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Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

и Николай Иванов, кметът
на Враца.
Преди дни предпраз
нично той се похвали, че
тревожното състояние на
строителството на сепа
риращата инсталация на
разширението на депото
за твърди битови отпа
дъци за Враца и Мездра
вече е почти преодоляно,
закъснението е наваксано.
Необходимото оборудване
са и задълженията, ко
Община Оряхово Росен
за инсталацията, което бе
ито трябва да погасяват
Добрев се оплака, че не
ше поръчано, е пристигна
във връзка с изтеглени
му стигат, за да си върже
ло на площадката и предс
през годината заеми,
старата година, близо два
тои неговият монтаж.
предимно овърдрафт, за
милиона лева, които са
От страна на община
стартирането на големи
натрупани от неразплатени Враца са разплатени всич
те проекти, които община стари задължения и тегле ки извършени дейности по
Бяла Слатина спечели и по ни кредити. За наследени
обекта и предстои окон
които трябва да започне
стари дългове, неразпла
чателното довършв ане на
реализацията през 2012-а, тени сметки по изпълнени монтажа на сепариращата
изграждането на предп
дейности и към доставчи инсталация, клетката на
риятието за пашкули и
ци за почти същата сума
депото е готова. С още покоприна, инфраструктурни сигнализира още в нача
голяма сума твърди, че е
обекти.
лото на мандата си, встъп вътре Петър Данчев, нови
Новоизбраният кмет на
вайки в кметския кабинет, ят кмет на Криводол.■

Кметове се жалват от
празни общински каси
Елеонора ЦАНОВА

За дефицити от хиля
ди левове в общинските
хазни се оплакаха не
колцина от врачанските
кметове. Това са предим
но стъпилите от месеци
в длъжност, новоизбрани
градоначалници, които са
подложили на стриктна
проверка своите бюджети.
Неразплатени сметки, го
леми дупки в общинските
каси са установени според
тях в края на отминалата

изборна година и си по
желават новата да е похаирлия.
Блокирани 200 000
лева по сметките на де
легираните бюджети е
наследила кметицата
на Борован Десислава
Димитрова. Тя се пох
вали пред журналисти,
че в последните дни на
декемвр и е успяла с уси
лия да ги освободи и да
се разплати с учителите и
колективите на детските

градини и ясли. Големи
дългове е установила и
доскорошната врачанска
заместник-кметица, се
га заемащата същия пост
в Община Бяла Слатина,
Ани Василева. Близо 800
000 лева е дупката в об
щинската хазна, 200 000
лева са неразпл атените
дългове към доставчици
в областта на социалните
дейности, има неплатени
сметки за ток и вода за
хиляди левове. Огромни

Топъл
обяд за
бедни и
самотни

О

Срокът за
подаване на
заявления е
до 31 януари

Започна раздаване
то на топъл обяд на 98
врачани в двете тра
пезарии на общинско
предприятие „Социални
дейности„ в града.
До момента жела
ение да получават
безплатен обяд през
зимата са заявили 108
човека. Одобрениса 98.
Включени са 34 деца
от многодетни семейс
тва с доход под прага
на бедността, 14 лица
без никакъв доход, 34
самотно живеещи и
инвалиди, оставени без
грижи от близките си.
Всички те ще по
лучават ежедневно
топла храна в общес
твените трапезарии.
Финансирането е
осигурено от фонд
„Социална закрила“
при Министерството
на труда и социалната
политика и врачанска
та община. Броят на
желаещите да получа
ват безплатна топла
храна в периода от 3
януари до 30 април е
под капацитета, който и
фондът, и врачанските
трапезарии предлагат.
Затова нуждаещите се
врачани, които са под
прага или на прага на
бедността, могат да по
лучават тази социална
услуга, като заявят това
в удължения срок до
края на януари.■

Крум КРУМОВ
бщина Монтана ще из
гради четири нови жи
лища от семеен тип за деца
сираци и ще настани в тях
всички деца, които в момен
та се отглеждат в социални
институции, съобщи кметът
Златко Живков.
Четирите жилища ще се
изградят през следващите две
години с европейски средства.
Община Монтана получава
безвъзмездно 2 066 297 лева
от програма „Регионално раз
витие”, уточни Живков.
Три от жилищата ще пред
ставляват изцяло ново
строителство. Всяко от тях ще
е с площ около 600 квадратни
метра и ще побере по 14 деца
сираци. Четвъртото жилище е
общинск и апартамент от 105
квадратни метра, който ще бъ
де основно ремонтиран и пре
устроен за нуждите на децата.
Живков заяви, че очаква
след приключването на проек
та нито едно дете в Монтана
да не бъде отглеждано в
социална институция, а да
живее в условия, близки до
семейните. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

4 нови
жилища
за сираци
а дванадесетте месеца на 2011
З
г. АЕЦ “Козлодуй” произведе
16 314 271 МWh електроенергия.

Това поставя рекорд в експлоатаци
ята на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок и
надвишава с 549 166 МWh досегаш
ното най-ви
соко годишно
производство,
постигнато
през 2008 г.
Резултатът
на АЕЦ
“Козлодуй”
се нарежда сред водещите светов
ни постижения на атомни централи,
експлоатиращи този тип реактори.
Коефициентът на използв
 ане на инс
талираната мощност през изминалата
година надхвърля 93%, което също е
рекорд в експлоатационната история

на двата блока.
Производственият план за 2011-а от
15 267 560 МWh бе изпълнен още на
11 декември.
Отличните резултати на АЕЦ
“Козлодуй” през изминалата година

АЕЦ “Козлодуй” с
производст
 вен рекорд
се дължат на високото качество на
работа на персонала на центр
 ала
та и на политиката на управление
на Дружеството, в основата на която
стои увеличаването на производст во
то на електр
 оенергия без компромиси
с безопасността.■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP
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На Богоявление в Монтана и...

Крум КРУМОВ
ъпреки проливния дъжд на 6 януари 41
младежи от Монтана скочиха в студените
води на езерото „Монтанензиум”, за да гонят
богоявленския кръст, хвърлен от величкия
епископ Сионий.
Пръв до кръста стигна 18-годишният Атанас
Крумов, който е ученик в Професионалната
гимназия по строителство, архитектура и ге

В

одезия в Монтана.
Той получи награда от 100 лева от общината
в Монтана. Останалите смелчаци получиха по
20 лева.
Преди богоявленския ритуал на езерото
епископ Сионий отслужи тържеств
 ена ли
тургия в храма „Св. св. Кирил и Методий” в
Монтана и поведе литийно шеств
 ие с икони от
храма през града до брега. ■ СНИМКИ: АВТОРЪТ

...в Криводол

а 6 януари в Криводол отбе
Н
лязаха един от най-големите
християнски празници Богоявление.

Празникът бе организиран от община
Криводол, народно читалище „Н. Й.
Вапцаров-1924” и настоятелството
при храм „Света Троица”.
Велик Богоявленски водосвет и
празнична света литургия отслужи в
храма „Света Троица” отец Николай.
След службата свещеници и миряни
се отправиха на литийно шествие от
храма до мястото, където се състоя
ритуалът по хвърлянето на кръста –
на моста в центъра на града.
Негово преосвещенство
Траянополският епископ Киприян
извърши водосвет и хвърли кръста
във водите на река Лева. Тази годи
на смелчаците бяха седем – Иван

Младенов, Красимир Христов,
Мирослав Антов, Сергей Валентинов,
Ивайло Антов, Иво Филипов и
Валентин Златков.
Късметлията бе Ивайло Петров
Антов от село Ракево, който успя да
извади кръста от реката. Той полу
чи благословията на Траянополския
епископ Киприян за здраве и
благополучие.
Кметът на общината Петър Данчев
награди победителя в ритуала и поз
драви именниците, жителите и гос
тите на града, като им пожела да са
здрави, позитивни и изпълнени с на
дежда през новата година. 27-годиш
ният Ивайло получи награда в размер
на 120 лева.
Парични награди получиха и оста
налите шест участници.■

164 г. от рождението
на Христо Ботев
Отдел „Краезнание” –
Регионална библиотека
„Христо Ботев” показва
„Албум „Ботеви места” –
част от колекцията архивни
фотографии и пощенски
картички, посветени на
Христо Ботев и неговата
чета. В продължение на

Община Враца
Съобщение
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, буква „а” от
Правилника за прилагане на закона за обществе
ните поръчки /ППЗОП/ и във връзка с Решение №
1716/23.12.2011 г. на кмета на Община Враца се
удължи срокът за получаване на оферти за проце
дура с предмет:
„Изработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Враца”,
в т.ч. и

„Изготвяне на екологични оценки (ЕО) и оценки
на съвместимост (ОС) на ИПГВР и на ПУП”.
Оферти следва да се подават до 16:00 ч.
на 27.01.2012 г. в „Център за административно
обслужване“, а отварянето на подадените офер
ти ще се проведе на 30.01.2012 г. от 10:30 ч. в
Заседателна зала на Община Враца.

Община Враца - отдел „Връзки с обществ
 еностт а”

2 седмици посетители
те на отдела ще могат да
се докоснат до интерес
ните документи, в които
Ботевите места се предста
вят като част от символите
на Враца и Врачанския
край вече цяло столетие.
Към изявата се присъеди

нява и антикварна къща
„Ценкулов” с любопитни
експонати – пощенски
картички и малко извест
ни фотографии на Ботеви
чествания от началото
на ХХ век. От тогава са и
пощенските картички, в
които Ботевия образ, ри
сунки и фотографии на
Ботевите места започват да
присъстват и да се налагат
сред водещите символи на
Враца, наред с Вратцата
и Врачанския
балкан. Дори пър
вите Коледни и
Новогодишни чес
титки в града ни
носели лика на Ботев
и възрожденците.
Поръчвали се специ
ално за поздравление
на дарителите, на
общинските влас
ти и на офицерите.
Сред експонатите са
и поредица от по
щенски картички,
в които могат да
се проследят „пре
образяванията”,
следствие на полити
чески прищевки на
Кръста на Околчица
– паметника, наречен
Българската голгота,
на централния пло
щад „Христо Ботев”
и кораба „Радецки”.■

Слово

във фокус

Новата клетка
е почти готова
– предстои
да бъде
подписан
акт 16
Елеонора ЦАНОВА

Положените изключи
телни усилия и от пре
дишния врачански градо
началник и особено кате
горичната позиция, която
прие настоящият кмет по
отношение на сроковете
на строителство и спазва
нето на сключения с из
пълнителя договор, дават
резултат и може би след
около два месеца ще може
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Вижда се краят на сагата
с врачанското депо
да се радваме на разши
рението на Регионалното
депо за твърди битови
отпадъци и сепариращата
инсталация към него.
Водените разговори и
преговори с настояване
за точни срокове и поема
не на ясни отговорности
води към един, макар и
позакъснял, но успешен
финал. На изгр
 адената
клетка вече почти всичко

Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република България

Община Враца спечели нов
проект по Оперативна програма
„Регионално развитие”
Община Враца спечели проект за изгр
 аж
дане и оборудване на Лъчелечебен център в
Комплексния онкологичен център ЕООД Враца.
Той е по схема за предоставяне на безвъзмезд
на финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и
оборудване на общински лечебни заведения в
градските агломерации” и ще се осъществ
 ява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансира
на от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие и държавния бюджет.
Неговата основна цел е подобряване на ранна
та диагностика, качеството и достъпа до онко
логично лечение в градските агломерации на
Северозападна България. Продължителността
на проекта ще бъде 2 години. Общият му бюджет
е 6 306 906 лв., като размерът на безвъзмездна
та финансова помощ от Оперативна програма
“Регионално развитие” е 6 052 107 лв., а съфинан
сирането от Община Враца е 254 799 лв.
Комплексният онкологичен център Враца
ЕООД е единств
 еното специализирано онко
логично лечебно заведение на територията на
Северозападна България, което осигурява качес
твена специализирана помощ за населението на
областите Враца, Монтана и Видин. Последните
години се обслужват и пациенти от други области
– предимно Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян.
По проекта ще се изгради съвременна сграда за
Лъчелечебен център, отговаряща на изискванията
за безопасност, в който ще има медицинско обо
рудване от ново поколение, позволяващо ранна
диагностика и прилагане на най-модерни методи
за лъчелечение на злокачествените заболявания.
Предвидена е доставка на мултимодален линеен
ускорител с многолистен колиматор, локална мре
жа за обмен на лъчетерапевтична информация,
компютър-томографски симулатор и устройств
а
за имобилизация на пациента.
Създаването на лъчетерапевтичен център ще
позволи прилагането на по-интензивни превантив
ни мерки, долекуване и рехабилитация. Очаква се
подобрената профилактика да намали процента
на заболеваемостта и намаляване на рецидиви
те и метастазите сред жителите на региона като
цяло.
Проектът ще допринесе за повишаване качес
тво на здравната помощ и за цялостно разви
тие на здравеопазването в областта и региона.
Комплексният онкологичен център ще стане ета
лон на високотехнологична болница и ще се раз
вива като център за мениджмънт на иновациите в
областт а на онкологията.
Този документ е създаден в рамките на про
ект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен
център в Комплексен онкологичен център ЕООД
Враца”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието на публикацията се носи от
Община Враца и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

е готово и предстои да бъ
де подписан последният
документ - акт 16.
На сепариращата
инсталация, където проб
лемите бяха много още
от началото, със забавя
нето на работата, което
предизвикваше тревога,
че ще трябва да връщаме
пари, в края на декември
пристигна поръчаното
оборудване за 2 255 690

лева. Почти са на привър
шване строително-мон
тажните дейности, остава
да приключи монтажът на
покривните и фасадните
панели и вертикалната
планировка. Общо из
вършените строителномонтажниработи са на
стойност 3 300 000 лева
и те са разпл
 атени в пос
ледните дни на измина
лата година. Изразходван

е и преходният остатък
от 170 000 лева от 2010
година, когато тези пари
не бяха усвоени. Екип
от унгарск
 ата фирма за
почва монтажа на прис
тигналото оборудване
за сепариращата инста
лация и се очаква през
месец март тя да бъде
готова за експлоатация.
Новоизградената клетка
на разширението на де

пото за отпадъци, което
обслужва освен врачанс
ката и община Мездра, е
на обща стойност 3 215
000 лева, като само стро
ителната част възлиза на
2 274 000 лева. Преди да
бъде предаден този обект
окончателно в готов вид,
са изплатени 60 процента
от стойността, а остана
лите - след приемането на
новата клетка.■

► Кметът на Община
Враца инж. Николай
Иванов присъства на
пускането в експл о
атация на основно ре
монтиран тролейбус,
втория за тази година.
Подменена е основ
но ходовата част и
пътническия салон на
тролейбуса на обща
стойност 27 000 лв.
В своето обръще
ние кметът бла
годари на екипа на
Общинско предпри
ятие „Тролейбусен
транспорт”, извършил
основния ремонт, и
заяви, че и занапред
дружеств
 ото може да
разчита на подкрепа
та на Община Враца за
осигуряване на сред
ства, като пожела на
всички много здраве
и весело посрещане
на Новогодишните
празници, съобщиха от
общината.

Н

а 30 декември
2011 г. Общински
съвет - Криводол про
веде редовно заседание.
Съветниците одобриха
назначаването на кметски
наместници в кметствата
Ботуня, Главаци, Големо
Бабино, Добруша, Осен
и Фурен. Упълномощиха
кмета на общината да
извърши процедура по
предоставяне на безвъз
мездно ползване на пет
броя апартаменти, находя
щи се в бивше Ученическо
общежитие, за срок от 5
години на Областна дирек
ция „Земеделие” - Враца.
Дадоха предварително
съгласие за премина
ване на трасе на обект
„Преносими газопроводи
високо налягане с АГРС

В Криводол не
променят такса смет

Одобрени са кметските наместници в 6 села

от ПГХ Чирен до гр.
Козлодуй и гр. Оряхово”
през имоти общинска соб
ственост в землището на
с. Осен.
Одобрена беше плансметка за определяне
разходите на общината за
събиране и извозване на
битови отпадъци, тран
спортиране до ДТБО Монтана и поддържане на
чистотата на териториите
за обществено ползване
през 2012 г., като предви
дените разходи са в размер

на 150 000 лева. Приети
бяха промени в Наредба
№ 12 за определяне и ад
министриране на местните
такси и цени на услуги в
общината.
Такса битови отпадъци
остава непроменена. Тя
ще се заплаща на две рав
ни вноски от 1 март до 30
юни и до 30 октомври на
годината, за която се дължи.
На предплатилите за цялата
година до 30 април се прави
отстъпка от 5%.
Общинският съвет даде

съгласието си за създаване
на общинско предприятие
за комунални дейности и
услуги на територията на
общината, като възложи
на кмета да приведе в из
пълнение процедурата и
да бъде изготвен проект за
правилник за дейността на
общинското предприятие.
Утвърдени бяха и останали
те предложенията, свързани
с управление и разпорежда
не с общинско имущество,
съобщиха от пресцентъра
на общината.■

Празник в зеления
календар на Видин
Десислава МЕТОДИЕВА
Зам.-областният уп
равител на Видин Елка
Георгиева връчи на церемо
ния в Конферентния център
на Областна администрация
57 грамоти на участниците
в екоконкурса «Да изчистим
област Видин за един ден
- всички заедно!” В орга
низирания конкурс от БЧК
– Видин, децата от ІІІ до VІІ
клас, обучаващи се в учили
щата на град Видин, показа
ха своя талант и екологично
мислене. В приветствието
си към младите таланти за
местник-областният управи
тел заяви: „Вашите рисунки
са впечатляващи и в тях е за
ложено посланието на един
млад човек, което показва на

нас, възрастните, как трябва
да бъдем отговорни за това,
което оставяме след себе си.
Вие много разумно и трез
во разсъждавате за това, че
опазването на околната сре
да е дело и отговорност на
всеки един от нас и се въз
питава ежедневно.”
На младите автори, кла
сирани на първо, второ и
трето място, награди връчи
Калина Гергова, изпълняващ
длъжността областен коор
динатор на младежката орга
низация на БЧК – Видин. На
първо място бе класирана
рисунката на Александър
Колев от ОУ „Иван Вазов” –
гр. Видин, на второ и трето
място се класираха творби
те на Натали Цветанова от

►Децата, класирани на първите три
места в екоконкурса. СНИМКА: АРХИВ
СОУ „Цар Симеон Велики”
– Видин, и Християна
Иванова от ОУ „Иван
Вазов” – Видин.
БЧК – Видин, пода
ри на всички деца учебни
програми, книги с инфор
мация за оказване на първа
долекарска помощ и наци
оналното списание на черве

нокръстката организация.
Областна администра
ция – Видин, е партньор
на БТВ в кампанията «Да
изчистим България за един
ден!», а конкурсът е част
от мероприятията, заложе
ни в зеления календар на
Областна администрация Видин. ■
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- Г-н Дичев, запознахте ли се с пос
ледната лекция на известн
 ия германс
ки философ Юрген Хабермас, в която
обвинява технократите, че са извърши
ли преврат в Европа.
„За първи път в историята на ЕС
действително преживяваме демонти
ране на демокрацията”, казва извест
ният защитник на идеята за обединена
Европа. Съгласен ли сте с тези оценки?
- Да, ще цитирам и друг автор – словен
ския философ Славой Жижек, който каза:
„Свършва бракът между демокрацията и
пазара.” Темата му е, че оттук нататък ми
наваме към някакви форми на диктатура,
на ограничаване на демокрацията. Жижек
си представя това като някакво връщане
на процесите от 30-те години на мина
лия век. Прогнозата на Хабермас е друга,
може би е по-реалистична, а именно – ог
раничаване на демокрацията в посока на
експертно управление, на някаква затво
реност на управленските елити.
Какъв е проблемът? Следвоенният ком
промис между труда и капитала, който
беше в основата на така наречените 30
славни години, се състоеше в това, че
се осигуряваше социална държава бла
годарение на високо преразпределение
и данъци. Към края на 70-те години с
Маргарет Тачър и Роналд Рейгън започна
неолибералната контрареволюция – бо
гатите решиха да не дават повече пари за
общото благо, да приватизират, да нама
ляват данъците.
Това трябваше веднага да доведе и до
намаляване на привилегиите на социал
ната държава. Само че при демокрацията
на политиците им е много трудно да ка
жат на избирателите си: „Сега няма да
получавате повече образование, повече
здравеопазване...” Какво правеха демокра
тичните правителства, поставени между
Сцила и Харибда? Увеличаваха дефицита,
дълговете. И всичко, което се натрупа в
Европа и в Америка, се дължи на отлага
нето на проблема. Досега никой не е пос
мял да обясни това на хората.
- В същото време се чуват и мнения,
че „социалният модел в Западна
Европа е затъпил хората”. Цитирам
38-годишен мениджър на голяма бъл
гарска компания, който в интервю
наскоро се обърна към своята майка учителка, с думите, че трябва да работи
повече.
- Трябва да се имат предвид интересите
на хората, които говорят. Абсолютно съм
съгласен, че е нужно да се работи повече.
Но естествено е, че един високоплатен
мениджър или собст в еник има интерес да
демонтира социалната държава. Тези хора
си живеят в затворени комплекси, вклю
чително нашият новоизбран президент, а
дори и лидерът на опозицията. Защо му
са на него пътища, обществени болници,
защо му е полиция, след като си има
оазис, в който си живее?
Аз не съм от най-бедните хора и моят
личен интерес не е да се преразпределя,
да се дават пари. Това, което искам, е
нещата да не се крият и да се каже ясно
– какво означава да демонтираме соци
алната държава. Приватизираме всичко
наред, всеки се оправя както може, строи
си затворени комплекси, наема си частна
охрана, частни доктори и т.н. Ако насе
лението е готово да приеме това, гласу
ваме го и – готово!
Време е отново да се предоговори
основният въпрос – каква част от нашия
живот ще се решава съвместно? Каква
част от нещата, които са ни нужни, ще
бъдат публична грижа и каква частна?
Второто нещо, което ме притеснява, е,
че толкова
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Проф. Ивайло Дичев:

Отвращението
от политиката
бетонира
системата
Ивайло Дичев е
културолог,
социолог и антрополог.
Преподава в
Софийския
университет, във
Франция и в САЩ.
Автор е на разкази,
новели, есета,
научни статии.
Член е на
Обществения съвет
на БНТ. Носител на
наградите за
журналистика
„Черноризец Храбър”
(2002 г.) и „Димитър
Пешев” (2005 г.). Роден
е през 1955 г. в София,
син е на писателя
Стефан Дичев.

дългове е непрекъснатото намаляване на
данъците, започнало в глобален мащаб
в края на 70-те години. Казваха ни, че
като намалят данъците, ще започнат да
събират повече. Това е вярно само в един
смисъл – че ще се привлекат някакви
капитали, непрекъснато ще издуват нови
и нови инвеститори и оттам ще се въртят
нови и нови пари. Виждате, че това не се
случва. Трябва да мислим как общест
вото ще бъде стабилно и балансирано, а
не да очакваме, че тук непрекъснато ще
идват някакви хора, които ще въртят и
ще прибират пари.
- Според Хабермас европейците в
момента са превърнати в безгласни
зрители, но случващото се е твърде
важно, за да си стоим вкъщи. Могат
ли хората да повлияят върху тези
решения? И как?
- Бедата е, че хората видяха в Европа
една машина за либерализиране, за от
варяне на пазарите, за ликвидиране
на сигурността, която човек има вър
ху собств еното си място за живеене. А
брутално ликвидиране на социал
обединена Европа уж беше замислена
ната
като защита срещу „по-големия свят”.
Националистическият бум в отделните
държава ще доведе до изключи
държави е едно стихийно желание на на
телна
селението да се върне към националните
нестабилност
държави.
А там, където има нестабилност, оти
- Наблюдаваме ли края на
ват по дяволите всички сметки на хора
като министър Дянков. Той си представя, Европейския съюз, какъвто беше
досега?
че ще нагоди някакви цифри, ще върже
- Мисля, че ЕС няма да се
някакви сметки, но хората излизат на
улиците и изпочупват всичко, кредитни разпадне. Но като цяло динамиката
е недемократична. Да вземем приме
те рейтинги се свиват и т.н. Социалната
ра с нашите зърнопроизводители, ко
и политическа стабилност са изключи
ито се бунтуват. Веднага се появяват
телно важни, но те са възможни само
при определено съгласие на всички час спорове – защо се дава на тях, а не на
ти на обществ ото относно това, което се зеленчукопроизводителите, и защо въоб
прави или което предстои да се направи. ще на някой се дава нещо, докато на друг
нищо не му е гарантирано, и т.н. Само че
Писна ми да слушам, че раздутият
ако погледнем в общоевропейски план,
държавен сектор е виновен за кризата.
Причина за натрупването на гигантските премахването на тези субсидии означава

бол в Борисовата градина...
- Да, точно това правят тези неоли
берални политици и в Италия, и във
Франция, и у нас. Просто оставят неща
та на самотек. Ако се реагира на всяко
обществено очакване, единственото,
което реално може да се прави, е да се
бездейства. Постоянното недоверие
подкопава демокрацията. Ако се пред
ложи нещо, веднага чуваме: „Ще го
откраднат.” Или: „Това се прави, защото
някой има личен интерес.” Ако е ядрена
централа: „Катастрофа!” Ако случайно
съберат някакви данъци: „Те ще ни ги
вземат!” Този „антикорупционен” дис
курс е основният мотор за неолиберал
ната политика. Защото блокира всякаква
възможност да се прави нещо различно.
Пример за това е и Уикилийкс.
Американската дипломация изведнъж
се излива в публичното пространство! И
какво печелим от това? Професията на
дипломата тотално се обезсмисля. Кой
ще напише грама до своя началник, след
като знае, че утре може да я прочете във
вестника?
От режим на дефицит на информация
човечеството бързо премина в период
на свръхпроизводст во на информация.
връзката се е скъсала някъде
Всяко нещо, което може да се каже, се
Елитите са се затворили в своите съв
ременни замъци и просто са забравили за казва.
Всяка клюка, която може да се
какво са там.
От друга страна, демокрацията навлиза
произведе, се произвежда
във фаза, която мой френски колега на
Проблем е и изключителната скорост, с
рече „епохата на подозрението”. Всяко
която става всичко това. Няма да забравя
действие или решение на властта се
как дори един класически неолиберал и
посреща с недоверие и незабавно ражда
майстор на политическия пиар като Тони
ужас, възмущение, протести. Това води
Блеър веднъж се оплака съвсем искрено:
до тоталната делегитимация на всяко
„Отивам на заседание на правителст вото
управление. Ако сме във властта, какво
и още на вратата журналистите ме питат
правим, след като едни хора веднага ска какво ще решим.
чат срещу някакво наше намерение или
И аз трябва да им кажа какво ще
дори срещу нещо, което може би още
решим, преди още да сме го решили.”
дори не сме си го помислили?
Къде отива демокрацията, какъв е смисъ
- Вероятно отиваме да играем фут
лът от такава демокрация? ►►
пазарът да бъде залят с евтина стока от
други страни и континенти и ликвидира
не на селското стопанство в съюза. Това
е една протекционистка бариера. Защо не
се налага митническа бариера? Защото
Третият свят ще наложи реципрочна
бариера за немските машини, индустри
ални стоки и технологии.
Струва ми се, че европейското прос
транство трябва да започне да се мисли
като наша територия, която трябва да
пазим. За съжаление това не е демокра
тичен проект, той трудно ще бъде раз
бран от хората. Те искат незабавно да
се спаси разпадащата им се социална
държава.
- Доколкото разбирам, вие смятате,
че Европа ще оцелее, но демокрацията
– не съвсем?
- Демокрацията е голям проблем.
Сякаш се връщаме в ХVIII век, когато
няма много демокрация и Европа се уп
равлява от просветени елити, които рабо
тят за развитието на своите общества, но
без да имат директна санкция „отдолу”.
Въпросът е дали съвременните елити
ще правят нещо в интерес и на хората.
Защото имам чувството, че
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готови да жертват човека в името на
това да димят комините на банките.
Хора с железен пламък в очите, които
могат да унищожат едно общество, са
мо и само за да напаснат някакви числа.
Защо трябва да се хващаме на тяхната
логика, не може ли да кажем: тук то
ва пространство искаме да си го пазим
и да мислим за неговото развитие?
Въпросът е дали искаме да си пазим
нашето българско пространство, както
се чува непрекъснато, или европейското.
Аз мисля, че е по-добре да пазим
европейското, защото то е голямо, силно
и може да победи.
- Какъв е българският принос в
разговора за бъдещето на ЕС и въобще
има ли такъв?
- Българският принос е много
деструктивен. Много рядко чувам у нас
да се казва „ние” за Европа. Европа са
„те”. Никой не е убеден реално, че сме
част от ЕС. Сещаме се за това само кога
то се наредим на опашката на летището.
Основното, което чувам, е, че от Европа
трябва да ни дадат някакви неща. „Защо
дават на циганите, защо не дават на бъл
гарите” – това е лайтмотивът. А новата
му редакция е: „Защо дават на гърците, а
не дават на българите”, като се говори за
опрощаване на дълговете. Ако очакваме
нещо от европейските страни, то трябва
да бъдем и солидарни с тях.
Европейският принос на България за
съжаление е предимно индивидуален.
500-600 хиляди българи живеят там
и имат важна роля в икономиките на
страните, в университети им.
- Всичко това, за което разговаряме,
вълнува ли вашите студенти?
- В културологията са доста
аполитични, но имам един курс в
икономиката е глобална и има
европеистиката, където са по-активни.
все по-малко отношение към
Преди няколко години се занимавах
ме с изследване на техните нагласи и
конкретното място
особено на начина, по който използват
Данъчното бреме върху капитала
новите медии. Установихме, че основ
се намалява не само защото богатите
ните две клаузи, които мобилизират
просто искат да си купуват яхти, а за
студентите в Софийския университет,
щото другите места се състезават да ги
привличат. Ако ние не намалим данъци са от едната страна – национализмът,
те – инвеститорите ще отидат в Албания. а от другата – екологията. Тоест има
ме някакво условно дясно и ляво, но
Ако не отидат в Албания, ще отидат в
Казахстан. В тази ситуация е много труд не като политическа доктрина. При тях
национализмът се изразява по-скоро в
но да се овладее процесът.
това да мразиш циганите, да си против
- В една от последните си статии
новините на турски език и някакви други
предлагате Европа да се замисли за
митнически бариери срещу различни символични неща, които нямат особе
ни политически измерения. От другата
форми на дъмпинг от стоки, произве
дени в средновековни условия на труд. страна са еколозите, които се бореха за
спасяването на Иракли и подобни каузи.
Казвате: „Няма нищо срамно в това
да откажеш да купуваш стоки на хора, Любопитното в случая е, че и едните, и
другите много упорито представят себе
които не са пенсионно осигурени и за
си за аполитични. Казват „не искаме да
които не се полагат здравни грижи.”
правим политика”, „нямаме идеологии”,
Това интелектуална провокация ли е
„това са общочовешки неща”.
или призив за действие?
Отвращението от политическото
- Тук се сблъскват две логики: на
прави така, че у нас никога няма
дълготрайното развитие и на късия
да се смени системата
хоризонт. Отваряме пазарите, идват ев
Ако младите хора не искат да се борят
тините стоки от Китай, ядем турски
домати и т.н., тоест – много бързо реша да стават политици, да вземат властта,
да излязат на улицата и да защита
ваме някакви проблеми.
ват някакви каузи – политически, а не
Само че какво става – фалират на
общочовешки, естествено, че тази власт
шите заводи, нашите земеделски
ще си стои безкрайно. Точно така беше
производители, страната постепенно се
по времето на Тодор Живков. Всичко,
деиндустриализира, държавата няма от
кого да събира данъци, престава да може което беше политическо, беше беляза
но като номенклатурно, гадно, скучно,
да плаща пенсии. В крайна сметка пен
бюрократично. Това създаваше естестве
сионерът не може да си купува дори от
на бариера пред всеки млад и честен чо
евтините китайски стоки. Не става въп
век да не влиза там и да не им се бърка.
рос само за дъмпинг на заплатите, но и
И те продължаваха да се възпр оизвеждат
за дъмпинг на екологията.
помежду си и да си управляват.
Абсолютно не приемам дискурса на
неолибералите сталинисти, които са
От списание „Тема”
►►Това непрекъснато недоверие в
съчетание със скоростта, с която в реал
но време се „контролират” политиците,
играе в полза на този неолиберален свят,
защото не позволява да се вземе никакво
политическо решение.
Пресата върху политиците е
ежеминутна, подкопава се възможността
за действие. Парадоксът е, че след като
всички политици винаги са „лоши”, това
означава, че няма смисъл да се бориш с
тях, защото знаеш, че ще дойдат някакви
други, които пак ще бъдат "лоши". За
да искаш да смениш властта, трябва да
имаш някакво минимално доверие към
нея – за това, че тя може да има и някак
ви качества, че може да прави и полезни
за хората неща. Отчаяно очакваме да се
появи някаква воля на политическата
власт и мигновено подкопаваме всяка
възможност това да се случи.
- Тоест зад привидния хаос прозира
строг ред?
- Нека го кажем така: откъсване на
капитала от територията. Ето това е
неолибералният свят. Класическият ин
дустриалец отговаря по някакъв начин
пред страната, в която живее. Хора от
типа на Андре Ситроен или Хенри Форд
в Америка са развивали индустрия за
някакво място, правили са нещо и за
работниците, обучавали са ги, строели
са жилища и т.н. Днес щракваш с миш
ката на компютъра и пренасяш капи
тала от едно място на другия край на
света. Изобщо – пет пари не даваш. Този
безотговорен, отвързан от задължения
капитал трябва да бъде критикуван как
то отляво, така и отдясно. Защото в тази
въртележка националната държава се
оказва само някаква люпилня на хора и
старчески дом, докато
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Предсказание
за гибелта
на Живовци
Димитър ЦЕРОВСКИ
Малцина от старите
хора днес си спомнят,
че Живовци и жителите
му очаквали гибелта на
селото още далеч, да
леч преди да се вземе
решение за построява
нето на язовир “Огоста”
и изселването му.
И мнозина не го и
дочакали. Но то на
истина се случило.
Затова разказва след
ното предание.
Някога, още през
турското робство, в
селото дошъл незнайно
откъде белобрад
старец. Събрали
се хората око
ло него, запри
казвали го, той
дълго мълчал,
погладил си бра
дата, па рекъл:
“Помнете ми
думата, това
село нема да го
бъде. Вода ще
го носи пет пъти,
петата съвсем
ще го затрие”.
Поседял малко,
погледал селото
и си тръгнал.
И наистина
след години,
през 1830 г. на
27 юли (стар
стил) на праз
ника на Св.
Панталеймон
паднала голя
ма градушка,
придружена с
буря и пороен
дъжд, който изкъртил
голяма част от посаде
ните орехови дървета
в землището на Горно
Церовене, близко с гра
ницата на с. Живовци.
Облакът идвал откъм
Чипровския балкан, ми
нал през Тракийската
равнина и заминал за
Европейска Турция.
Второто наводне
ние е от 1858 година
през месец май. На
Спасовден е паднал
голям пороен дъжд,
вследствие на който
река Огоста придошла
толкова голяма, че до
ри в Горно Церовене
единият й бряг е бил

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

до местностите Под
Стоянов лъг и Летони
връх, а другият до
Камено бръдце, които
също са към граница
та на село Живовци.
Това показва, че цяла
та низина е била под
водата. Това наводне
ние е останало с име
ната Спасовска вода и
Повогьето.
Случайно попаднах
на един откъс от книга
та “Срещи с кометите”
от Никола Николов,
Валери Голев и
Венелина Рачева, изда

ва много вода. И много
градове се потопиха:
Плевен, Търново,
Габрово, Ловеч, Враца
и други градове и села
безброй. Тази годи
на много страдах, 20
деня окован стоях в
Черепиш с букаи, 14
дни хляб в устата си не
турих и пак живях”…
Това е едно от пот
вържденията за навод
нението от 1858 година.
Третото наводнение
е станало на 12 май
(стар стил) 1915 г. след
пороен дъжд.
Четвъртото
се е случило на
4 срещу 5 юни
(нов стил) 1942 г.
Паднал обилен
пороен дъжд по
цялото поречие
на река Огоста
и сутринта река
та заляла почти
цялото село.
Тогава хората си
изкарвали жи
вотните в мес
тността Връо.
Водата отнесла
Горановата во
деница на се
ло Живовци и
Иваново село
(или Иванова
махала), нами
ращо се към
град Фердинанд.
Удавили се две
жени карака
чанки от същото
Художник: Христо Брайков
село.
Петата
дена през 1986 г.
вода, която старецът
“За кометите от 1858 предрекъл, е днешният
г. споменава в своите
язовир.
летописни “неволи”
Това предание било
и монахът Дамаскин
забравено, докато не
Хилендарец: 1858
се заговорило за из
година, септемврия
селването на селото.
16, три пъти този ден
Тогава старци от
земята се тресе: на 6
Живовци, раждани през
сахата през деня, на
ХIХ век, си спомнили
10 на икиндия и на 6
преданието за гибел
през нощта. И опа
та на селото от своите
шати звезди явиха се
бащи и деди и го раз
две – една много голя
казали на по-младите,
ма на север, другата
които днес също ги
малка на изток. И води няма сред живите, или
големи имаше през
са много малко. И така
тази година. Срещнах
преданието е достигна
старец на 120 години
ло до днес, но днес то
и той не помни да е
наистина е обречено на
имало друг път толко
забрава. ■

■ Системи
за сигурност
■ Техническа
охрана на
обекти с
автопатрулни
сили
■ Физическа
охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

12 - 18 януари 2012
12 ч Св. мчца Татяна.
Св. Сава Сръбски. Св.
мчк Мертий. Мчк Петър
13 п Св. мчци Ермил
и Стратоник. Св. мчк
Петър Анийски
14 с Преп. отци,
избити в Синай и
Раита. Св. Нина
15 н Неделя 12
след Неделя подир
Въздвижение на 10те прокажени Преп.
Гавриил Лесновски,
Прохор Пшински,
Павел Тивейски и Йоан
Колибар
16 п Честни вериги
на св. ап. Петър. Преп.
Ромил Видински. Св.
свщмчк Дамаскин
Габровски
17 в Преп. Антоний
Велики (Антоновден)
18 с Св. Атанасий и
Кирил Александрийски
Св. Йоаким,
патр. Търновски
(Атанасовден)

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
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

www. slovoplus. info БРОЙ 1 (812), 12 - 18 ЯНУАРИ 2012

КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов
ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за риба
на Общинския пазар в Монтана
●Рибни изкушения
●Скумрия на скара
●Винаги пресни и вкусни пържени:
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек,
картофи.

За предварителна заявка: тел.
0886/059 200

ТПК “Септември” –
Монтана

„Кирил Рапонски”
– 2006” ЕООД

• дюшеци, маси – холни и кухненски,

Магазин за риба

произвежда:

и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

на Общинския пазар в Монтана

●Прясна риба:
сом, шаран, бял амур.
Собствено производство, с гарантирано
качество. От язовир: с. Студено буче,
с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба:
хек, цаца, скумрия.

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”

Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Щастлива и успешна 2012 година!
На всички хора в община Мизия желая дните
през тази година да са спорни, изпълнени с
амбиция, упорит труд и вяра! Нека има щастие
и топлина в живота на всеки от вас! Нека с уве
реност в собст вените си възможности да ра
ботим за просперитета на града и общината.
Бъдете здрави, повече късмет и успехи!

Виолин КРУШОВЕНСКИ
кмет на община Мизия

ЕТ „МАРИУС – Пламен
Марков” –
Ваня Емилова
Монтана
честити на своите
служители и
клиенти новата 2012
година! Нека през
цялата година ви
съпътстват много
успехи, здраве и
благоденствие!
Желая ви повече
радост и оптимизъм!
Честита Нова
година!

„ТРАНСКОМ СА” ООД
гр. Монтана
Да е мирна и
честита, весела и
спорна новата 2012
година на всички
наши служители
и клиенти! Да
бъде пълна с
плодородие, обич
и сполука! Да се
радваме на добро
здраве и нека в
новите си дела
открием щастие!

Ваня ЕМИЛОВА,
управител

ОТ
РЪКОВОДСТВОТО

"ТРАНСКОМ СА" ООД
Транспортно и общо
машиностроене
3400 Монтана,
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис: бул. „Трети март” 84, ет. 6,
тел./факс 096/30 35 51
Производствена база:
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22
Управител: 0899/166771.
e-mail: transkom@bitex.bg

"Ставен" АД
купува земеделска земя.
Високи цени! Плащане веднага!
0888/68 68 68; 0892/49 22 92; 0879/45 49 44;
0885/30 24 22; 0897/83 08 73; 0884/98 99 15.
Офис: Враца,
ул. „Христо Ботев” № 43 – срещу ДСК.

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
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120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157
e-mail:ivasberk@abv.bg
ДАВАМ стая под наем,
удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта”
8; тел. 0888/54 3 011

Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

Тел. 0988/66 20 75

земляци

Мнение

Шантав ли е
светът?
Димитър МАРКОВ, Враца
Такива сме си врачаните – шантави. И
неслучайно, както негрите и циганите се обиждат
съответно на чернилка и мангал, ние пък – на
музевир. И май си се гордеем с това. Открай вре
ме сме си върла опозиция – още от Стамболово
и Фердинандово (за средновековието и античнос
тта нямам сведение, но не може и тогава да не е
било тъй).
Така стана и след последните местни избори.
Тъкмо управляващите почнаха да правят нещич
ко за нас, ние пак минахме в опозиция (дано да
е за добро), та ядосахме „бащицата” си, който
(дано не е истина) бе цитиран от врачански вест
ник да казва, че щом не сме гласували тъй както
той иска, „ще затрие футбола и града”. Напразно
в същия или в друг вестник чаках опровержение,
че не е имало такова изказване. Явно е имало. Е,
както се вика тогава, „но комент”.
Сега за страната. За току-що отминалите избо
ри ще спомена само, че като връх на всичко бе
„благородств
 ото” с изнасянето на депутатски гръб
на чували с бюлетини. А иначе явно и 2012-а ня
ма да ни зарадва. Заплати замразени – вдига се
само минималната, тя пък ще вдигне медицин
ските и други такси... За пенсиите нещо мълвят
само за най-ниските, за другите дано поне индек
сация за инфлацията да има? Затова ми хрумна,
че у нас става както преди много време в Англия:
там в XVII век „овцете изядоха селяните”, а у нас
в XXI век „автострадите изядоха пенсионерите”.
Толкова за милата ни нещастна родина, дето все
безрезервно подкр
 епя съседите си, а те все без
резервно й се подиграват. Справка: сръбският
тормоз над българите в Западните покрайнини,
македонските постоянни антибългарски писания
и действия, турското вмешателств
 о във вътреш
ните ни дела.
За Европа и света. Вождовете на Еврозоната
наливат ли, наливат „грешни” пари в бездънната
данаидина елинска каца, а самите гърци си иг
раят на „тука има, тука нема” – не щем помощ,
не щем еврозона, искаме референдум, после не
искаме ... Ами, наливайте им още тогава, пък за
други, като нас, се стискайте! Алчността на бога
тите държави докара мизерия и глад в бедните,
но докара и брожения, особено тази година в
Северна Африка и Близкия изток. Да вземем
за пример Либия: още неизстинал трупът на
Кадафи и победителите обявиха, че връщат ха
ремите и шериата. Е, ще започнат да режат уши
и носове, ще убиват с камъни, както и досега си
става в „дълбоко демократичните” Саудитска
Арибия, Иран и Афганистан. Ами победилите ис
лямисти в Египет не почнаха ли веднага тормоз
над тамошните християни. Загрижи ли се христи
янският свят за тях? Да, загрижи се, но само за
интересите си: либийския и иракския петрол, еги
петския газ и други подобни.
А в същото време Китай тихо и кротко завладя
ва света. Да си припомним любимата им фраза:
„Не е важен цветът на котката, а дали лови миш
ки”. И ловят ли, ловят. Ние отдавна свикнахме
с техните ментета, ала далеч не само при нас е
така. Наскоро познати ни донесоха от САЩ суве
нири „Мейд ин Чайна”. Е, щом и там е така, какво
да се оплакваме.
Така върви светът. А природата (съсипа
на от нас) бавно и безвъзвратно загива. Какво
повече...■
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Интелектът, който
имаше съвест
Непубликувани текстове на проф. Тодор Ив. Живков
видяха бял свят в книгата „Поглед през рамо”
Велиана ХРИСТОВА
Нямаше къде човек пове
че да стъпи миналата сед
мица в залата на Института
за етнология и фолклорис
тика при БАН, толкова бе
ше претъпкана. Изненадва
в днешно време такъв инте
рес към новоиздадена науч
на книга, още повече - кога
то авторът й ни е напуснал
преди 10 години. Големият
етнолог и фолклорист, пуб
лицист и гражданин проф.
Тодор Ив. Живков ни на
пусна на 31 декември 2001
г. Но продължава и днес да
събира учени, приятели,
съмишленици, студенти
на един никога непрекъс
ван разговор за науката, за
фолклора, за етнологията,
за блясъка и паденията на
обществото, за културата и
безкултурието.
Съпругата на учения
- проф. Веска КожухароваЖивкова като съставител
и Ангелина Иванова като
редактор подариха на мис
лещата публика книгата
„Поглед през рамо“, в която
са включени публикувани
и непубликувани текстове
на проф. Живков - студии,
статии, лекции за курсове
те по етнология, които той
основа преди 20 години в
Пловдивския университет и
в ЮЗУ. Някои са събрани и
разчетени листче по листче
в оставения от него архив.
Проф. Живков създа
де своя научна школа - по
етнология, защитена с 40
години изследователски
труд. Създаде своя концеп
ция за фолклора като тип
култура и за фолклористи
ката като специфична наука,
свързана с историята и дори
Жоро ТОДОРОВ
Крайдунавският ни град
е известен с първия българ
ски театър, с първата само
дейна оперета, с първото
женско дружество „Елена
Циганелска”, с първото бъл
гаро-швейцарско дружество
„Луи Айер”.
Всички ние помним во
енната духова музика на
Конния полк и единстве
ния военен клуб, който е
средище на ветераните от
Отечествената война, на за
пасните сержанти и офице
ри и военноинвалидите.
Под ръководството на
о.з. полк. Иван Стоянов,
председател на клуба в
Лом, се осъществяват
различни по вид клуб
ни традиции в следните
секции:
● По литература, ко
ято се ръководи от Иван
Георгиев, член на Съюза
на запасните офицери и
председател на ОбС на
ветераните от войните
в България. Той систем
но организира в клуба
срещи с литературни
творци от областта и под
патронажа на областния
управител организира
краеведски и литератур
ни четения.
● По журналистика,
с ръководител Георги
Петров, дългогодишен
журналист и кореспон
дент от АЕЦ – Козлодуй,

със социологията, накара
света да признае българска
та етнология като равнос
тоен партньор в световното
обществознание. Колеги
на учения от някогашния
Институт за фолклор при
БАН, чийто директор той
бе в течение на 10 години,
преподаватели и бивши не
гови студенти от ПлУ, които
той е повел по стъпалата на
науката и на морала, про
дължиха сега своя диалог с
него. Защото чрез книгата

ните му статии, приятелят
- в неповторимите срещи с
него, които винаги те карат
да мислиш. Всъщност той
бе скромен и дори кротък
човек - и като учен, и като
„началник“, и като депутат.
Но онова, което написа,
неизменно бе белязано от
мощна харизма. Той бе
едновременно Интелект и
Интелигент. Който никога
не остана безразличен към
порока и към погубването
на духовността в България.
В съчетание с ярка граж
данска позиция и безукорна
почтеност това го напра
ви представител на онази
рядка група от грамадни
личности, която днес е на
изчезване в обществото ни.
Изумително е, че в днеш
ното време на отвратителна
бездуховност представите
ли на различни поколения
учени препълниха залата
на Института за етнология
и фолклористика, за да си
подадат ръка чрез послани
ята на проф. Живков. Това
бяха мигове на бягство към
един свят на духовните
ценности, от който мисле
щият човек има отчаяна
потребност!

си той бе там - на тази осо
бена премиера в института.
И нищо от творбите и де
лата му не се оказа изтър
кано от времето. А това е
нещото, което прави човека
Голям.
Всеки, който е общувал с
проф. Живков, по свой на
чин усеща неговото присъс
твие и влиянието му върху
себе си. Ученият намира
очарование в изследовател
ските му търсения, жур
налистът - в публицистич

Възходът на
Военния клуб в Лом
член на Съюза на българс
ките журналисти, на Съюза
на запасните офицери и
председател на ОбС на ве
тераните от Отечествената
война в България в община
Медковец. Клубът органи
зира конкурси за най-добро
есе, разкази и репортажи.
● Клуб „Поезия”, който
се ръководи от Вергиния
Радева, поетеса, член е на
СОСЗР, съпруга на дълго
годишен военен служител
в БА. В момента Вергиния
Радева публикува стихове
за любовта, на армейска
тематика, за родния край.
На всички празници и беле
жити дати тя организира ре
цитали на специална тема.
Към клуб „Поезия” активно
се включва и поетесата
Тинка Йолова, издала сти
хосбирката „Да изгориш
от любов”. Тя е учителка в
Техникума по хранителновкусова промишленост, а
съпругът й е бивш офицер.
● Клуб по музика, с ръ
ководител дългогодишният
оркестрант от военната
музика в Лом Димитър
Миков, който сега ръководи

града.
На всички градски тър
жества ломският военен
клуб активно участва с
изяви на своите членове,
организирани в различните
му подразделения.■

военния оркестър „Ритмус”.
Той провежда репетициите в
клуба с млади инструмента
листи и ги подготвя за гас
трол в чужбина. Блестящо
е участието на състава в
празниците и концертите в

Слово

плюс

Слово
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