изпълняваме, досега. Имаме
проектна готовност за още три проекта, за
които се надяваме да спечелим финансиране” - казва кметът Пенка Пенкова.
Само изграждането на новия Дунавски
парк и ул. „Дунавска” ще струва 7 657 351
лв. Проектът трябва да приключи през август 2011 г. За саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, I ОУ „Никола
Първанов”, ЦДГ „Калинка” и Детска ясла
№1 са предвидени 4 620 878 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Изграждането на нов водопровод в с. Ковачица ще струва над 4 млн. лв., обектът се
финансира по Програмата за развитие на
селските райони. Общината изпълнява и
проекти за реконструкция и обновяване на
читалищата „23 септември” в Лом и „Замфир Хаджийски” в с. Замфир на стойност
1 853 838 лв., който е пред приключване,
както и за предотвратяване на свлачищните
процеси в кв. Младеново за 705 706 лв. Реализират се и проектите за техническа помощ
при изграждането на претоварна станция за
битови отпадъци на стойност 610 406 лв. и
„Интегрирано управление и пречистване на
водите” за 927 120 лв.
За подобряване на административното
обслужване на населението и бизнеса общината изпълнява проект „Община Лом – нека
е в услуга на вас” на стойност 329 389 лв.
Над 1200 ученици пък бяха включени в дей-

ПЕНКА ПЕНКОВА,
кмет на община ЛОМ

ностите по проекта „Децата на Лом – творят
и мечтаят” за 290 196 лв., който вече приключи.
Общината изпълнява и три проекта в социалната сфера. По проекта „Грижа и подкрепа за нашите деца и родители”, който е
на стойност 189 925 лв., ще бъдат назначени
40 домашни помощници, които ще се грижат
за 90 възрастни и 10 деца. Проектът „Център
за настаняване от семеен тип „По-щастливо
детство” е на стойност 249 989 лв. 10 малчугани от детската градина към Дом „Милосърдие” ще бъдат настанени в Център за
настаняване от семеен тип „За по-щастливо
детство”. Проектът на Община Лом спечели
финансиране от 226 236 лв. по Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дневният център за деца ще се помещава в
помещение в ЦДГ №13. След ремонт децата
ще бъдат настанени в новия си дом в условия, близки до семейните.
Общината изпълнява и проект „Подкрепа
за достоен живот” по който ще бъдат назначени 40 лични асистенти. Услугата „Личен
асистент” се предоставя по проект на Агенцията за социално подпомагане към МТСП
в партньорство с общините, финансиран по
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
С още два проекта по програмите за Трансгранично сътрудничество кандидатства
община Лом. Изграждането на нов общински пазар е цел на съвместния проект с
румънската община Дабелени на стойност 1
477 956 евро. Ремонтиране и обновяване на
спортната площадка зад сградите на пощата
и районния съд предвижда съвместният проект на общината с побратимената сръбска
община Пантелей, Ниш, той е на стойност
541 439 евро.■

Слово за празника
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Монтана пръв стигна до кръста
Анатоли Йорданов (24г.) СНИМКИ: АВТОРЪТ
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В Монтана

►Цветан Цветанов (18г.) извади богоявленския
кръст в Криводол.
СНИМКИ: АВТОРЪТ

Крум Крумов

В Криводол
деветима последваха
кръста в мразовитите
води на река Лева
литийно шествие от храма до
моста в центъра на града.
На Богоявление Траянопол- Там Негово преосвещенство
ският епископ Киприян дойде
Киприян извърши водосвет и
в Криводол, за да води ритухвърли кръста в река Лева.
ала по хвърлянето на кръста
9 смелчаци последваха рев реката. Преди него отец Ни- ликвата в мразовитите води,
колай и отец Георги отслужиха но герой на деня стана 18-гоВелик Богоявленски водосвет дишният Цветан Цветанов,
и празнична литургия в църккойто пръв успя да стигне
вата „Света Троица”.
до осветения кръст и да го
извади.
След службата свещеници
Победителят в ритуала бе
и миряни се отправиха на

Галя Маркова

АЕЦ “Козлодуй”
приключи 2010 г. с
преизпълнен план

От 01.01.2010 до 31.12.2010 г. АЕЦ
“Козлодуй” произведе 15 248 605 MWh
(мегаватчаса) електроенергия, с което
отчете преизпълнение
на производствения
план за изминалата
година.
Планираното за
2010 г. електропроизводство бе достигнато
на 26 декември, а до
края на годината бяха
произведени допълнително 253 465 MWh.
От 3 януари 2011 г. 1000-мегатовите
пети и шести блок работят със 100%
мощност.

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

рекорден брой
смелчаци скочиха
за богоявленския
кръст
Рекорден брой смелчаци скочиха
в ледените води на езерото
„Монтанезиум” на Йордановден
в Монтана, за да извадят
богоявленския кръст, хвърлен от
местния свещеник Емил.
За пръв път в Монтана ледена
баня си направиха 25 младежи,
които получиха по 20 лева от
местната община и бизнесмена
Борислав Великов.
Пръв до кръста стигна Анатоли
Йорданов (24г.), който получи по
100 лв. от община Монтана и от
Съюза на хлебарите в града.
Богоявленският ритуал се
проведе при температура на
въздуха минус 7 градуса.■
благословен от Траянополския
епископ Киприян за здраве и
благополучие, а кметът на общината инж. Николай Иванов
му връчи наградите.
Цветан получи 100 лв. от общината и 50 лв. лично от кмета. Парични награди получиха
и останалите 8 участници.
Според поверието, този
който успее да извади кръста
от водата, ще бъде здрав и
щастлив.■

Да дарувам здраве
чрез писмо и слово
за публикуваното.” До 1989 г.
публикуването се правеше от
Българинът е болен човек. Не информационните центрове
искам да цитирам черни стакъм аптечните предприятия.
тистически данни. Достатъчно Но отдавна вече те са спомени.
това прави Европа. Само искам Единствено засега това се осъда напомня, че Северозападът е ществява от отделите по опазводещ в тази насока.
ване на общественото здраве
Години наред информирам
или местните РИОКОЗ. Но това
болния ни съгражданин как да
не е достатъчно.
си помогне на състоянието чрез
За джипитата и специалистипопулярни медицински знания. те се въздържам да коментирам.
Затова отдавам заслуженото
А болният жадува за информана местните медии. 21 години
ция, с която да подобри състояпопулярна здравна информация нието си. В някой случай дори е
не съществува. Дори и да я има, необходимо само блага дума, но
това е друга тема.
няма институция, която да я
15-годишната ми практика
направи достъпна до нуждаещите се. Изключвам здравните на частно медицинско лице
ме доведе до този извод. Това,
издания, в които четем: “Рекоето знам и мога, искам да го
дакцията не носи отговорност

Иван Узунов

предоставя на моите съграждани. И без това журналистите на
здравна тематика в региона се
броят на пръсти.
Нямам претенции да съм
журналист. Но имам претенциите да съм професионалист,
който на достъпен език може
да предостави познанията си на
интересуващите се. Това според
мен е морален дълг на всеки
един здравен специалист, който
има тази дарба. Въпрос е да
има желание да стори това, без
да има материална изгода. Да
даруваш здраве безвъзмездно!
Какво по-хубаво от това.Чрез
думи и писмо и аз подарявам
знанията си на болните съграждани безвъзмездно. Пък може и
да помогна така!■

Слово за властта
Избори 2011
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Георги Божинов

Новите правила
за гласуване,
които се обсъждат
● Изборите вече ще се провеждат само в неделя, като се връща
денят за размисъл.
● През 2011 г. ще гласуваме в
един ден за президент и за местна власт.
● Всеки избирател има право
само на един глас за всеки вид
избор.
● Правата, които се уреждат от
Изборния кодекс, се отнасят за
българските граждани и за гражданите на страни – членки на ЕС,
които пребивават трайно у нас.
● Депутати ще се избират по
пропорционалната система, но
с 12% преференции. Това означава, че всеки ще може да отбелязва своя фаворит в партийната
листа и така да я пренарежда. За
да мине напред един кандидат
обаче, ще са нужни гласовете на
12% от всички гласували за съответната листа в дадения регион.
● На същия принцип ще се гласува и за евродепутати, но прагът
за преференция ще е 6%. Макар
процентът да е по-малък като цифра, реално ще са нужни повече
гласове за пренареждане на листата, защото тя е национална.
● По пропорционалната система ще се гласува и за общински
съветници, но там няма да има
преференции и възможност за
пренареждане. В общините с
над 20 хил. души съветниците се
орязват с 20%.
● Изборите за президент и за
кметове ще са мажоритарни.
● Новото е, че вече няма да се
избират районни кметове. Те ще
се назначават от общинския съвет по предложение на кмета на
големия град.
● Няма да се избират и кметове
на селата с до 350 жители.
● За местните избори се въвежда принципът за 12 месеца
уседналост. Това означава, че
ако човек иска да гласува за кмет,
трябва да има постоянен и настоящ адрес на територията на
страната.
● Ако двата адреса са различни, избирателят ще бъде включен
в списъците по постоянен. Ако
обаче иска да гласува по настоящ
адрес, трябва изрично да заяви
това в общината не по-късно от
14 дни преди вота. За местните
избори промяната се признава
само, ако лицето е живяло в
общината по настоящ адрес 12
месеца преди вота,като в искането се посочва и датата му на
регистрация.
● Изключение ще се направи
само за вота тази година – поради липса на достатъчно време за
уседналост се изискват 10 месеца.
● При местни избори удостоверения за гласуване на друго
място няма да се издават. При
другите видове избори удостоверения ще има само за служебно
заети лица.

●Избирателните списъци ще се
правят по постоянен адрес и ще
се слагат на видно място в района на секцията 40 дни преди вота.
Те вече ще бъдат публикувани и
на сайта на съответната община
и всеки ще може да прави справка с ЕГН.
●Хората в чужбина трябва да
попадат писмено заявление за
гласуване лично или по електронен път до съответното посолство или консулство не по-късно
от 25 дни преди вота.
● Бюлетините за народни представители и Европарламент ще
са отделни, а за президент – интегрални. За местните ще са 3
интегрални бюлетини – за кмет,
за общински съветници и за кмет
на кметство.
● При избори за НС и ЕП ще
се получава от комисията празен
плик, а отделните бюлетини ще са
в тъмната стаичка. Те ще са сложени в отделна модулна кутия за
всяка партия.
● Интегралните бюлетини за
останалите видове избори пък
ще са на кочан и ще се откъсват
и подпечатват от член на ЦИК в
момента на получаването им. Ако
човек сгреши при попълването на
интегралната бюлетина, кодексът
позволява тя да бъде върната и
да се вземе нова, но само веднъж.
● За валидна ще бъде призната
само бюлетина, която е попълнена със знак “Х”, и то със син химикал. Всякакви други знаци като
чавки, тирета, кръгчета, точки и
други вече са забранени.
● Забранява се нарушаването
на тайната на вота с показването
на бюлетината или снимането й
с фотоапарат или мобилен телефон.
● За избирателите с трайни
увреждания ще има подвижна
урна,която ще им бъде занесена
само ако 30 дни преди деня на
вота са подали писмено заявление с подпис чрез писмо, факс
или електронна поща и приложат към него документ от ТЕЛК /
НЕЛК/.
● Хора с увреждания ще бъдат
допуснати с придружител в тъмната стаичка само ако представят
документ от ТЕЛК /НЕЛК/. Изрично в кодекса е записано, че неграмотността не е основание за
ползването на придружител.
● За изборите тази година експериментално се въвежда електронно гласуване. Желаещите да
гласуват така ще трябва да заявят това на страницата на ЦИК
не по-късно от 18 дни преди вота.
След това ще получат парола, с
която ще могат да бъдат допуснати до системата и ще могат да
упражнят правото си на глас. Ако
обаче в деня на изборите решат
да отидат до урните, ще се признава това им гласуване.■
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за телефонния скандал:

ГЕРБ да
състави ново
правителство

Народният представител от БСП Георги
Божинов заяви, че е поразен от скандала
с разпечатките на телефонните разговори
на изпълнителния директор на Агенция
“Митници” Ваньо Танов с министъра на
финансите Симеон Дянков и неговия заместник Владислав Горанов.
“Това, което става в момента в
България, е чудовищно. Това минава границите на нормалната политика и няма
нищо общо с държавността и заявените
предизборни намерения на управляващата партия.
Затова смятам, че четирите главни действащи лица в този
скандал – Ваньо Танов, Симеон Дянков, Владислав Горанов и
Цветан Цветанов незабавно трябва да си подадат оставките.
Освен това, политическа партия ГЕРБ незабавно трябва да
състави второ правителство, защото, ако продължим фундаменталните мисли на Ваньо Танов и стигнем до техните политически и философски обобщения, можем да кажем, че когато
им “умре” партията, след това – избори много.” ■Слово плюс

П

ромените в Закона за пощенските услуги не решават проблема с оцеляването на “Български
пощи”. Това заяви народният представител от Коалиция за България
Петър Мутафчиев на пресконференция в Пловдив. По думите му,
обещаните от правителството реформи в сектора не са се случили.
„Единственото, което направиха
бе изземването на печалбата на
дружеството от милион и половина
лева за 2008 г., а в последствие и
обявяването му за непечелившо.
Питам: взетото от правителството не е ли печалбата
на “Български пощи”?”,
каза той и изтъкна, че
след като дружеството
беше обявено за едно
от най-печелившите
в страната, изведнъж
през 2009-а фирмата
е обявена за губеща и
тегли кредит от 9 милиона, без даже да е ясно за какво.
“През ноември 2009 г. министър
Цветков обеща бърза реформа.
Какво се случи? Не се направи!”,
добави депутатът от левицата. По
думите му, управляващите трябваше да осъществят финансовата
взаимовръзка между създадените
6 различни дружества, а единственото, което направиха бе да осъдят
пощите в малките населени места
на закриване.
Според Мутафчиев, тези 3 предпоставки - изземването на печалбата, тегленето на кредита и промените в Закона, които дават право на
държавата да изплаща субсидията
за “Български пощи” с 2 г. закъснение, обричат дружеството. Той
предупреди за опасността да бъдат закрити 800 пощенски станции

в малките населени места и близо
1000 служители да останат без
работа.
Депутатът обясни, че с промените в Закона управляващите
от ГЕРБ дадоха правомощия на
Комисията за регулиране на съобщенията да разработва методика
за изчисляване на разходите за
пощенската услуга и да определя
нормата за съществуване на пощенските станции. Нормата от Комисията е - стационарни пощенски
станции да има само в местата с
над 800 човека население.

Петър Мутафчиев:

Обричат пощите
на унищожение
„Малките населени места останаха без училища, без здравни
служби, без аптеки, а сега като
се закриват и пощите ще настъпи
масово обезлюдяване. В пощите
хората получават пенсиите си, плащат си сметките, а дори и призовките се раздават оттам, а сега вече
това няма да е възможно”, каза
още народният представител.
Той обяви, че в кратки срокове
ще бъде направено предложение
за промени в Закона за пощенските услуги. Според Мутафчиев,
държавата трябва да прояви отговорност и да поеме покриването
на загубите на “Български пощи”
по предлагането на универсалната
пощенска услуга във всички населени места. ■
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Национална програма

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

13 - 19 януари 2011
ч 13 Св. мчци Ермил и
Стратоник.
п 14 Св. преподобни
Отци, избити в Синай и
Раита, Египет. Св. Нина
просветителка на Грузия.
(Отдание на Богоявление)
с 15 Св. преподобни
Павел Тивейски. Св.
преподобни Иоан Колибар.
Св. преподобни Гавриил
Лесновски. Св. преподобни
Прохор Пшински
н 16 † Неделя 12
след Неделя подир
Самодвижение на 10те прокажени. Честни
вериги на св. ап. Петър.
Преп. Ромил Видински.
Св. свщмчк Дамаскин
Габровски.
п 17 *Св. преподобни
Антоний Велики
(Антоновден)
в 18 * Св. Атанасий и
Кирил Александрийски.
Св. Йоаким, патр.
Търновски (Атанасовден)
с 19 Преп. Макарий
Египетски.
Св. Марк, еп. Ефески
►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

Музикален клуб “Black Label”
На 2 декември 2010 г. в 22.00 часа в
Монтана стартира музикален клуб
“Black Label”.
Клубът е отворен за широк кръг посетители,
но истинската атракция са неповторимата
светеща стена и невероятният саунд.
През деня клуб “Black Label “ работи като
изискано кафе с богат набор коктейли,
топли и студени напитки, задоволяващи и
най- изтънчените вкусове.
“Black Label“ работи и през нощта, като
постоянно се организират тематични
партита.
Идеята на заведението е, че винаги може
повече, а както всеки знае и както казва
Мечо Пух: ”Колкото повече – толкова
повече!”
Всички желаещи да направят своята
резервация могат да позвънят на
телефони: 00359 888 90 82 66 или

096 588 113

Покана
Потребителна кооперация “Наркооп” – гр. Монтана,
кани всички свои член-кооператори, живущи в Монтана, да вземат участие в Селищното годишно отчетно
събрание.
Събранието ще се проведе на 31.�������������������
I������������������
.2011 г. (понеделник) от 13 часа при следния

дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за работата през
2010 г.
Докладва: председателят
2. Избор на пълномощници за Общото годишно
отчетно събрание на кооперацията.
Място на провеждане на събранието: в салона на
ОКС – Монтана, бул. “Трети март” № 59, трети етаж.

Присъствието ви е необходимо!
Председател на УС: инж. Вежен Велков

“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

“Активиране на неактивни лица”
Основната цел на Националната програма “Активиране на неактивни лица” е за включване на
пазара на труда на обезкуражени
хора, посредством индивидуално
и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и
мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”,
за да получат право за включване
в обучение и/или заетост. Съгласно методологията на Националния
статистически институт, използвана в Наблюдението на работната
сила, икономически неактивните
са хора над 15 години, които не
са нито заети, нито безработни
през наблюдавания период. Обезкуражените желаят да работят,
но не търсят активно работа, тъй
като смятат, че няма да намерят.
Именно такива хора, са обект на
програмата.
По Програмата са обучени и назначени като трудови посредници
– ромски медиатори към дирекциите „Бюро по труда”, регистрирани
безработни лица, самоопределили
се като роми, със завършено минимум средно образование. Във
всяка от дирекциите „Бюро по труда” могат да бъдат назначени до
двама ромски медиатори.
За провокиране на активното
поведение на пазара на труда на
неактивните и обезкуражените,

задачата на ромския медиатор е
да съкрати/прекрати престоя на
хората без работа и да ги насочи
към реализация на трудовия пазар
посредством мотивирането им да
се регистрират в бюрата по труда.
Ромските медиатори в дирекциите „Бюро по труда” организират
(самостоятелно и с други служители от ДБТ) и изпълняват редица
дейности, като организиране и
провеждане на информационни
кампании, неформални семинари,
идентифициране на групите от неактивни и обезкуражени чрез провеждане на неформални срещи,
създаване на умения и навици за
търсене на работа.
В област Монтана в бюрата по
труда работят 5 ромски медиатора, съответно в бюрата Монтана
и Берковица по 2 и в ДБТ Лом
– 1. От началото на 2010 г. до м.
октомври включително в ДБТ са
се регистрирали в резултат на
програмата 560 безработни, от
които 264 или 47,2 на сто са жени,
213 или 38,0 на сто са младежи
до 29 г., 125 или 22,3 на сто са на
възраст над 50 г. и 315 или 56,3 на
сто са с по-ниско от основно образование.
Сега 117 от тях или 20,9 на сто
са започнали работа, в т.ч. 65 на
субсидирана заетост – по програми и мерки.■

На 20.12.2010 г. старти„Здравна касичка“. Със
ра първата по рода си
събраните средства ще се
национална кампания за
осигурят важни за органиподпомагане на възрастни зма добавки за възрастни
и социално слаби хора. Из- и социално слаби клиенти.
ключително благородната
Фармацевтите ще запои заразяваща инициатива
знават потребителите още
„Здравна касичка“ е подета преди процеса на покупкасъвместно от много аптеки та с това, че част от парите
из страната и Национална- за Jamieson�������������
���������������������
отиват в пота аптечна
камара с
подкрепата
на витами- Стартира първата
ни Jamie������
по рода си национална
son.
Кампани- кампания за събиране
ята „Здрав- на средства за възрастни
на касичка“ и социално слаби хора
цели да
осигури на нуждаещи се
мощ на хора в нужда.
хора необходимите за тяхНа входа на всяка аптека,
ното здраве продукти, кои- участваща в кампанията,
то иначе не биха могли да
са разлепени отличителни
си позволят.
стикери.
По време на кампанията
На витрините на касата
1 лев от всяка закупена
има залепени постери, подопаковка Jamieson ще бъде робно обясняващи инициаотделян в така наречената тивата. ■

“Здравна касичка”

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

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

www.traur-montana.com.

Погребална агенция
“Траур” – Монтана

†

(до паркинга срещу портала на болницата)
Предлага всичко, необходимо за
погребение и други траурни ритуали
● 20 вида погребали ковчези с цена от 38
до над 1000 лева;
● кръстове – 6 вида от 8 до 50 лв.;
● венци – 6 вида от 15 до 60 лв.
Осигуряваме специализиран транспорт:
● на покойник – от 0,60 до 1,00 лв./км;
● доставки на ковчег от магазина до дома
на покойника – безплатно.

Монтана, ул. “Сирма Войвода” 5
тел. 096/30 75 29, 31 37 87, 0889/51 41 12
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Снежни топки
Здравей,
„Слово плюс”!

а
т
ия

м
о
он на

Ик

а
а
т
к ика
й
а
- м оном
ик

Фейлетон от Пелинчо Благия
Кметът на планинското градче, световноизвестно с природните си забележителности, седеше
пред бюрото, гризеше си химикалката и се почесваше притеснено.
Откакто правителството оряза общинските бюджети неговата община цъфна, но не върза. Изпълнителят по бюджета, който стоеше чинно пред
шефа си, пристъпваше от крак на крак и потрепваше след всяка неплатена сметка, която кметът
отмяташе, повтаряйки като робот:
- И по моя параграф парите свършиха, шефе.
- Абе, колко пъти да казвам, че икономисването
е майка на икономиката! – сдъвка го кметът. – Хем
не икономисваш, хем все други са виновни. Без
моя подпис от днес нататък нито стотинка няма да
се плаща за каквото и да е!
- Разбрано, шефе. Отсега – нито стотинка!
Тъкмо бюджетният лъв излезе, настойчиво
иззвъня телефонът. Кметът вдигна слушалката и
дъхът му спря. Беше жена му, бременна в деветия
месец.
- Идвай веднага – изохка тя. – Май вече започна.
- Какво? – не осъзна в първия момент той.
- Получих болки.
- Спокойно, ще ти пратя линейката. След час и
аз идвам.
- В тая болница, дето е фалирала ли, искаш да
постъпя! Имаш много здраве! Или ще ме откараш
в София, или няма да раждам!
Кметът зяпна, после махна с ръка, натисна
звънеца и разпореди: " Шофьорът ми! Веднага!
Спешно!"
След малко служебната кола вече виеше из завоите на планинския път, набирайки километри
по пътя към столицата. Кметът, седнал до шофьора, нервно барабанеше с пръсти и повтаряше: "по
бързо не може ли, бе!"...На задната седалка лежеше кметицата и тихо стенеше.
Пристигнаха пред софийската болница, санитарите грабнаха родилката и сподиряни от мъжа и,
я вкараха в отделението. Гинекологът я прегледа,
преслуша тоновете на бебето и спокойно рече:
- Раждането не е започнало. Това са мускулни
болки в кръста. Жената ще остане под наблюдение
до раждането.
Кметът си отдъхна, погали родилката и като я
успокои с нежни думи се запъти към вратата, понеже цяла община го чакаше, но тя стисна ръката
му и отсече: "Докато не родя, оставаш тук! Иначе
няма да раждам."
Той се намери в небрано лозе, опита да възрази,
но съпругата бе непреклонна.
И така близо седмица, докато накрая се появи
наследникът му, кметът изкара седнал пред родилното на денонощно бдение и сухоежбина.
Шофьорът му всеки ден притичваше с папката
платежни нареждания и други служебни книжа,
изминавайки по 400 километра на отиване и връщане, спазвайки неотменимата заповед на своя
началник нито стотинка да не се разходва от общинския бюджет без неговия подпис.
Защото икономиите по разходното перо на общинския бюджет бяха основно правило, разпоредено от г-н кмета и стриктно спазвано от подчинените му. Въпреки че лимитът за служебната кола
отдавна бе изчерпан.■

Аз съм Новата година
поздравявам те сега,
нали старата отмина
с бавни крачки и тъга,
но и тя съвсем човешки
по твой личен директив
поизправи доста грешки
със езика ти хаплив.
В общините те познават,
знаят твоя весел нрав –
общинарите признават,
че си в критиката прав.
Критикувай без умора
кмет, съветник, всеки шеф
и надолу, и нагоре,
че дори и на верев!
Критикувай смело всеки,
дето дреме отстрани –
бяга в кривите пътеки,
или крета в тези дни!
Критикувай мене, нека
от това да ме боли,
ама гледай по-полека –
свои хора сме, нали?

Пак пиши все вдъхновено,
сто и повече живей –
с бяло винце и червено
срещай всеки юбилей!
С поздрав най-сърдечен
твой читател вечен!

Парламентарен
футбол

И шахматът
е като живота
Един известен шахматист
фактически
такава декларация
подписал,
че сравнени с партиите
политически
в шахматните има
и мисъл, и смисъл!

Футболистите –
все депутати лични,
Нахална
а играта им клони към брака, Нова година
че и те
Иде тя навред в страната
като съдиите странични
постоянно „веят си байрака”. и желана, и честита,
ала още от вратата
И това е правилник „А със спорта как сте?”
пита.
Нашенецът,
Новогодишен мерак
ако е във спортна дреха,
Искам да сурвакам шефа –
по защитната
ей това ще ми е кефа:
игра си пада –
пригответе ми сурвачка,
види ли, че друг
ама тежичка и ячка!
е тръгнал към успеха,
спретва му
Хумористичният кът е
„изкуствена засада”!
подготвен от Иван Велин

◄ В с. Осен празнуваха с песни и
хора годишнината от рождението на
Ботев. Кметът на община Криводол
инж. Николай Иванов (на малката
снимка) бе посрещнат с хляб и сол.
СНИМКА: АВТОРЪТ

В Осен отбелязаха 163 г.
от рождението на Ботев
Галя Маркова

На 6 януари в с. Осен пред барелеф – паметника на Христо Ботев тържествено бе отбелязана
163 годишнината от рождението на поета - революционер.
На митинг – поклонението присъстваха кметът
на Община Криводол инж. Николай Иванов, заместник – кметът Йордан Иванов, поетът Цветан
Илиев, Евгени Унанов – сътрудник на в. „Зора”,
жители и гости на Осен.
Митингът – поклонение бе открит от кмета на
селото Пенка Илиева. Водосвет отслужи отец
Цветан.

“БОРТОМ”
ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ

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

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

Слово произнесоха кметът на община Криводол инж. Николай Иванов и Евгени Унанов.
Дългогодишният учител Христо Петков рецитира „Хайдути” на Ботев, а поетът Цветан Илиев
прочете новото си стихотворение „Грехът на
Осен”. В програмата взе участие и женската вокална група от народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” в Криводол.
След като бе отдадена почит към делото и живота на големия българин Христо Ботев, всички
участваха в церемония по откриването на новия
Клуб на пенсионера в Осен. Лентата преряза
кметът на общината инж. Иванов.■

Слово
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Слово земляци
Доц. ПЛАМЕН АНТОВ (1964)

е автор на многобройни
статии, студии и
рецензии, публикувани
в специализирания
литературен и научен
печат, както и на
монографичното
изследване “Яворов –
Ботев: модернизъм и мит.
Атавистичната памет на
езика” (2009).
Работи в Института за
литература при БАН.
Освен изследовател
с широки интереси
в различни области
на хуманитарното
знание, Пламен Антов
е поет и писател,
чието художествено творчество е пряко свързано с найактуалните тенденции в българската литература след
1989 г. – стихосбирки като “Разпадащото се момче” (1993),
“Изнасилването на Венеция” (1997), “Сантиментална
география” (2000), “Америките ни” (2002), “Лисабон, или
Краят на поезията” (2007), сборника с разкази “Бягството
на заека” (1996), пиесата-пародия “Смъртта на авторите
или Записки по българските и прочия” (2004).

“Поезията на 1990-те:
Българско и постмодерно”
Тази книгата предлага цялостна теоретическа и литературноисторическа визия за периода на 90-те години през призмата на постмодернизма, видян като определящо събитие в
литературата от края на ХХ век.
В центъра на изследването са поети, осъществили радикалния поврат в езика: Константин Павлов, Ани Илков, Златомир Златанов,
Георги Господинов и др. Но това не е сборник
с очерци за отделни автори, а цялостно конструиран литературноисторически и философски разказ, в който случващото се през
90-те е органично вписано в едрата логика на
националния литературен процес. Така постмодерното е проблематизирано в самата си
сърцевина – като край на “големите разкази”,
както гласи всеизвестното клише.
Проследено е как контрамодерният патос
на постмодернизма реално работи в младата българска поезия на 90-те в една сложна
раздвоеност между актуалното, остро политическото, от една страна, и митологичното,
от друга. Предмет на анализ са начините, по
които постмодерната поезия на 90-те активира национално-митологическия иконизъм,
произведен от литературния канон през Възраждането, как диалогизира с него и го пресемантизира. И как с това заема мета-позицията
на своеобразна философия на националната
история.
Освен всичко друго, изследването е опит за
защита на поколението на 90-те, често обвинявано в национален нихилизъм. Книгата е том 3
от цялостно изследване върху генезиса и спецификата на българския постмодернизъм. Излизането на т.т. 1 и 2 предстои. ■Слово плюс

Отзиви:
Трудът на Пламен Антов е най-силният
засега аргумент срещу несправедливите мрънкания,
вайкания и крясъци, че постмодернизмът отричал
и рушал националната традиция. Той показва, че
стресът на 90-те години не руши традицията, а я
обновява и обогатява с нови смисли, че новите
перспективи пред литературата (дори когато ни се
привиждат като нихилистичен бунт) създават и нови
литературни ретроспективи.

Проф. Светлозар Игов
Можем да прочетем този текст и като
една своеобразна етическа реабилитация
на поколението.
Работата на Пламен Антов е съществен принос към
българската литературна историография. Тя поема
риска да чете съвсем близкото ни литературно
минало, да превърне близостта в продуктивна
дистанция, да пренебрегне традиционните
въздишки от типа: “кога и тези автори станаха
обект на подобни високо вписани и прицелени
интерпретации”. Отговорът на изследователя
е категоричен – “Сега станаха! Вече е време да
прочетем станалото.”

Проф. Валери Стефанов
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Мартен Калеев е роден на 18 август 1958 г. във
Вършец. Завършил е икономика и журналистика.
Работил е в сферата на културата, образованието
и в частния бизнес.
Основател на Клуб на мислещите хора за развитие на гражданско общество “Брод” – Монтана.
Инициатор за създаване на Дружество на монтанските писатели към СБП и негов председател до
момента. Носител е на редица награди от престижни национални литературни конкурси.
Автор е на сборниците с разкази, новели и есета:
“Очите на жаждата”, “Лудница № 5”, “Обещанието
на Данте”, “Капан за светулки”, “Монолози”, на
стихосбирките “Шепот” и “Тъгата идва привечер”,
на романа “Градината с разпятието”, на моноспектакъла “Академия за мръсници” и на сценария
“Сезонът на гнева”.

СНИМКА: АРХИВ
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Мартен Калеев
стана “Заслужил
гражданин на Вършец”
Евелина Георгиева

Отличието му бе връчено
на тържествено заседание на
oбщински съвет във Вършец,
проведено в Градската художествена галерия в Деня на
народните будители.
Във връзка с големия му
принос за обогатяване на
културно-историческото наследство, като автор на редица
стойностни литературни и художествени творби, писателят
получи удостоверение от председателя на Общинския съвет
Иван Лазаров за удостояване
с почетното звание “Заслужил
гражданин на Вършец”.
Кметът на община Вършец
Боряна Бончева връчи на Мартен Калеев “Почетния знак
на град Вършец” и Заповед за
неговото присъждане, съгласно Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и
почетните звания. В словото
при получаване на наградата
писателят изрази емоционално
дълбоката си признателност:
“Благодаря ви от все сърце,

че днес, на Ден на народните
будители, намерихте време
да уважите не само мен, а и
всички онези, които със своето
творчество са защитавали и
усъвършенствали българския
дух. Защото безрезервно са
вярвали в него като в най-извисена кауза. Внасяли са безценен дар в съкровищницата на
различните видове изкуства.
Давали са примери за личностна и гражданска позиция.
Правели са всички нас повече
българи, повече родолюбци.
Някои от тях са тръгвали от
това невероятно небесно пасбище, наречено Вършец. Нямам пълна представа какво е
изпаднало от каруцата на Бога
по другите краища на нашата
татковина. Но съм сигурен,
че сам Бог си е харесал това
място между Червени камик
и Тодорини кукли, между Луканица и Раевец, между Стара
река и Ботуня, до Раковица и
Барбаращица. Затова този край
има повече красоти, защото
те са предизвикали Божието

възхищение. И за да не бъде
цялата тази хубосия нахалост
дадена, им е пратил вършечани
да я наглеждат, да й се радват,
да разказват и на други хора
какъв дивен е нашият край. И
така в тази простичка и велика
симбиоза вършечанинът е ставал естет. Острил е и погледа,
и сетивата си от красотата и от
благородството на природата.
За да се съизмери и с други
светове, се е качвал я на Тодорини кукли, я на Ком, я на Острата чука, та да види Дунава
и Влашко. Да усети полъха на
Европата, който иде от всички
посоки, когато човек е извисен
не само физически, но и духовно. И аз съм надничал през
техните очи и съм разказвал за
видяното и стореното в моите
книги. Благодаря на всички
вас за благородния жест и наградата – званието “Заслужил
гражданин на град Вършец”.
Знам, че още много трябва да
сторя, докато оправдая вашето
доверие и оказаната ми висока
чест.”■

“Ворошилов”
От дограмата до боята
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:

Монтана, бул. “Трети март” № 71,
тел. 096 30 66 88; 0892 440 196; www.voroshilov.com

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

