НА ПЪТЯ

П

о пътищата на регион Монтана през
2010 г. са регистрирани 62 тежки пътно-транспортни произшествия с 14 убити
и 69 ранени граждани, при 67 катастрофи с
8 убити и 75 ранени граждани през 2009 г.
Равносметката на транспортния травматизъм е 5 тежки катастрофи по-малко, 6 убити повече, 6 ранени граждани по-малко.
Съставът на Пътна полиция е констатирал 21 897 нарушения, за които са

съставени 12 749 акта и 5 684 глоби по
фиш. Засечените нарушения за превишена скорост са 10 388. Най-голям е броят
на глобените водачи за управление на
технически неизправно МПС – 2010 бр.
Санкционираните за нередовни пътни
документи са 1 741. За неизползване на
обезопасителни колани и каски са глобени
879, за неспазване на предимство, знаци
и сигнали – 855, за неправилни маневри –

Слово

829. Заловените неправоспособни шофьори през годината са 783. Отнесли глоби за
неправилно спиране и паркиране са 730, за
неправилно движение на пътното платно
- 725, за употреба на алкохол – 263, за шофиране без гражданска отговорност – 417,
за ползване на мобилен телефон по време
на управление на МПС – 200. През годината
органите на полицията са наложили глоби
на 85 пешеходци. ■ ОД МВР - Монтана
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ГЕРБ е пред трудна задача да
състави второ правителство
Сегашното вече няма морален кредит

ГЕОРГИ БОЖИНОВ

"Не може да има демократично
управление, ако партията, която
управлява не е демократична.
ГЕРБ дойде на власт върху
два мита. Първият е, че има за
лидер изключителна личност,
и вторият, че това е партията,
която ще пребори престъпността
и корупцията." Това заяви във
Враца депутатът от “Коалиция за
България” Георги Божинов.
Спред него ГЕРБ се готви да
управлява дори при малцинство,
използвайки механизмите на
полицейщината, които неутрализират всяка алтернатива и
оправдавайки се с липса на пари
нанася удари върху духовността,
културата и науката.
Народният представител от
БСП с дългогодишен парламентарен опит смята, че всички
лица, замесени в последните
скандали с подслушванията по
високите етажи на властта трябва да подадат оставка, включително и министър-председателят.

Според него, не може да има
дискусия по въпроси, които са
еднозначни, като типа държавно
устройство, конституционният и
правов ред на държавата и това,
че при демокрацията има правила, които трябва да се спазват.
Вторият тип въпроси, по които обаче се налага дискусия,
според Божинов е тезата, че
обществото може да добрува и
да се управлява без решаващата
роля на партиите. Той твърди,
че не може да има демократично
управление, ако партиите не доминират в него. Георги Божинов
беше категоричен, че драмата,
която се разиграва в България,
има като своя причина характера
на управляващата партия ГЕРБ,
който той определя като недемократичен.
"Това вече не е само драма
на управляващите, а е липса на
демократични механизми и се
превръща в беда. Когато рухнаха
двата мита, с които ГЕРБ дойде

“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

Пършевица
ДЕЛИКАТЕСИ

от чисто
мляко

на власт, поставя се въпросът за
характера на партията, която ни
управлява."
Според Божинов драмата в
управлението довежда до сериозно посегателство над демократичността и води не само до
политическа криза, но и влияе
сериозно върху образа на България пред света. Социалистите са
готови на диалог и партньорство
с национално отговорните партии и се готвят за предстоящите
избори, а повече от година работят и по проект за ново управление.
"Вече не трябва да има вот на
недоверие към този или онзи министър, а към цялото правителство. Става въпрос за оставка на
цялото правителство, което при
тази ситуация става." Цитирайки
имена на министри, замесени
в скандалите през последните
месеци, Божинов каза, че това
правителство няма лице, то няма
морален кредит вече. Според
него, ГЕРБ е изправен пред
трудната задача да състави второ
правителство, но то трябва да
е с ясно изразено и дефинирано
мнозинство, като коментира, че
няма как сините и “Атака” хем
да са вътре в управлението, хем
да са отвън. Второто издание
на ГЕРБ може да стане само
при ясно мнозинство. Вторият
вариант, очертан от левия лидер
във Врачанско, е правителство с
мандат, подобен на предишното.
И третият е служебно правителство. Най-добър според него е
вариантът второ правителство на
ГЕРБ, като втори шанс при рухналите вече митове за неговото
управление. ■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,
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Безценно богатство

Вода газим,
жадни ходим
Любомир Сердев
Според различни информации в България
бликат над 500 минерални извора, като непрекъснато се увеличава техният брой. Сякаш лежим на минерална вода.
Това безценно и безплатно богатство у нас се
пилее безразборно, а организираното лечение с
това водно злато е замряло.
В по-раншните синдикати всеки можеше да си
поиска лечение съобразно заболяването си. И
карта ще си намери. Имаше пълна информация
кой извор какво лекува, а сега информация за
всеки отделен извор може да даде само на място местен лекар.
Така например болен от Видин ще трябва
да ходи в Хасково само за информация какво
лекува тамошната минерална вода. По нашите
лекарски инстанции има пълна мъгла за това
кой извор какво лекува. Понеже не всеки болен
(особено по-възрастните) може да си позволи
компютър и интернет у дома, то повечето болни
разчитат на случайността да се лекуват правилно. При този хаос държавата ни ежедневно
губи милиони левове (а говорим, че сме бедна
държава,че изнемогваме и нямаме пари). Има
страни, в които ползването на минерална вода
е цяло чудо. У нас е обратното: минерална вода
газим, а плачем, че сме бедни и жадни!...
А като се огледам, виждам, че и монтанчани са бедни, въпреки наличието на четири
минерални извора. Никой досега не е обърнал сериозно внимание на този факт. Нещо
повече: знам в Монтанско няколко безценни
минерални извора като истинско (безценно и
непознато) чудо, което се среща много рядко,
но от тях не се интересува никой. Предишните
ни ръководители не дооценяваха богатството
“минерална вода”. Дано разберат съответните
ни инстанции, че съм прав, като им кажа, че в
северно- и средноевропейските страни броят
на минералните извори, взети вкупом, е по-малък отколкото изворите у нас. Тази благодат не
се използва.
Голяма грешка е затварянето и затапването
на множество минерални извори и бани. Гледа
се най-вече дали има големи печалби, за да работи една баня. Разбира се, кой го интересува
здравето на гражданите. А пък там, където работи минералната баня, цените са грамадански
за една проста обслуга.
В Северозападна България има шест официално признати минерални извора, но работят
само два. В София пък има 8 минерални извора и бани и не работи нито един. Е, кой печели?
Но има и трети вид минерални извори. Това
са локалните и не много известни извори, но
много ценни, лекуващи трудни болести. На тях
никой не иска да обърне никакво внимание за
изследване и разработване. Пък и парите за
тях са хвърлени за познатите вече минерални
бани и курорти!■

РЕПЛИКА

Слово за делника
За новите
документи за
самоличност
Марио Тодоров

Регионална
асоциация за
управление на
отпадъците
учредиха
общини от
Северозападна
България
Крум Крумов
Регионална асоциация за
управление на отпадъците
учредиха в Монтана кметове
на общини от Северозападна България. В асоциацията
влизат общините Монтана,
Лом, Берковица, Вършец,
Бойчиновци, Чипровци, Якимово, Вълчедръм, Медковец,
Георги Дамяново и Брусарци
от област Монтана, както и
община Криводол от област
Враца. Гости на учредителното събрание бяха областният управител на Монтана
Ивайло Петров и зам. областният управител на Враца Николай Литов.
За председател на асоциацията бе избран кметът на
Монтана Златко Живков.
След продължителни дебати кметовете уточниха,
че цената, която общините
ще плащат на Регионалното
депо за твърди битови отпъдици в Монтана, е 21,77
лева с ДДС за обезвреждане
на тон отпадъци.
Председателят на асоциацията Златко Живков коментира, че цената е малко пониска в сравнение с тази в
съседните области и е една
от най-ниските в страната.
Според него тази цена няма
да доведе до вдигане на
таксата за битови отпадъци
в община Монтана, а вероятно и в останалите общини,
членки на асоциацията. ■
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За нова лична карта се
заплаща 18 лв., за шофьорска книжка – 25 лв., за задграничен паспорт – 40 лв.,
ако услугата е обикновена.
В същото време лична карта
със снимка, холограма и
защита възлиза около 1,80
лв. за 1000 бройки, а за няколко милиона не е повече
от левче.
Забравя се Законът за

Марио Тодоров

Според инж. Бучков при
надвишени норми на облъчване, се предизвикват
ДНК-повреди. Безконтролно
се размножават определени
клетки, което е раково поведение. Нарушава се ДНКпрограмата за програмирана
смърт на всяка клетка. Последните в рамките на един
човешки живот се опресняват с 25 на сто. А електромагнитните полета от
антените на мобилните
оператори късат нишките в ДНК – объркват
хода за развитие на
отделния орган. Нивата на излъчване у
нас не се контролират.
Няма централна банка,
където човек може да
се запознае с излъчванията на всяка антена.
Нормите, приети в
България, са 10 000
пъти по-високи от тези
в Залцбург.
Резолюция на
Европейския
парламент
Приета е на
2.04.2009 г. относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните
полета върху здравето.
Посочва се, че в момента
човекът е изложен на сложна
смесица от електрически и
магнитни полета с различна
честота. Технологиите на
безжичните апарати могат
да окажат неблагоприятно
въздействие върху човешкото
здраве. При младите хора
мозъците са все още в процес
на развитие. Следва да се
оценят неритмичните последици, свързани с полетата
на радиочестотите, както и
особената уязвимост на децата в случай на експозиция

българските документи за
самоличност. Според чл.
4/1/ всеки български гражданин има право на документ
за самоличност. Гражданите
не молят за услуга, защото паспортните служби са
длъжни да им го издадат.
Това не следва да става
срещу заплащане.
Съгласно чл. 60 /1/ на Конституцията на РБългария

данъци и такси се установяват само със закон, а не с
акт на Министерския съвет.
Разделението на властите
изключа законодателят да
може да прехвърля на изпълнителната власт дейности от своята компетентност,
гласи чл. 8 от Конституцията. От своя страна Народното събрание трябва да определи със закон размера на

на електромагнитни полета.
В специален доклад на “Евробарометър” се посочва, че
по-голямата част от гражданите не смятат, че публичните органи им предоставят
адекватна информация
относно мерките за защита
от електромагнитни полета.
Призовава държавите-членки да последват примера на
Швеция и да признаят лицата, страдащи от електромаг-

10-15 м. от прозорците на
жилищни сгради. Броят им в
София отдавна е надхвърлил
хиляди. Гражданите не са информирани за нивата на електромагнитното излъчване.
Решение на Столичния
общински съвет № 392
Прието е на 11.06.2009 г. и
се отнася за публичния контрол върху базовите станции
на GS:-операторите. Възлага
се на кмета на Столичната

2

таксите, които не са свързани с насрещни услуги, а
имат характера на публично
задължение към държавата
и общината, се посочва в
тълкувателно решение № 10
по дело № 12 от 2003 г. на
Конституционния съд, което
е задължително. Освен това
българските документи за
самоличност се явяват собственост на държавата.■

Илко Илиев. Изисква се от
кмета на Община Пловдив да
издаде заповед за демонтиране на всички излъчватели,
които са в отстояние на 300 м
от учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки,
детски градини и детски
ясли, детски площадки.
Кметът издава съответната
заповед. Мобилните оператори я обжалват пред местния
административен съд.
Съдът – в топла връзка с
мобилните оператори
Най-напред 11-и състав
на Административния съд в
Пловдив, а след това и 1-и
състав на същия съд отменят заповедите на кмета.
Според съда, не кметът на
общината, а органите на държавния здравен контрол (тях
ги няма) са компетентни да
следят за спазването на нормативната уредба за опазване
на общественото здраве, в
това число и за пределно допустимите нива на електромагнитните плета. Нищо, че
са констатирани значителен
брой случаи на оплаквания и
нитна свръхчувствителност
община да се разработи пуб- сигнали на граждани. За разза лица с увреждания, така че личен регистър за законно
лика от Пловдивската общида им гарантират подходяща поставените станции и на
на, Столичната досега нищо
защита, както и равни възпрактически не е направила
хигиенно защитната зона
можности.
в изпълнение решението на
около тях; да се демонтират
Питане на доц. Вили Лилков, всички станции, които не
Столичния общински съвет.
общински съветник
А жалбите от мобилните
притежават необходимав София,
станции до Административта
документация
и/или
са
към г-н Бойко Борсов,
поставени
в
нарушение
на
ния съд – София град, изобсвързано с масовото разправилата
за
изграждане;
да
що не се разглеждат. Дори
полагане върху покривите на
се
изготви
наредба
за
монтаж
Върховният администратисгради в столицата на клеи експлоатация на станциите вен съд ги прекратява, без да
тъчни телефонни централи,
и контрол върху електромаг- го е грижа за човешкото здракоито са източник на елекнитните полета.
ве. Затова и тръгват серия от
тромагнитно излъчване. ТаРешение на
жалби до Европейския съд
кива централи са разположеОбщинския съвет
по правата на човека, до Свени дори върху покривите на
в
Пловдив
№
247
товната здравна организация,
болници, в непосредствена
Прието е на 25.06.2009 г.
до Европейския парламент
близост до училища, детски
и Европейската комисия, до
ясли и градини. Има случаи, по инициатива на председателя на Общинския съвет г-н медии в Западна Европа. ■
когато те са на разстояние

Инж. Димитър Бучков,
експерт в Народното събрание:

Антените на
джиесемите
са опасни!

Слово за делника

www. slovoplus. info БРОЙ 3 (763), 20 - 26 ЯНУАРИ 2011

3

Цветелина Дамяновска, председател
на Общинския съвет на БСП – Враца и
общински съветник, пред в. “Слово плюс”

Само добър екип
може да привлече
европейски пари
Елеонора Цанова

- Г-жо Дамяновска, за
вас годината не беше лека,
преодоляхте много пречки
в името на единението на
общинската организация на
БСП. Какво си пожелахте за
новата година, какъв късмет изтеглихте от баницата
?
- Наистина, годината не
беше от лесните за врачанската партийна организация,
но смятам, че след всичко
преживяно ще продължим напред. Пожелах си бъдещи политически успехи, спечелване
на местните и президентските
избори в името на всички врачани, за по-добър живот. От
баницата си изтеглих здраве и
благоденствие.
- Получи ли се това, за
което отдавна работите край на междуличностните
битки в общинската организация на БСП?
- Да, предстои ни обаче
обединение на всички сили и
привличане на нови членове
в БСП. Обръщаме се и към
симпатизантите на лявата
идея, останали засега извън
партията.
- Как оценявате изминалата година за Врачанската
община, какво според вас се
случи и какво не се случи?
- Аз давам слаба оценка на
Общинската администрация
и Общинския съвет и ще се
мотивирам със следното. Във
Враца всички виждаме - нищо
не се развива, инфраструктурата е в ужасно състояние, не
искам да се спирам на ликвидирането на врачанската
икономика чрез нейното непоследователно преструктуриране в общински предприятия без ясни цели, стратегия
и финансови обосновки. Но
не е само това. Смятаме, че
може много по-добре да работят и Общинският съвет, и
Общинската администрация с
ресурсите, с които разполагат
като човешки капитал и като
финансови средства. Защото
в момента е много модерно
да се говори за икономическата криза, но не трябва да
забравяме, че община Враца
разполага с 48 милиона лева,
разполагаше и с една нормална общинска икономика,
която обслужваше предимно
социалните дейности. Това са
транспортът, здравеопазването, обредните дейности. След
необмислените и прибързани
решения смятам, че това ще
се отрази и на нашите съграждани негативно.
- Като съветник от левицата, как оценявате рабо-

тата на вашата, макар и
малобройна група, не бяхте
ли прекалено деликатни и
плахи?
- Напротив, не мога да дам
такава оценка на БСП. Наистина сме малобройни, но
винаги сме казвали нещата
така, както трябва. Само след
няколко месеца ще трябва
да обсъждаме кой да управлява община Враца, с какъв
ресурс. Единствено БСП е
групата, която поставя постоянно, на всяка една сесия
както социални въпроси за
решаване, така и въпроси,
свързани с поетите към
гражданите от общината и
от града проблеми. Аз съм
неудовлетворена от отговорите, които получаваме. Те
говорят за неразбиране на
зададените от нас въпроси.
Приемам, че това се прави
за излизане от неудобни ситуации. Трябва всеки, който
с гласа си е допринесъл за
ликвидирането на общинската икономика, да понесе
своята отговорност, а това
лесно може да се провери,
защото обикновено гласуването е поименно и лично.
- Смятате ли, че само
безпаричието в общината е

причината много от нещата тук просто да не стават
?
- За една част от нещата
може да се каже, че причината е безпаричието. Но трябва
да се обърнем и да знаем, че
съществува и един сериозен
лост, наречен европейски
фондове. Тук давам също
слаба оценка, защото при
наличието на двама министри от Враца и управлението
на ГЕРБ в страната е с мнозинство, това не е логично.
Не трябва да забравяме, че
и предният кмет, сега министър Тотю Младенов, и
сегашният, Костадин Шахов,
бяха избрани с агитацията,
че община Враца ще процъфти след избирането им,
тъй като съединяването на
местната и централната
власт ще доведе до високи
икономически резултати.
Според мен няма ясни приоритети. Може да се говори
и пак поставям въпроса за
кухото бюджетиране, зала-

гане на високи приходи в
перо приватизация с ясното
съзнание, че те няма да бъдат
изпълнени. А насреща, като
очакван приход от това перо
приватизация, стоят ремонти на улици, подобряване
на социалните дейности, на
инфраструктурата, които при
неизпълнението няма как да
станат.
- През годината социалистите имахте своите малки
спечелени битки, готови ли
сте да спечелите войната за
успешна смяна на общинската управа?
- Може би за това беше
тежка годината за врачанската партийна организация,
която отмина, и всичко, което се извърши, беше свързано с подготовката ни за
спечелването на местните и
президентските избори. Не
трябва да се съмняваме, че
това ще се постигне лесно,
но трябва да обърнем внимание на хватките, с които

ГЕРБ си служат при организиране на гласоподаватели
по така наречения незаконен
път. И затова ще призова за
висока активност по време
на гласуването, за да не може
в бъдеще по този начин да се
управлява общината.
- Какво е наложително
да се промени, ако имаш
вълшебна пръчица, какво
веднага би се променило?
- Според мен във Враца е
крайно належащо, а това се
отнася и в национален мащаб, смяната на управлението, на политическия модел.
И стила, и методите според
мен сега са крайно несинхронизирани, не се поставят
реални цели, затова няма
и реално изпълнение. Пак
ще кажа, в един добър екип
за подготовка на проекти,
които да са финансирани от
Еропейския съюз и държавата, смятам, че могат да се
привлекат милиони левове в
общинската икономика.■

ОБЩИНА МОНТАНА
На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имоти – общинска собственост, във връзка с чл.14,
ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал.1 от ЗУТ
Цена на
Дата, час и място
Начална
Повторен търг при
Депозит
тръжни
Наименование и описание
на провеждане на
тръжна
№
неспечелен обект
(лв.)
документи
на обекта на търга
търга
цена (лв.)
(лв.)
Терен с павилион №1 от 18.00 кв.м
за пакетирани хранителни стоки,
14.02.2011 г.
07.02.2011 г.
плодове и зеленчуци, находящ се в
1. поземлен имот с идент. 48489.13.31
13.30 ч.
36.00
108.00
60.00
13.30 ч.
община
Монтана
община
Монтана
по кадастралната карта на
гр.Монтана / ж.к.”Младост-2”/
2.

3.

Терен с павилион №2 от 18.00 кв.м
за пакетирани хранителни стоки,
плодове и зеленчуци, находящ се в
поземлен имот с идент. 48489.13.31
по кадастралната карта на
гр.Монтана / ж.к.”Младост-2”/
Пивница от 56.00 кв.м в с. Трифоново,
община Монтана

07.02.2011 г.
14.00 ч.
община Монтана

14.02.2011 г.
14.00 ч.
община Монтана

36.00

108.00

07.02.2011 г.
14.30 ч.
община Монтана

14.02.2011 г.
14.30 ч.
община Монтана

76.80

230.40

60.00

50.00

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Тръжни документи се закупуват и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и
подаване на заявления е 15.00 ч. на 04.02.2011 г., а за повторния търг е 15.00 ч. на 11.02.2011 г.
За справки: тел. 394 239

Слово за делника
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В Георги Дамяново направиха

“Звънче”

истински дом за децата
Община Георги Дамяново успешно приключи проект “Подобряването на качеството на грижи за деца в
дома за деца, лишени от родителски
грижи “Звънче” – с. Георги Дамяново” по Приоритетна област 3 “Здравеопазване и грижа за децата” на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Проектът продължи 18 месеца и се
реализира с финансовата подкрепа
на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Общата
стойност е 363 356 евро, като 85%
от разходите (308 853 евро) се поемат от донорите, а останалите 15%
са съфинансиране от държавния
бюджет.

С тези средства е направен ремонт
на стойност близо 335 000 лева. В
сградата на дома е обособено пространство за лични срещи на децата
с близки, с кандидат-осиновители
или кандидати за приемни родители. Ремонтните работи включват
още подмяна на отоплителната
инсталация, ремонт на санитарните
и спални помещения и на занималните, подмяна на дограмата, външна
изолация и ремонт на покрива. В
резултат на санирането разходите за
отопление са намалели наполовина
през сегашния зимен сезон. Допълнителни 28 000 лева са отделени за
оформяне на дворното пространство и обособяване на площадки

държавата ни, главно два текстаот
Избирателния кодекс: за орязване
правата на хората в малките
селища под 350 жители да избират
кмета си и избора на районни
кметове в големите градове. На
вниманието на царистите е и закона
за академичните институти и това,
какво се подготвя за българската
наука. Христина Христова с тревога
предвижда година на изборна
агресия , което не е в полза на
демократичната дефиниция на
България. Според нея са загърбени
при последното управление именно
ценностите, които биха извели
страната ни на истинско европейско
ниво. Областният координатор на
НДСВ Момчил Младенов заяви на
пресконференцията, че партията
ще участва със самостоятелни

планове за грижа на всяко дете, както и цялата налична документация в
ДДЛРГ “Звънче”.
Като външни експерти бяха привлечени психолог и социални работници, които подпомогнаха изпълнението на тези дейности, свързани с
повишаване капацитета на персонала на дома.
За децата (които са на възраст
от 3 до 8 (7 г.) бяха организирани
занимания по интереси – изкуство,
спорт, обучение и възпитание за
придобиване на умения и навици за
самостоятелност и грижа за собствената хигиена и здраве. С тях работиха детски психолог, арттерапевт и
рехабилитатор.■

Видин получава

Пари за детски
център от
семеен тип и
защитено жилище
листи за общински сдъветници
и кметове поне в половината от
врачанските общини, като за Враца
беше категоричен, че ще имат
свой кандидат за градоначалник
и съветници. Рано е, според него,
въпреки че са готови критериите,
на които трябва да отговарят
номинираните за кметове, но още
не може да се каже къде и с кого
ще правят коалиция , но затова пък
имат пълните права за собствена
преценка, дадени им от централата
на НДСВ. ■

“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:

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

СНИМКА: АРХИВ

за отдих, игра и спорт на открито.
Общо 163 000 лв. са отделени за
подмяна на старото обзавеждане и
оборудване (спортно, кухненско, медицинско) на дома, закупен е малък
автобус на стойност 70 000 лв.
По време на изпълнението на проекта бяха проведени обучения на
персонала за работа с децата, настанени в институция, за работа със семействата и за връщане на децата в
семейна среда, за работа с приемни
родители и кандидат-осиновители.
В съгласие с националните стандарти за осигуряване на институционална грижа беше въведена система
за управление на документооборота,
прегледани бяха индивидуалните

Христина Христова:
2010-а мина без реформи
Оценка за една тежка година
на икономически спад, масови
фалити на малки и средни фирми
и повишена безработица, направи
във Враца лидерът на партия НДСВ
Христина Христова. Със съжаление
тя не вижда перспективи и пред
започващата нова година, за която
предрича, че ще е година с много
сериозни проблеми в икономиката
и без надежда държавата да
изплати на малкия и среден бизнес
милионите, които им дължи.
Година, в която ГЕРБ ще прави
всичко възможно да няма критики
срещу управляващите, а правенето
на реформи значи промени,
коментира г-жа Христова.
НДСВ ще атакува пред
Констуционния съд, като
действащи против конституцията на

 В изцяло обновената сграда на дом "Звънче"
са създадени по-добри условия за отглеждане и
възпитание на децата.

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

„Видин ще е сред първите общини в проекта
на Министерството на труда и социалната политика „Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови
групи”, съобщи кметът Румен Видов.
Около 900 000 лева ще бъдат отпуснати на община Видин за осъществяване на деинституционализацията и разформироването на домовете за
деца. Средставата ще се подсигурят от Европейската комисия и държавния бюджет. За изграждане и оборудване на Център за настаняване от
семеен тип се предвиждат близо 490 000 лева, за
защитено жилище – около 200 000 лева.
Непосредствената цел на програмата е създаване и развитие на мрежа от социални и здравни
услуги. Цели се още - укрепване на системата
за повишаване благосъстоянието на децата и
деинституционализация на лица с увреждания
и възрастни хора, настанени в специализирани
институции, както и подобряване качеството на
живот на хората с увреждания.
Позицията на МТСП община Видин да бъде
включена с приоритет е продиктувана от факта,
че социалната политика в този регион е много
добре развита.
През 2011 година предстои настаняването на
първите възрастни хора в социалния дом в село
Кутово, както и отварянето на врати на Комплекса за социални услуги, създаден в партньорство
с УНИЦЕФ. Този проект също ще се представи
на правителството като пилотен за страната.
Идеята е да се реализира и в други населени
места.■

Слово земляци
Н

ародната памет на с. Белимел
съхранява величавите образи
на Върбан Пенов – Белимелеца и
на Ангел Въцов – Комитата. За тях
писах в първото издание на книгата ми “Чипровски край – легенди и
истини”, издадена през 2003 г. Оттогава изминаха близо осем години, през които имах възможност да
получа информация за имената на
изявени личности от селото, взели
участие в революционните борби в
нашия край.
В миналото Белимел и било
най-близо до изчезналото село
Клисура, свързано с участието си в
Чипровското въстание, намиращо
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се близко до Чипровския манастир
“Свети Иван Рилски”, свидетел и
център на въстанията и бунтовете.
Белимелци вземат участие редом
с Кипровец през 1688 г. и през последното въстание срещу турското
робство през 1876 г. по време на
Сръбско-турската война.
Редица борци за свобода и социална правда от Белимел заслужават да се помнят имената им,
историята да им отреди заслужено
място, а потомците да ги удостоят
с признателност, макар и закъсняла.
Един от тях е Пенчо Въцов – Комитата.
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“Аз не се родих юнак,
но няма да живея роб и
да умра страхливец!”
Върбан Пенов

Героите на Белимел:
Пенчо Въцов
– Комитата
Славко Григоров

С това име е останал в народната
памет на белимелци. Докосвайки се
до живота и борбата на този странен белимелец, не мога да си дам
отговор на въпроса защо не се споменава неговото име заедно с името
на брат му Ангел (Рангел) Въцов –
Комитата. И двамата братя – Ангел
и Пенчо, са от рода Въцови, един
от старите родове на селото, пуснал
клонове и в други фамилии, но запазили и до днес името си.
Мария и Иван Въцови са родителите на двамата комити. Семейството е многолюдно. Няколко са
момчетата. За Ангел се знае, че е
роден през 1851 година, може да се
предполага, че Пенчо е роден след
1855 г. На другите им братя не се
знаят дори имената. Илия Найденов, правнук на Ангел, 88-годишен,
живущ в Монтана, предполага, че
Пенчо е бил по-голям от прадядо
му Ангел, но една случка с Пенчо и
неговите братя показва, че той е бил
най-млад.
Димитър Гачев от с. Белимел,
84-годишен, разказва:
“Пенчо Иванов Въцов е останал в
народната памет на белимелци като
силен и буен младеж. Отличавал се
със своята упоритост и непреклонност пред турците и своите връстници. Бил самостоятелен и правел
това, което е по волята му.
Бил 17-18-годишен, когато се влюбил в хубава девойка – Гана Ликина
от село Железна. Родителите и бра-

В

тята му били против връзката му с
това момче. Веднъж братята отишли
да копаят на нивата им до Станковата воденица и преди да започнат
работа, заявил на братята си:
- Ще копам без почивка, но когато
на слънцето му остане една копраля
до залез, спирам копането. Отивам
да се видя с момичето си в Железна.
Братята му взели да го убеждават,
че Гана не е за него. Носели се слухове, че когато в селото й хората се
веселели на хорото, Гана с работни
дрехи отивала да копае а когато
работели железничани, тя с китка
на косата и пременена се разхождала из селото. Пенчо не отстъпвал
и тръгнал да ходи при любимата
си. Братята решили да го накажат.
Хванали го и го положили върху
един мравуняк (бробиняло). Лежал
там Пенчо и не ставал, въпреки че
бил изпохапан от мравките. Когато
си тръгнал за вкъщи, братята го
съжалили и го оставили във вадата
на близката воденица. Вечерта той
не се прибрал вкъщи. На сутринта
баща му отишъл да го търси на нивата и го намерил да лежи във вадата. Когато се приближил към него,
му продумал:
- Какво семейство ще създавате
с Гана Ликина, като и двамата сте
чешити и непокорни. Няма да се
жениш за нея, не я искам в моя дом.
Вечерта Пенчо изгладнял и се
приближил до трапезата, когато цялото семейство било около масата,
и заявил:

- Запомнете, че няма да се женя
цял живот и ще изпълня волята
ви, но Гана ще остане в душата и
сърцето ми, това не можете да ми
отнемете!
Пенчо растял буен и силен, засукал мустак като своите братя и
решил да става хайдутин. Когато
Ангел бил във Влашко при поборниците за свободата на България, на
следващата година Пенчо заминал
за Сърбя през Чипровския балкан.
Там станал волунтер (доброволец)
в четата на Филип Тотю. По време
на Сръбско-турската война в четата
Пенчо Въцов проявява борбеност и
смелост, с което печели уважението
на войводата и четниците. Нарекли го баш комитата. В първия бой
с турците в района на Галаш той
оцелява, но от българските чети са
дадени много жертви.
На 7 юли четите на Панайот Хитов и Филип Тотю са на билото на
Чипровския балкан. Четата на Панайот Хитов тръгва към Чипровци, а
на Филип Тотю – към Белоградчик.
На 9 юли започват боевете в района
на Чипровския манастир. Димитър
Хаджигенчев – Бечу пише в книгата
си “Житие на един българин”:
“Утринта, на неделя по11 юлий,
нашата (Панайот-Хитова чета – б.а.)
и Тотювата чета, като зехме храна от

отговор на изявлението на
госпожа Искра Фидосова –
народен представител от ГЕРБ от
12 МИР – град Монтана, че в област Монтана няма политически
уволнени от работа ръководни
кадри през последната година и
половина, откакто начело е правителството на ГЕРБ и лично тя
няма участие в подобни действия,
5. Регион. Служба по заетостта
директор – Илиян Илиев
Ви уведомяваме, че за времето
12.Обл. дирекция ,,Земеделие”от месец юли 2009 г. до 31 декем- - директор - Бранимир Ангелов
6. Обл.дирекция охр. на труда –
нач.отдел - Людмил Коцев
ври 2010 г. в област Монтана са
На техните места са назначени
уволнени по политически причини директор - Антон Антонов
7. Обл. дирекция ,, Земеделие” - хора членове на ГЕРБ.
следните хора:
директор - Нистор Каменов
Мотивите за освобождаване са
1. МБАЛ – директор 8. РД ,,Соц. подпомагане” –
различни: не справяне с работата;
д-р Маргарита Ницова
директор - Стефка Александрова не отговаря на изискванията за за2. РЗОК - управител –
9. Пристанищен комплекс- Лом – еманата длъжност; и други, а ние
Станчо Манчевски
директор - Борислав Михов
считаме , че са чисто политически.
3. РУ на Спортен тотализатор –
10. Пристанищен комплекс Лом
ИБ на Общинският съвет на
директор - Деми Борисов
–зам.-директор - Здравко Здравков БСП- Монтана и гражданите на
4. ТД на НАП – директор –
11.Обл. пътно управление –
град Монтана са силно разтревоЕвгения Аспарухова

манастира, която ни се даде от игумена на манастира, тръгнахме през
с. Железна и с. Чипровци към Влашко село. “Вероятно Пенчо Комитата
е очаквал да се види със своята любима, но това едва ли се е случило.
Отново българските чети са на
сръбска територия и водят кръвопролитни боеве с турците до обявяването на Руско-турската война. Пенчо
Комитата не се завръща в родното
си село и продължава да е в помощ
на руската армия в спомагателен
отряд, който имал за задача да осигурява прехраната на армията.
В том III “Българско опълчение”,
ст. 321, том. 408 е записан Пенчо
Иванов, на 2.VIII.1877 г. постъпва в
10-а дружина. Напуснал на 11.VIII.
същата година.
След Освобождението се завръща в Белимел, занимава се със
земеделие. Живеел бедно, но имал
уважението на съселяните си. Останал сам през целия си живот. Не
оставил потомство, но удържал на
обещанието си да не се жени.
Предполага се, че Гана Ликина от
Железна, за разлика от Пенчо, се е
омъжила в Чипровци.
Захари Марков Вачов, правнук на
фамилията Въцови, в негов ръкопис
отбелязва, че “Пенчо Комитата станал жертва на характера си.”■

Декларация на ИБ на ОбС на БСП – Монтана

Политическите уволнения
в област Монтана
жени и възмутени от подхода на
правителството и личното участие
на госпожа Искра Фидосова в кадруването и смяната на дългогодишните ръководители на учреждения, доказали с години, своята
компетентност при изпълнение на
задълженията си и лоялност към
подчинените и обществеността.
■ Б.Р. Декларацията е изпратена до НС, Бойко Борисов и Сергей
Станишев.
Публикуваме със съкращения.
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Покана

Продавам

Kооперация “Журналист” – гр. Монтана, кани
всички свои член-кооператори, живущи в Монтана,
Видин, Враца и София да вземат участие в годишното отчетно-изборно събрание, което ще се проведе
на 11 ���������������������������������������������
февруари�������������������������������������
2011 г. (петък) от 10 часа при следния

обзаведен
апартамент 64
кв. метра
в Монтана,
“Младост” 1, бл.
2, етаж 6
(до Флестера)

дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за работата през
2010 г.
Докладва: председателят
2. Избор на ръководни органи.
3. Избор на пълномощници за Общото годишно
отчетно събрание на ОКС Враца.
4. Други.
Събранието ще се проведе в конферентната зала
на хотел "Огоста" в Монтана. Присъствието ви е

Цена:
45 000 лв.
Справки на
телефон:

необходимо!

0885/318857

Председател на УС: Параскева Маркова

“Медикус” ООД – Монтана
Специализирана практика
по хирургия, онкология,
урология
Д-р Радослав Токин
хирург и онколог, тел. 0888/738263
Д-р Павел Белински
хирург, тел. 0888/750737
Д-р Георги Чакъров
уролог, тел. 0878/320198

Д-р Пламен Узунов
Специалист “Кожни и
венерически болести”

ОМЦ,
кабинет 406, ет. 4,
ул. “Цар Борис III” № 11
Работно време:
от 14.30 до 16.30 часа

Тел. 096/389 309

Д-р Петьофи Дамянов
(психиатър)
гр. Монтана,
208 кабинет,
Поликлиника, ет. 2
Понеделник и четвъртък
от 8.30 до 16.30 часа

Тел. 0898/652019
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

20 - 26 януари 2011
ч 20 * Св. преподобни
Евтимий Велики. Св.
Евтимий, патриарх
Търновски
п 21 Св. преподобни Максим
Изповедник. Св. мъченик
Неофит от Витиния. Св.
мъченици Евгений, Канидий,
Валериан и Акила
с 22 Св. апостол Тимотей.
Св. преподобномъченик
Атанасий Перски. Св.
свещеномъченик Петър
Български, мъченик Сионий
Български и други с тях
н 23 † Неделя 13 след
Неделя подир Въздвижение
– на Йерихонския слепец.
Св. свщмчк Климент, еп.
Анкирски. Св. мчк Агатангел.
Св. Павлин, еп. Нолански.
п 24 Преп. Ксения
Римлянка
в 25 Св. Григорий Богослов,
архиепископ Цариградски
с 26 Св. преподобни
Ксенофонт, Мария и
синовете им. Св. преподобни
Теодосий, игумен Студийски
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
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“НИКИ МИТ” ЕООД

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

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”
Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България,
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България,
по договор BG051PO001-2.1.05

ЯСНИ СА ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ ТРИТЕ НАЦИОНАЛНО
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПРОЯВЛЕНИЯТА НА
СИВАТА ИКОНОМИКА У НАС
Ясни са основните констатации от проведените три
национално представителни изследвания – сред населението,
сред работниците и служителите и сред работодателите, за
проявленията на сивата икономка у нас по проект „Ограничаване
и превенция на неформалната икономика”, осъществяван от
Асоциация на индустриалния капитал в България, с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.
От експертната социологическа работа по проекта, в резултат,
на която чрез различни социологически методи е набран и анализиран
впечатляващ обем информация за неформалната икономика като
явление и като практики.
Става ясно, че готовността за сиви практики е следната:
√ 25,0% от населението и 29,7% от интервюираните
работници и служители декларират готовност да работят
без трудов договор;
√ 43,8% от населението и 46,3% от интервюираните
работници и служители са готови да работят на трудов
договор за една сума плюс устни договорки за по-голямо
заплащане;
√ 25,7% и 30,0% от интервюираните работници и служители
са съгласни да бъдат социално и здравно осигурявани
върху по-ниски суми от реално получаваните.
Анализът на данните от изследванията позволява да се
откроят основните предизвикателства пред диагностиката,
ограничаването и превенцията на неформалната
икономика:
1.
При тоталната липса на гаранции за
последователност в държавната политика по отношение
на общите параметри и условията за функциониране на
икономическите единици, работодателите се чувстват
задължени да предприемат мерки за съхраняването си
като рентабилни и конкурентни стопански субекти. При
това положение тяхното поведение е подчинено на строга
икономическа целесъобразност.
2.
На ниво индивиди, толерантността към
неформалната икономика е изключително висока. Мотивите
са запазване на жизнения стандарт и съхраняване на
семейството. Това затруднява процесите по създаването
на нагласи на нетърпимост към неформалната икономика и
желание за подкрепа на светлите работодатели.
3.
Обществото осъзнава високата социална
цена на сивия икономически сектор, но в условията на
криза е готово да отиде на сериозни компромиси и в името на
индивидуалното оцеляване проявява висока склонност към
толериране и включване в сиви практики. Това очевидно
е сериозно предизвикателство, тъй като от една страна
затруднява диагностицирането на реалните измерения
на неформалната икономика, а от друга страна вероятно
ще възпрепятства прилагането на ефективни мерки за
ограничаване и превенция на неформалната икономика.
4.
Ограничаването на сивите практики изисква
политическа воля и интегрирани действия, мобилизиране
усилията на цялото общество и държавните институции.
Само по себе си, това е твърде сериозно предизвикателство
пред политическата система на страната.

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
● 2- 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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Московският Червен
площад грее, украсен
за празниците. А
и в чест на успеха
на Русия – домакин
на световното
през 2018 г. Очаква
се страната да
инвестира 10
милиарда долара, но
да спечели чисти
2 милиарда от
световното.

Стадион “Халифа”
е най-големият
досега в Катар.
Тепърва страната
започва да
гради чудеса по
инфраструктурата
за около 50 милиарда
долара.
СНИМКИ: РОЙТЕРС

Иван Велин

Определиха домакинството на “Мондиал
2018” и “Мондиал 2022”.
В надпреварата за тяхното организиране печеливши се оказаха съответно
Русия и Катар. Това е
спортното събитие, което
разпали страстите сред
останалите кандидати.
Едва ли можеше да бъде
иначе, когато преобладава
мнението, че футболът
отдавна е политика, пари
и слава!
Смятаната за родина
на най-популярната игра
с топка Англия получи
едва два гласа при избора
на ФИФА за домакинство след осем години.
Вестник “Сън” веднага
изригна срещу Русия:
“Изпратете веднага
Блатер в Сибир” (това е
президентът на световната футболна централа).
Журналистът Джеф Суит
пише: “Зли престъпни
групи ще спечелят наймного от домакинството.
Феновете там са расисти.” “Мирър” стига още
по-далече, визирайки и
Катар: “Как ФИФА даде
домакинства на една
мафиотска държава и
едно злокобно кралство
от средновековието? Две
страни, в които няма свобода на словото, но пък
плуват в петрол.” Шефът
на английската кандидатура Анди Ендсън изрази
недоволството си в пресконференция: “Съветвам
Англия никога повече да
не опитва, няма смисъл.
Ние представихме найдоброто, подготвихме и
гарантирахме най-силната кандидатура. Австралия и САЩ бяха две
технически съвършени
възможности. И когато
тези три страни получат
общо 6 гласа, нещо не е
наред. Не може само 22
гласа да решават нещо
толкова важно. Защо няма
вот за всички 208 членки
на ФИФА? Обясниха ни,
че медйни разкрития са
ни провалили, но аз не
вярвам в тези глупости.
Всичко е било предрешено.” Не остана по-назад и
кметът на Лондон Борис
Джонсън, без да спазва
прословутата британска
дипломатичност: “В сегашния си формат ФИФА
не може да продължи

Домакините на световните
първенства през 2018 и 2022 г.
Разнопосочни мнения от различни краища на планетата.
В Русия: “Спечелихме честна битка”. Катар е най-малката
страна, която ще приеме световен шампионат
да съществува. Всичко
е объркано и подчинено
на интереси.” Как ви
звучат думите на Тери
Винейбълс (треньор на
националния отбор от 90те години): “Няма нищо
странно. ФИФА и КГБ са
последните две напълно
секретни организации в
света?”
Всеки си има своята
истина. За англичаните
може би това е фактът,
че от първото световно
първенство до днес във
времето от 80 години
родината на футбола е
била домакин на един
мондиал (1966) и на един
европейски шампионат
(1996), което нарежда
Англия зад Чили, Аржентина и Мексико. Недоволства и Хенри Уинтър от
“Телеграф”: “Световните
първенства и в Русия, и
в Катар ще бъдат ужасяващо изживяване за
запалянковците от цял
свят.” И все пак е прав с
оптимистичния си извод:
“Сега ни остава само да
се надяваме Англия да
спечели поне едно от двете световни първенства
на терена. Това би било
най-сладкият отговор.”
Едва ли има нужда да
цитираме други подобни
мнения от останалите
краища на планетата.
Всички изразяват по
подобен начин гнева и
недоволството си от избора – еднакво припяват в
хор вестниците “Ас” (Испания), “АД”(Холандия),
“Никей” (Япония), “Файненшъл таймс” (САЩ),
“Блик” (Швейцария) и
други.
На противоположния
полюс, съвсем естествено, са мненията от лагера
на печелившите домакини на най-големите футболни форуми през 2018
и 2022 г. Руският премиер
Владимир Путин прис-

тигна в Цюрих часове
след избора, за да заяви:
“Горди сме, че спечелихме тежка и честна битка.
Хора бяха обвинявани в
корупция без никакви доказателства, без причина,
без съд. Това не показва
уважение, а опит да се
компрометира изборът
на домакин на световното първенство. Руският
народ обича футбола.
Играло се е дори по време на Втората световна
война. Футболът му помогна да остане на крака
и да оцелее. Когато се е
взимало решението, то е
било и заради политическата ситуация. В Русия
тя е стабилна.” Многозначителни са и думите

рение на огромни специални климатици, когато
навън всъщност температурата ще е 50 градуса!
Всички са настроени
оптимистично, изрази го
на президента Дмитрий
други 11 милиарда ще
и емирът – шейх Хамад
Медведев: “Сега трябва
струва новото летище,
бин Халифа ал-Тани, койнаистина да се подготвим още 5,5 милиарда за
за голямо световно пърпристанище и 20 милиар- то водеше делегацията в
Цюрих: “Катар е готов за
венство и да докажем, че да за други разходи.
големи постижения, въго заслужаваме.”
Не е безинтересно да
преки че е малка страна.
Други са аргументите
се знае, че Катар има
Ще бъдем гордостта на
на най-малката страна,
само 1,7 души населеарабския свят!”
която ще е домакин на
ние, площта му е 11 400
Затова и вестник “Пе“Мондиал 2022” Катар,
квадратни километра,
нисула” възкликва по
въпреки настръхналия
националният отбор по
адрес на мондиала: “Спесрещу ФИФА спортен
футбол е на 113-о място
челихме го! Хайде на
свят с обвинението “С пе- в световната ранглиста
трол купиха мондиала!”
на ФИФА. Както и това, работа.”
Тези думи изразяват
А шейховете от Персий- че конкуренти на странещо правдоподобно и
ския залив тепърва започ- ната за домакинство на
ват с инвестициите. Дали “Мондал 2022” бяха Ав- поучително – може намащабите не са смайващи стралия, САЩ, Япония и истина футболът в наше
за нашите представи? В
Южна Корея. Сега ката- време да е политика, пари
следващите пет години в рците обещават стадиони, и слава, но и… работа!
А когато “фактите гостраната ще бъде изграв които (забележете!)
ворят”, помните ли какво
дена железопътна мрежа температурата ще бъде
за 25 милиарда долара,
точно 27 градуса благода- правеха даже боговете?■

►ОЛИМПИАДА

Великобритания иска 18 титли
Домакинството при всяко спортно
състезание все още си остава всепризнат
фактор. Изключението не липсва и сега,
когато “Файненшъл таймс” съобщава, че
британските отбори ще преследват голямата
си цел – спечелването на 18 златни медала
и толкова шампионски титли от летните
олимпийски игри “Лондон 2012”.
Според местната олимпийска асоциация
броят на отличията ще бъде напълно
достатъчен за четвъртото място в

“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

класирането по нации. За да бъде постигната
тази заветна цел, правителството ще отпусне
допълнително 500 милиона долара за
подготовка на състезателите по време на
олимпийския цикъл. Знае се, че досега за
елитния спорт се харчеха годишно по 100
милиона долара, а сега тази сума ще бъде
удвоена.
Сигурно ще се намери поне един любител
на спорта у нас, който ще възкликне: “А къде
сме ние?”■
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Слово култура
вградска околия, и че
фондът е учреден съгласно Постановление
Отново се надига
рушителната сила, на- на Министерския съсочена към издигнатия вет № 1, протокол 8 от
в края на 40-те години 17.01.1947 г. и подпив София Паметник на сите на председателя
и секретаря на фонда.
Съветската армия.
А дядо ми има четири
Много аргументи:
медала за участието си
политически, естетически, архитектурни и в Балканската, Междусъюзническата и
пр. се изтъкват, дори
и опасности, които ще Първата световна война и един медал от цар
последват от прокарването на метрото под Борис III – за заслуга
като железничар. Той
него. Ставаме свидее внесъл от скромната
тели на ново обруга-

Йордан Георгиев,
учител
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сих паметките на моя
дядо от онова време
– края на 40-те години
на ХХ век. Едни от
тях бях предал в Историческия музей – в
годината на столетието
от обявената независимост на България
/1908 г./. Те ми дават
основания за още въпроси:
• Защо нито един
от инициаторите на
рушителните действия не се е запознал с
историята на този па-

Трябва ни разум,
за да не позволим
разрушението
Паметникът на Съветската армия в София е
построен с пари на целия български народ
ване на армията
освободителка
на България. Не
се изтъкват обаче
историческите факти, които не подлежат на никакви
съмнения за онези
времена. Няма да
ги изброявам – известни са.
Още са живи
хората от нашия
край, които помнят посрещането
на Червената
армия с първите
влакови ешелони
на 11 септември
и след това по жп
линията Мездра
– Бойчиновци,
Брусарци – Видин
и Лом, по пристанищата в Лом и
Видин, на летището в Габровница
“Въздушният мост”,
осъществен от командващия летище Долна
Митрополия – фердинандския летец Богдан
Илиев на 12 септември
1944 г. …
Но след 1989 г. един
български държавник
се провикна да съди
Съветския съюз, а
Столична община през
1993 г. постави въпроса за събаряне на Паметника на Съветската
армия в София. Аргументи всякакви.
В областния вестник
“Вселена”, год. II, бр.
47 от 23 април 1993
година публикувах
статията си “Дар за
загиналите”. В нея
огласих, че в семейния
ни архив откривам
БОН, серия А 233356
за 50 лева на името на
моя дядо, внесени за
фонд “Паметник на
Съветската армия”. На
него ясно личи името
Йордан Симеонов от
с. Мърчево, Михайло-

си пенсия свой дар
за изграждане на Паметник на Съветската
армия. Сега някой
пита ли тези, които са
участвали в изграждането на паметника, съгласни ли са да се унищожи саможертвата и
трудът им?... Питам за
това всеки път, когато
отново се подема рушителната сила за събаряне на Паметника
на Съветската армия,
като си спомням и
всичките безумни квалификации.
Имаше споразумение между президента
Желю Желев и руския
му колега Елцин за
взаимна защита на
паметниците. Но през
2004 г. отново започна
полемика за и против
Паметника на Съветската армия. И сега
– през 2011 г. ставаме
отново свидетели на
дискусии за събаряне
или преместването му.
Затова отново потър-

метник, граден от българския народ? Колко
дарители като дядо
ми Йордан през оная
1947 г. са откликнали
на създадения Фонд за
построяване Паметник
на Съветската армия?
Чие дело е той и какви
са правата на рушителите?
• Кой се интересува
от мнението на създателите на паметника
– архитекти, скулптори, художници, чието
творчество е познато
не само в нашата страна, но и в чужбина?
• Толкова ли е страшен шмайзерът на
войника от паметника? Този шмайзер не
е стрелял срещу нито
един българин или
наш войник?
• Не е ли той е символ на победата? Кой
иска да го превърне в
символ на своето безумие? Защото сцените в
основата на паметника
пресъздават историята

от онова време.
• Защо пак се натрапва разрушителната
еуфория?
А беше време, когато
за благодарност към
руския народ ние, българите, сме изграждали не само паметници
и храмове, които се
виждат. Създавани са
медальони, украсявали
реверите на нашите
предци, за които нищо
не се споменава сега.
От архива на дядо
Йордан научавам и за
тях. За 25-годишнината от Освободителната
Руско-турска война
/1877-1878/, през 1902
г. е издаван медальон
по случай освещаването на храм-паметника
“Шипка” на 18.IХ.1902
г. За 50-годишнината
от Освобождението
/1928/, е издаван Възпоменателен знак.
Във Виена /Австрия/
има също паметник.
На високия пилон е
застанал руски войник
с автомат пред гърди,
а при нозете му е развято знаме с герба на
СССР. Какъв е
той? Завоевателокупатор, или
страж на мира?
А в Германия –
на Трептовпарк,
построеният от
1946 до 1949 г.
цял комплекс,
величествено е
застанал над пиедестала руски
воин. Дясната
му ръка е със
спуснат меч надолу, а с лявата
ръка е прегърнал
до гърдите си
немско момиченце.
Какъв е той
– окупатор или
победител?
Нали другият
символ – разломената фашистка свастика
и отгоре Орденът на
победата и образите
на народите на 15-те
републики на СССР
говорят за това.
Има паметник на
съветските воини и в
Краков. И надписът
“19.I.1945 г.” говори за
спасяването на града.
А командващият Първи
украински
фронт маршал
И. С. Конев е
провъзгласен за
почетен гражданин на Краков – Полша…
Никой в тези
държави не
иска разрушаването на тези
паметници.
Ясно е, че за
да не позволим
разрушението
им у нас, ни
трябва повече
разум и обич,
а навярно и
политическа
култура!■
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Поетичен салон
Лолита Йорданова

НЕ ИСКАМ МНОГО,

стая с топлина
и не цветя и рози,
и измислени звезди,
а лъч от светлина
в човешките души,
и тишина, спокойствие.
И огънят от пепелта
на страст отминала
да пламне пак,
но без да изгоря, през него
да премина – пречистена.
Не искам аз богатства и пари,
земите чужди ме пленяват,
но привечер безмълвна у дома
ми силите възвръща и дарява ме!

Книжовни и
медицински
пелинови новини
Васил Александров
Моят приятел Георги Милчев най-после издаде дълго мечтаната си книга с
епиграми. Поет и
сатирик до мозъка
на костите си, той и
без книга тръбеше
епиграмите си при
обществени и лични
срещи с приятели и
познати.
А книгата ме смути със заглавието
си “Листа от пелин”,
които горчели но
лекували. И не разбрах от какво се е
точно излекувал и
дали от нещо ново
не е заболял.
Но ще му река направо: Не се ядат листа
от пелин, Гошо, а се пие пелиново вино.
Но има какво да прочете у него човек, пък
и да се засмее. А и смехът лекува точно
като пелиновото вино. Бързо и винаги. Пък
който иска, нека да пробва с яденето на
листата.
Г. Милчев е родом от с. Горник в Северозапада, после станало квартал на Червен
бряг, който с една крачка е в Централна
Северна България. А пък днес живее чак в
Югозапада, дето си купил къща и разчита
на чифликчийството.■

“ЗИМА”

КАРИКАТУРА: КОСТА ДРАГОСТИНОВ

