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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Протестиращите: “Стига зрелища
и скъпотия! Искаме хляб!”
Национален протест срещу
бедността организира
в събота в София БСП
С много емоция и
очаквания бе свързано
присъствието на десетките хиляди българи на
националния протест
на площад “Батенберг”. Сред дошлите
на протеста се усещаха
недоволството, горчивината, гнева и болката
на хората, породени от
нарастващата немотия и
повсеместното обедняване, предизвикани от некадърното управление на
правителството на ГЕРБ.
Това личеше както в
разговорите на протестиращите, така и във внушенията на самоделните
плакати, които издигнаха
те. Хората сами посочваха проблемите, които
им тежат ежедневно.
Срещу бедността бяха
плакатите с надпис - „Не
на бедността“, „Искаме

да живеем достойно!”,
„Не ям асфалт!” „Гладни
сме!”, „Няма хляб, за да
оцелеете яжте магистрали и картофи!”, „Стига
зрелища и скъпотия!
Искаме хляб!”. Срещу
безработицата хората
издигнаха– „Искам работа!”, „Искаме сигурност
и справедливост“, „Не
на управленска некомпетентност!”, „ГЕРБ води
България към ликвидация!”. „Искаме реални и
справедливи доходи!”,
настояваха протестиращите с друг плакат, както
и - „Бойко + Цецо = Път
без изход!”, „В Япония
– земетресение, В България - ГЕРБ!”, За малцина
богатство и власт, за
народа - бедност и скъпотия!”. Срещу цените
хората заявяват: „Не на
монополите и растящите

о разпореждане на министър-председателя Бойко
П
Борисов България започва подготовка за провеждането на т.нар. „стрес – тест” на атомната електроцентрала

в Козлодуй. ���������������������������������������������
Това стана ясно след среща на премиера с изпълнителния директор на Националната електрическа компания Красимир Първанов,
изпълнителния директор на
„АЕЦ Козлодуй” Костадин
Димитров, зам. изп. директор на „АЕЦ Козлодуй”
Александър Николов и директорът на „Безопасност и
качество” в централата Митко Янков.
Проверката ще включва седем основни критерии – местоположение на централата, риск от наводнения, охладителни системи – конструкция, резервни мощности, продължителност на експлоатационния живот, тип реактори и риск

цени“, „Мога ли с 240 лв.
на месец да купя: олио
- 4,50, брашно - 1,30,
сирене - 5,60. Да платя:
ток - 60 лв., вода - 30 лв.,
парно - 110 лв.!”
Оценката на хората за
управлението на ГЕРБ
личи в текста на плакатите „Стоп на мутрите
и мафията от ГЕРБ“,

„Днес едно, а утре друго.
Вече никой не ви вярва
без друго“, „Не се страхуваме от предсрочни
избори! Оставка! Стига
простащина и нищета в
политиката! Само заедно
може да спасим България!”, „Стига лобистки
закони и продажни министри“, „Стига реклама,

от терористични нападения.
За подготовката на теста ще бъде уведомена Международната агенция за атомна енергия и ще бъдат поканени
експерти от агенцията, които да наблюдават изпълнението
на тестовете.
След приключване на
проверката, страната ни
ще оповести резултатите
и ще предложи начините
за изпитване, приложени в
АЕЦ „Козлодуй”, да влязат
в общите европейски изисквания за изпитания на атомни централи в общността.
При допълнителни изисквания за проверка на сигурността, от страна на ЕК, България е готова да приложи още
тестови механизми, гарантиращи безопасността на атомната ни централа. ■

Започва подготовка за провеждането
на “стрес-тест” на АЕЦ “Козлодуй”

самохвалство и перчене
на мускули”.
От предложенията на
протестиращите - членовете на кабинета да
живеят с по 240 лева на
месец, колкото е минималната работна заплата,
до откровени обещания
като „Господа управляващи, пред винкело всички

са равни!” негодуванието, обидата и болката
се чувстват навсякъде.
Протестиращите са
единни: “Искаме оставката на управляващите.
Предсрочните избори не
са по-страшни от безобразията на настоящите
управляващи.”■Слово
плюс

АЕЦ “Козлодуй” взе участие в
инициативата “Мениджър за един ден”
На 29 март АЕЦ “�����������������������������������
Козлодуй���������������������������
” се включи за трета поредна година в Националната инициатива “Мениджър за
един ден” 2011, организирана от фондация “Джуниър
Ачийвмънт България”. Трима единадесетокласници и
девет дванадесетокласници от�������������������
Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Козлодуй се запознаха с отговорностите на ръководния
екип на атомната електроцентрала в реална работна
среда. Целта на инициативата е младите хора да натрупат практически впечатления от различни професионални направления, което да им помогне при избора
на сферата, в която ще се развиват занапред.■

на
Асоциациятаобщини
Дунавските естното
се утвърди в м е
самоуправлени
стратегия е 20 % увеличение на
превозите на товари по р. Дунав
и създаване на по-бързи жп връзки”, заяви Павлова и подчерта, че
проектите „Видинска крепостна
система „Калето” и „Дунав парк
Видин - Калафат” имат чудесни
резидентът Георги Първанов го срещи с кметове на дунавски
присъства на общото
�������������
събра- общини”, каза Първанов и посочи, показатели за развитието на региона.
ние на Асоциацията на Дунавските че акцент в Дунавската стратеИзказване направи и посланикът
общини, на което Видин е домагия е подобряването на пътната
на Унгария Юдит Ланг. Думите й
кин. Той бе посрещнат от кмета на инфраструктура. „Не може да се
общината Румен Видов, с когото
надяваме, че ще бъдем привлекате- се приеха с изключително внимаоткриха заседанието.
лен район ако не решим въпроса с ние, защото Дунавската стратегия
„Асоциацията на Дунавските
пътищата”, допълни президентът. предстои да бъде приета по време
общини се утвърди като фактор в
На форума присъства и зам.����
-ми- на унгарското председателство на
ЕС. Приветствия
����������������������������
отправиха и поместното самоуправление с добри нистърът на регионалното развисланиците на Австрия и Румъния.
практики от страна на общините.
тие и благоустройството Лиляна
През тези 10 години съм имал мно- Павлова. „Една от задачите на тази
■ Слово плюс

П

Цените са крайни, в лева, с включен ДДС.
Към тях са включени отстъпки:
35% + 5% за плащане в брой.

При поръчка на AI и PVC дограма
получавате комарник.
Промоцията важи до 31.03.2011 г.
гр. Монтана, бул. "Трети март" 71,
тел. 0882/270 647, 096/30 66 88
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В Монтана обсъдиха
селскостопанската
политика на ЕС

Кръгла маса

Крум Крумов

Земеделски производители от
областите Монтана, Видин, Враца, Плевен и Ловеч обсъдиха в
Монтана общата селскостопанска
политика на Европейския съюз
през следващия планов период
– 2014-2020 година. Дебатът бе
организиран от Министерството
на земеделието и храните и партия ГЕРБ.
В дебата участваха зам.-министърът на земеделието и храните
Светлана Боянова, депутатите от
ГЕРБ Искра Фидосова и Димитър Аврамов, Марио Милушев
от главна дирекция „Земеделие”
на Европейската комисия, председателят на Асоциацията на
зедмеделските производители
в България Христо Цветанов и
експерти по земеделие от водещи

европейски фирми. Дискусията
ръководи европейският депутат
от ГЕРБ Мария Неделчева.
На срещата бяха коментирани
бъдещите промени на общата
селскостопанска политика във
връзка с директните плащания за
отглеждани площи, агроекологичните плащания, плащанията
за развитие на селскостопанска
дейност в необлагодетелствани
райони, развитието на селските
райони и т.н.
Мария Неделчева заяви, че
България води тежка борба в Европейския парламент за изравняване на субсидиите за земеделски
производители в старите и новите страни членки на съюза. Тя се
надява това изравняване да стане
през 2014 година, но е възможно
да бъде отложено за 2016 година.

Председателят на Асоциацията
на земеделските производители в
България Христо Цветанов подкрепи изказването на евродепутат
Неделчева и заяви, че изравняването на субсидиите е най-важната
задача на българската дипломация в областта на селскостопанската политика.
Повечето участващите в срещата земеделски производители
изразиха несъгласие с плащанията на площ, тъй като те облагодетелстват едрите фермери, а подребните не издържат на такава
конкуренция. Мария Неделчева
съобщи, че тези плащания са договорени още преди 2007 година
и припомни, че сред фермерите в
другите страни от ЕС също има
недоволство от този начин на разпределяне на субсидията.■
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Колите на природен
газ изминават
100 километра за
7 лв. и 50 ст.
Автомобилите на метан изминават 100
километра само за 7 лева и 50 стотинки –
това показват изчисленията на Българската
асоциация „Автомобили на природен газ”. За
същата сума можете да пропътувате 58 километра, ако колата ви се движи с пропан бутан, 41 километра, ако зареждате дизел и 39
километра, ако автомобилът ви е на бензин.*
Така разстоянието между София и Бургас ще
струва 30 лева на шофьорите, избрали да
ползват синьото гориво.
По данни на международното издание “NGV
Journal” в момента по пътищата нa страната
ни се движат над 60 хиляди коли на метан.
Тенденцията е те да се увеличават, допълват
от Асоциацията. Преди 2 години броят им
бе 45 000. По този показател страната ни се
нарежда на 6 място в Европа в класацията за
най-много превозни средства на природен газ
и на 18 място в света.**
Представителствата на немски, френски и
италиански автомобилни марки доставят на
пазара все повече фабрични модели, които
се движат със синьо гориво. Така се спестяват допълнителното време и усилия, необходими за преработването на колите.
В момента в България има 90 метанстанции, разположени във всички възлови места
на страната. По този начин проблемът с достъпа до евтиното и екологично гориво е вече
решен.
*Изчисленията са правени при стойности
на горивата: метан 1,49 лв./кг, пропан-бутан – 1,3 лв./кг, бензин А-95 – 2,36 лв./л и
дизел – 2,49 лв./л.

Близо 80
милиона лева
дава Европа за
националното
хранилище
в Козлодуй
Елеонора Цанова

Държавното предприятие “Радиоактивни
отпадъци”, създадено
преди шест години, има
две узаконени хранилища - в Нови хан, което
работи отдавна, и в Козлодуй. Според приетата
на 5 януари тази година
Стратегия за обработка
на ядреното гориво, приоритетна е площадката,
намираща се в охраняемата зона на Атомната
централа - Козлодуй и
в близост до ядрените
блокове.
Ръководителят на
проекта за изграждане
на Национално хранилище за радиоактивни
отпадъци Ира Стефанова и изпълнителният
директор на Държавно
предприятие “Радиоактивни отпадъци” Дилян
Петров представиха
проекта. Докладът за

въздействие на околната
среда е готов и ще бъде
предложен на гражданите на Козлодуй на 29
март в Дома на енергетика в крайдунавския
град, а на следващия ден
- и в Хърлец.
- Всички техни предложения ще бъдат взети
под внимание, хранилището е от най-съвременният модерен тип,
а страховете на хората
са естествени. Това съоръжение е изпитано
във Франция, Испания,
Словакия, Чехия. Белгия
сега строи същото - заявиха те.
Хранилището ще поема само ниско и средно
радиоактивни отпадъци
и отпадъци, генерирани при експлоатацията
на двата хилядника и
извеждането от експлоатация на първите четири блока на Атомната

централа в Козлодуй,
както и от евентуалното
разширяване на ядрените ни мощности с нови
блокове в Козлодуй или
в Белене.
От трите възможни
типа за изграждането на
едно такова хранилище
е избран като най-съвременен и с най-голям
процент на безопасност
и сигурност т.нар. траншеен тип, който е преценен и като най-удачен,
предвид геоложките
проучвания на льосовия
пласт тук. Хранилището
ще се състои от осем
модула клетки, които
ще бъдат изолирани с
50-сантиметрови стени
една от друга и ще могат
да се изваждат при нужда, а отгоре покрити със
стоманобетон и изолирани чрез няколко насипа
земен слой. Обемът на
цялото хранилище е 138

000 кубически метра.
Неговото изграждане ще
бъде изцяло финансирано до 2015 година от
Европейската банка за
развитие чрез Международния фонд за подпомагане извеждането от
експлоатация на блокове
от едно до четири.
Държавното предприятие за радиоактивни
отпадъци ще отчислява
по 2 процента от годишния си бюджет в продължение на 20 години
на община Козлодуй, на
чиято територия е хранилището. С тези близо
400 000 лева ще могат да
се реализират общински
проекти за подобряване
на инфраструктурата и
по енергийната ефективност.
Първи и втори блок
на Атомната централа Козлодуй в момента са
в лиценз за пет години,

преди година и половина са прехвърлени
към ДП “Радиоактивни
отпадъци”, което трябва
да подготви документите им за цялостното
извеждане от експлоатация. От тях ще бъдат
извадени всички ниско
и средно радиоактивни отпадъци, части от
съоръжения, метални
и бетонови отпадъци,
които ще бъдат затворени в клетките на новото
хранилище. Някои от
сградите ще бъдат използвани, машини, които не са радиоактивни и
могат да намерят приложение другаде, ще бъдат
продадени и за това вече
има проявен интерес.
Проектът се внася в
Агенцията по ядрено
регулиране и до края
на април регулиращият
орган ще трябва да се
произнесе най-напред
по предложената площадка “Радиана”, която

според експертите е найудачната за изграждане
на хранилището.
Следващият етап е
изборът на проектант,
което трябва да стане в
следващите две-три седмици, а самото проектиране ще отнеме близо
година и тогава ще бъде
избран изпълнителят на
този мащабен проект
и ще стартира самото
строителство. Крайният
срок, който са си поставили в напрегнатата
програма по реализацията на проекта, е
обектът да бъде готов до
2015 година.
В момента предприятието подпомага
археологическите разкопки около площадката
“Радиана”, за да не
попадне хранилището
на пластове, богати с
културно-исторически
артефакти и да няма
изненади по време на
строителството. ■
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България не излиза от кризата,
съветници.
На изказване на гражданин, който заяви, че
съжалява, че на президентските избори през
есента няма да може да
гласува за него, Георги
Първанов отговори: „Не
съжалявайте, защото е
възможно на други избори в бъдеще да можете
да гласувате за мен.”
Георги Първанов похвали кмета на Монтана
Златко Живков за доброто управление в областния град през трите му
мандата и констатира, че
в община Монтана безработицата е по-ниска
от средната за страната,
а местната икономика
разкрива нови работни
места в кризата.
На въпрос за кризата в
Либия Първанов коментира, че не симпатизира
на Кадафи и смята, че
той трябва да си отиде.
Странното според презирезидентът Георги Първанов се антикризисните мерки.
ната за първия в съвременната ни
срещна на 24 март с граждани
Президентът заяви: „Най-голямата
история банков обир с вземане на за- дента е, че до скоро западните лидери
на Монтана. Той обяви, че е дошъл, за причина да не излезем от кризата е,
ложник не е само в невзетия от похи- са делили диктаторите на добри и
да направи отчет за двата си мандата че имаме криза на управлението.” Той тителя шофьорски изпит, а се корени лоши и докато са сваляли от власт
като държавен глава и да чуе какво
поясни, че вместо да формират ясна
в липсата на перспектива и работа за Саддам Хюсеин, то Муамар Кадафи
мислят хората за стореното от него
икономическа политика и да я отсто- младите хора у нас. Държавният глава е бил приеман топло в столиците им.
през десетте години в управлението
яват, управляващите от ГЕРБ постосмята, че в момента няма истинска
Първанов заяви, че приема напълно
на страната.
янно променят икономическите си
борба с организираната престъпност, позицията на правителството за ненаПърванов критикува икономичерешения. Те погрешно смятат, че „де- а дори управляващите официално се
меса на България във войната.
ската политика на правителството и
монстрацията на сила в политиката за срещат с хора, които до вчера са обяПовечето от изказалите се на срезалагането на нулев бюджетен дефисила”, обяви президентът. Той призо- вявали за „октопод”.
щата граждани на Монтана заявиха,
цит. Той препоръча дефицит от три
ва да се спре политическата агресия,
На въпрос каква формация е „АБВ”, че са доволни от работата на презипроцента и изплащане задълженията която води до агресията на улицата,
Първанов отговори: “Това е граждента през десетте години на двата
на държавата към бизнеса. Това спопо стадионите, до развихряне на биданско движение, което обединява
му мандата. Те го питаха предимно
ред него ще позволи бизнесът да се
товата и криминалната престъпност.
доказали се и можещи хора, младежи, за тежките социални и икономически
разплати с работниците, да се повиши Президентът призова политиците да
земеделци, социалисти, социалдемо- проблеми в Северозападна България,
потреблението и да се стимулира про- се занимават с проблемите на хората
крати и симпатизанти на други парнегодуваха от решения на местните
изводството. Според държавния глава и с дневния ред на обществото, а не с тии.” Той подчерта, че „АБВ” няма
съдилища и от липсата на достатъчно
не е добре, че в момента няма дебат
разправии помежду си в медиите.
да участва в изборите, но ще може да работни места в региона. ■ Слово
по икономическата политика и по
Според държавният глава причиподкрепя кандидатури за кметове и
плюс

защото има криза
на управлението
П

200 млн. долара
за поливни
съоръжения
Ели Цанова
Народният представител от управляващата
партия д-р Янко Здравков се похвали пред
журналисти, че е имал среща с инвеститор,
представител на голямата фирма АЙ ТИ ТИ
в Министерството на земеделието и че този
мощен консорциум е готов да инвестира 200
милиона долара в поливни инсталации. Компанията АЙ ТИ ТИ е една от водещите в иновативните технологии, нейни фирми разработват най-съвременните способи за пречистване на морската и океанската вода, водещи са
и в областта на космическите технологии.
На срещата с депутатите от ГЕРБ стана
ясно, че в края на юни на посещение във Враца и областта ще бъдат представители на 40
испански фирми, които проявяват интерес в
сферата на туризма, екологията, строителството и социалните услуги за хората от третата възраст. След разговор в Министерството
на културата се търси в момента спонсор за
археологическите разкопки на могилите край
Лиляче и уникалния “Божия мост” и след това
превръщането на този обект в част от културно-историческия туризъм във Врачанско.
- Дай Боже да се превърне в истински национална кампания акцията за набиране на
средства за парахода “Радецки” и бъде направен по негов модел нов, сигурен съд, който
да може да плава, но не бих желал Козлодуй
да се превърне във втори Охрид - заяви Николай Коцев по повод спора около инициативата
на децата и учениците за събиране на средства за ремонт на кораба-легенда и категоричния отказ на културния министър Вежди
Рашидов това да се случи.■

Нора
Константинова

Петър Цветковски, кмет на Борован:

Казаното от мен, че
община Борован е готова
да приеме 10 000 японски граждани е обмислено и дълбоко преценено
предложение, потвърди
в своето изявление борованският кмет Петър
Цветковски. Защото,
като истински томаневерници, го потърсихме
отново и го попитахме,
защо?
Той вече е подготвил
писма до външно министерство и до Агенцията
за бежанците. Предложението и поканата за
оказване на помощ на
бедстващия, далечен за
нас народ на Япония, от страна
на една от общините в бедния
Северозапад, в която има плодна
земя, но няма работеща икономика и безработицата е една от
най-високите, не е плод на емоции. Желанието да се помогне на
страдащите японци след ужасния
природен апокалипсис, довел до
ядрен кошмар, идва от добрите
сърца на хората, но е и сериозно
преценено.
Община Борован при последното преброяване е с 6 450
жители, като само в общинския
център живеят над 2 200. Две
трети от сградния фонд е свободен, изоставени, къщите постепенно започват да се рушат, без
грижи те стават често обект на
посегателства и кражби . Вече

Имаме плодна земя
и добри сърца

имат напълно готов списък на
тези изоставени домове, издирват
се собствениците или техните
наследници, с предложението
имотите да бъдат изкупени.
В Борован специално има и
свободни помещения, които
могат да бъдат предоставени за
развитие на някакви дребни производства или услуги.
Подслон могат да предложат и
в необитаемото сега четириетажно бивше общежитие, както и в
закритите и самотни училища по
селата. Наличието на 10 000 декара плодна общинска земя също
прави съвсем реално предложението на кмета да се отделят по
три до пет декара на новодошлите, за които те да се грижат и да
се препитават от тях.
Много силен аргумент е и фа-

ктът, че Борован има разработен
евакуационен план, общината е
извън 30-километровата защитена зона около Атомната централа - Козлодуй и при евентуална
авария именно Борован е едно
от местата, където трябва да бъдат изнесени хората, живеещи в
тази зона около централата. Този
план е направен отдавна, той е
проиграван много често с учебна
и тренировъчна цел и е готов за
действие, така че борованчани
имат опита да се справят с посрещането на евакуирани от опасни
зони хора.
Предимство е и близостта да
АЕЦ - Козлодуй, където желаещите могат да си направят специфичните изследвания за поети
дози радиация в специализираната лаборатория там.■
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Посрещнаха пролетта
с шарен карнавал
много настроение, музика и танци децата
С
в Криводол отпразнуваха настъпването
на пролетта. Мероприятието е организирано от

В Криводол

дители. Най-атрактивно облечените получиха
награди от организаторите.
При момичетата първа награда взе Патрисия
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” и СОУ „Св. св. Кирил Георгиева, втора – Елена Димитрова, а трета
и Методий”.
награда получи Памела Георгиева. При момчеМалките артисти от Вапцаровата творческа
тата първа награда получи Марио Веселинов,
работилница към читалищната библиотека
втора – Кристиан Митков и трета за Фердо
представиха спектакъл, посветен на мартенПетров. Поощрителни награди получиха Петър
ските празници. Те се превъплътиха в ролите
Тихомиров, Десислава Любомирова, Георги
на мартеничките, слънцето, пролетта, пролетни Николаев, Никол Станиславова, Джесика Цвецветя и животни.
танова и други.
Учениците от начален курс, пременени в
Награди получиха и най-досетливите, които
пъстрите си костюми на герои от любимите си
дадоха верни отговори на гатанките.
детски приказки и филми, дефилираха в салоПролетният празник завърши с детска дискона на читалището пред своите учители и ротека. ■ Слово плюс

Община Вълчедръм и лично
кметът г-н Иван Барзин
поздравяват всички свои служители
и съграждани с 22 март!

Нека забравим трудностите на
ежедневието и посрещнем
Първа пролет с ведро настроение
и радостни преживявания!
Бъдете живи и здрави, нека
благодатните лъчи на пролетното
слънце ви заредят с енергия и
оптимизъм!

Честита пролет!

40 години ГПЧЕ “Петър Богдан” - Монтана

Огън и жива вода

Антоан Димитров,
Фани Светославова
Училището води началото си от 1970 г., когато
за негов патрон е избран
генерал-полковник Христо Михайлов, първият
патрон и на града, който
тогава носи името Михайловград. Изучава се
предимно немски език.
По-късно гимназията
носи името на немската
героиня Роза Люксембург.
В наши дни училището
е именувано на народния
будител Петър Богдан и
гимназията с чест носи
неговото име. През 1983
г. се поставя началото
на английския език като
първи, а по-късно се
изучава и френски език.
Изучават руски и японски език като втори.
Училището е едно от
най-авторитетните в Северозапада. На неговите
отличници се дава сертификат за обучение в Гер-

мания. Прието е за член
на Асоциацията на училищата на Кембрийдж.
ГПЧЕ “Петьр Богдан” е с
най-голям брой учители,
признати и удостоени
със званието “Учител на
годината” в нашия край.
Негови вьзпитаници са
печелили олимпиади,
конкурси и сьстезания
на национално ниво и
чужбина. Сьздадени са
клубове за извьнкласни
форми като етика, екология, естетика, клуб журналистика и театрално
студио.
Вокалните групи на
ГПЧЕ: “Искра”, създадена през 1981 г., и
формация “Торлашки
напеви” са представяли
нашия край с успехи на
много фестивали. Възпитаниците на ГПЧЕ от
много негови випуски
вече 30 години участват
в езикови лагери заедно с
приятелски колективи от
Германия. Осъществява

се разменно гостуване на
ученици от двете държави. Гости на гимназията
са били: Йордан Радичков, Младен Исаев, космонавтът Георги Иванов,
министри, посланици на
други страни.
Кабинетът по изучаване на чужди езици е оборудван изцяло с дарението на херцога на Бавария.
В логото на училището
ненапразно са думите
“Огън и жива вода”. Печелени са първи места
на много международни
конкурси, включително
на телевизиите БНТ и
“Скат”.
Гости на празненството
бяха група от просветното министерство начело със зам.-министър
Милена Дамянова и
началникът на РИО на
МОН Татяна Петрова.
Присъстваха преподаватели и ученици. След
поздравителния концерт,
изнесен от група “Тор-

На 23 март
2011г. ГПЧЕ
“Петьр Богдан”
- Монтана
отбеляза
40-годишен
юбилей, бе
отбелязана и
10-годишнината
от основаването
на фолклорна
формация
“Торлашки
напеви”
лашки напеви”, зам.-министър Милена Дамянова
произнесе приветствие,
като беше дълбоко трогната от факта, че има
вече български училища,
които могат да се нарекат
част от една общност
и си пробиват път към
света чрез приобщаване
към новото и чрез повече участия на самите
ученици към училищния
живот, а това е една от
основните цели на съвременното българско
училище. Зам.-министър
Милена Дамянова подари на учениците два
символични подаръка:
един звънец, изработен
от техни връстници
в гр.Своге, и книгата
“Българските символи”
с пожелание където и
да се намират, да знаят
и помнят красотите на
родината.Накрая пожела
на гимназията винаги да
бъде център на общността в общината и града.■
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Стефан П. Стефанов

П

од надслов „Да
пеем, танцуваме и
играем заедно!” учениците от Второ СОУ „Н.
Й. Вапцаров”, гр. Монтана, изнесоха внушителен концерт в Драматичен театър „Драгомир
Асенов” на 18. III. 2011
г. Той беше посветен на
приятелството и на идващата пролет. Присъстваха всички ученици,
учители и служители на
училището, много гости,
родители и близки на
учениците.
Идеята тръгна от ръководителката на СИП
„Фолклор на етносите”
Цветелина Миткова,
беше развита и доведена
до решението за общ
концерт на даровити
деца от всички класове
без разлика на пол, възраст, знания или етнически произход. В подготовката се включиха
класните ръководители
и особено ръководителките на СИП „Вокална
група” /Виолета Захариева/, СИП „Народно
творчество” /Параскева
Анастасова/ и СИП
„Мажоретен състав” /
Емилия Методиева/.
И ето я жътвата! Зад
кулисите – трескаво
сноване. На голямата
сцена с прожектори,
микрофони и специален
озвучител не може да
не се почувстваш като
истински артист. Особено с великолепните
водещи Крачун /Елиана
Ивайлова/ и Малчо /
Джанет Валентинова/ от
VIв клас, които не четяха
номерата и ги поднасяха
доста закачливо.
Директорката Елка
Илчева с кратко съдържателно слово поздрави
участниците и им пожела успех. И те се развихриха.
Учениците от IIа клас
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изпълниха народната песен „Дено” и я изиграха
на хоро, а двама техни
съученици демонстрираха бойни умения по
карате. Следваха дискотанците на момичетата
от V и VI клас, от VI и Х
клас, от Елизабет, Мария, Илияна и Полина
от Х клас, „Сиртаки”
от момичетата на VIII

Дарителски
фонд “Помощ
за танца”
за още една незабравима ваканция, изпълнена
Часове след обявява- с много репетиции, но и
удовлетворение от понето на кампанията за
стигнатото.
набиране на средства,
Средствата, които
които да помогнат на
остават и дарените в
Народно читалище
последствие, ще се съ“Съединение-1923”
бират за репетиции и
да осигури хореограф
през лятото, тъй като ни
на децата и младежичака турне в Румъния
те от танцов състав
“Палкенче” вече имаме през август.
На 9 април ще отпразоснование да обявим,
че откриваме фонд “По- нуваме откриването на
ремонтираната зала,
мощ за танца” поради
с която разширяваме
бързата реакция на наДневния център за рашите дарители.
бота с деца “Палкенче”
Към 100-те евро,
с голям концерт, който
дарени от Снежана
има за цел да отбележи
Карабенчева от Виена,
две важни събития:
се прибавят 500 лева,
● Завършване на продарени от Цветана Караиванова от Бърдарски екта “Всички поколения заедно”
геран. Така търсената
● Една година от пърсума за априлската
ваканция е вече подси- вия концерт на малкия
танцов състав на “Палгурена и обявяваме на
танцьорите да се готвят кенче”■

Светлана
Караджова

и Х клас. Разиграни
бяха приказки – Iа клас
извадиха доста артистично ряпата, IIIб клас
показаха ума на „Мързеливата снаха”, а IVб
клас изненадаха зрителите с модерното внуче,
което строява баба си и
дядо си да му решават
домашните задачи по
различни предмети. Во-

калната група изпълни
между номерата три
популярни песни, а IIIа
клас припомниха хита
„Без радио не мога”.
Теодора от IIIв клас показа своите умения на
пианото. А първокласничката Мирослава се
престраши и поздрави
със стихотворение всички майки.

Публиката от сърце
се смя на пантомимата
„При лекаря”, изпълнена от VIIа клас, на
Пламен от Vб клас, който запозна зрителите с
метеорологичната прогноза на Емо Чолаков, и
особено на чудесното
изпълненото от Спасимира Кирилова от IХ
клас хумористично сти-

5

хотворение на диалект
„Ф нидуумение”.
Целият СИП „Фолклор на етносите” с много хъс изпя прочутия
хит, посветен на Гергьовден.
Много емоции породиха изпълненията
на брейк-формацията
на ученици от IV, VIII
и Х клас, ръководена
от Вилиян Илиянов от
Х клас, който сам бе и
най-изявеният участник. Не им отстъпиха
по представителност и
момичетата от мажоретния състав, които показаха латино-ритмите на
„Ча-ча”. Накрая всички
участници запяха обща
песен заедно с директорката, която, трогната,
ги поздрави сърдечно
за вълнуващите изпълнения. Поздравителни
адреси бяха поднесени
от представители на
Център «Амалипе» и
от базовото училище
СОУ «Иван Вазов» във
Вършец, работещо по
програмата «Превенция
на отпадане на ромските
ученици от училище»,
на което Второ СОУ «Н.
Й. Вапцаров», Монтана,
заедно с училището в гр.
Брусарци, е пилотно.
Получи се истинска
атракция. Час и половина едно общо вълнение
държеше артистите и
публиката. Самочувствието от сътвореното
достигна висок градус.
Участваха 91 ученици,
сплотени от общото
желание за творческа
изява.
Ще останат многото
снимки, клипчета, видеофилми. Ще остане
споменът и предизвикателството за следващи
участия, а за някои дори
и на голямата сцена. В
половинвековната история на училището има и
такива случаи.■

Петър Петков
написа история
на Камено поле
е представен поминъкът
на населението, неговите празници и обичаи.
Много интересни са страПЕТЪР ПЕТКОВ
ниците, посветени на циганите в Камено поле, на
В навечерието на каме- лището на Камено поле.
многото мостове, строени
нополския събор, който
Важни са откритите от
там, както и на талантлисе провежда на Първа
Петков факти за селото
пролет, Петър Петков
по време на турското роб- вите майстори.
„Обичта ми към роднозарадва съселяните си с
ство, както и за участието
то село, тъгата по приякнигата „Камено поле”.
му в опълчението през
Той е поел предизвикаРуско-турската освободи- тели от детските години,
опустелите улици, къщи
телството да събере на
телна война. Обрисуван
и дворове, изчезващите
стотина странички богата е върхът в развитието
фамилии ме подтикнаха
история на своето родно
на Камено поле - преда напиша тази книга”,
място. Авторът премивръщането му в околия
споделя авторът. „Ще се
нава през различните
през 1880 г. В книгата е
радвам, ако някой происторически епохи, за да поместен нейният печат,
дължи тази история, като
възкреси хилядолетната
както и портретите и
я допълни с пропуснаистория на селището. В
биографични данни на
тото, допише миналото,
книгата са показани и
тогавашните областни
ценните находки от земдокато още не е забравеуправители. Лаконично

но”. Книгата несъмнено
е първата, но особено
важна крачка във възкресяването на богатата
история на надареното с
уникална природа романско село. Петър Петков
отправя предизвикателството към настоящите
и бъдещи поколения на
Камено поле да построят
паметник на загиналите
във войните. А защо не
и уникален исторически
парк на открито, който да
възкреси автентично живота на техните достойни
предци.■ Слово плюс
(Петков, П. „Камено
поле - кратка история”,
Враца, 2011 г. изд. „Медиа
груп - Иво Йорданов”)

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

31 март - 6 април 2011
ч 31 Преп. Ипатий,
еп. Гангърски. Преп.
Аполоний Египетски
(Прежд. лит.)
(Малко повечерие)
п 1 Преп. Мария
Египетска. Св. мчк
Аврамий Български
(Прежд. лит.)
с 2 Преп. Тит Чудотворец
(Злат. лит.)
н 3 † Неделя на Великия
пост Преп. Йоан
Лествичник.
Преп. Никита изповедник.
п 4 Преп. Йосиф
Песнописец. Преп. Георги
Малеин. Св. свщмчк
Никита Серски
в 5 Св. мчци Теодул
четец и Агатопод дякон
и др.
с 6 * Успение
на св. Методий
Славянобългарски,
архиеп. Моравски (855).
Св. Евтихий, патр.
Цариградски. Св. мчци
Тимотей и Диоген
(Прежд. лит.)
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Д-р Сергей
Славков
хирург

“Елимекс” – Монтана

прегледи и
операции
Монтана, МЦ
“Деница” ООД,
210 кабинет,
Бул. “Трети март” – 48 тел. 096/306238

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

0898/652019

тел. 0888/690088
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Младежки дом – Монтана
Фотоконкурс “Европейски маршрути”
На Деня на Европа – 9 май, посвещава традиционния
си ежегоден фотоконкурс Младежкият дом в Монтана.
Конкурсът за любителска снимка е с тема “Европейски
маршрути!”. Целта му е да провокира креативността на
младите хора, да разкрие тяхната оригинална гледна
точка към природните и културните забележителности
на Европа, както и свързаните с тях уникални преживявания.
Право на участие имат всички на възраст
от 14 до 35 години.
Всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка – дигитална или на хартиен
носител (формат 15 x 21 см). За пръв път статутът
на конкурса предвижда снимката да е придружена с
есеистичен текст, съдържащ информация за заснетия
обект, пречупена през индивидуалните преживявания на
автора.
Фотографите любители разполагат с един месец да
подберат от архивите си най-добрата снимка и да напишат интересна анотация към нея.
Крайният срок за изпращане на снимките е 21
април 2011 г. Жури от професионални фотографи ще
оцени снимките, изпратени на електронния адрес на
Младежкия дом. Класиралите се на I, II, III място ще
получат награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
27.04.2010 г., а откриването на изложбата ще бъде на
9.05.2011 г. от 11.00 часа. На откриването й ще бъдат
връчени наградите на победителите.
Подробности за техническите изисквания към снимките и критериите за оценка на: www.omd-montana.dir.bg

Д-р Светлана Вълева
кардиолог

Договор с РЗОК.

Доставка само в област Монтана.
Износ за чужбина.
Тел. 0887/403763

“М Е Г А С Т Р О Й - 8 9” Е О О Д
PVC и AL дограма
Външни и вътрешни щори
Интериорни и
блиндирани врати
Сенници, комарници
Отстъпка 35%
гр.Монтана, ул.”Васил Левски”1
(паркинга на такситата до автогарата)

Работно време:
понеделник 8.00 – 16.00 ч.;
вторник 10.00 – 18.00 ч.;
четвъртък 8.00 – 14.00 ч.
Монтана, Поликлиниката,
кабинет 206, ет. 2.

Тел. 096/389 335
0887/899 166

ПК “Наркооп” –
Монтана
Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана.

Телефони:
096/305 777, 0878477737
0879360581, 0879360896
За консултации и въпроси
по всякакъв вид кожни
заболявания търсете

д-р Пламен Узунов
на тел: 096 389 309
и 0882/008 112
или в поликлиниката в
Монтана, ет. 4, каб. 406
от 14,30 до 16,30 часа

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
Обща медицина

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. СМОЛЯНОВЦИ, ОБЩИНА МОНТАНА
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

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

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

НАИМЕНОВАНИЕ
Струг универсален С5В, фабр.№ 68386
Струг универсален С5МВ, фабр.№ 72602
Струг универсален С5В
Струг универсален С5МВ, фабр.№ 72640
Струг универсален С8М, фабр.№ 2040
Струг универсален С8М, фабр.№ 2315
Струг СУ-203, фабр.№ 186
Банциг
Рендовална /Абрихт/
Шмиргелов апарат
Фреза за дърво
Бормашина 2003
Бор апарат
Фреза за дърво
Рендовална /Абрихт/
Банциг
Струг за дърво
Шлайф - машина
Шлосерска маса – 6 броя
Маси шлосерски – 7 броя
Бормашина пробивна колонна ПК-20

Единична
начална
цена
630,00
660,00
520,00
510,00
320,00
285,00
285,00
525,00
360,00
30,00
140,00
60,00
55,00
36,00
310,00
80,00
124,00
63,00
50,00
52,00
340,00

Депозит
в лева
10%
63,00
66,00
52,00
51,00
32,00
28,50
28,50
52,50
36,00
3,00
14,00
6,00
5,50
3,60
31,00
8,00
12,40
6,30
5,00
5,20
34,00

Цена на тръжни
документи
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

В цената е включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 15.04.2011 г. от 14,00 часа в сградата на училището, учителската стая.
Тръжните книжа се закупуват в дирекцията на училището. Депозитът се внася в дирекцията на училището.
Заявления за участие в търга се приемат в дирекцията на училището.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления - 15.00 часа на
12.04.2011 година.
Оглед на активите се осигурява от член на комисията, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг ще се проведе на 29.04.2011 год. от 14.00 часа на същото място, като депозит и заявления за
участие се приемат до 15.00 часа на 26.04.2011 г.
За справки: тел. 09542 275

Слово спектър
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Представяне на АМК
“СТАРТ-Н-КРИВОДОЛ”
На 26 март на пистата за рали и автокрос
в Криводол се състоя
представянето на пилотите от АМК „СТАРТН-КРИВОДОЛ”. На
церемонията присъстваха Камен Михайлов
- председател на Техническата комисия и член
на Управителния съвет
на БФАС и директор на
Рали България, Владимир Илиев – завеждащ
катедра „Автомобилизъм” в Националната
спортна академия, инж.
Спас Спасов – зам.-управител на „Строител
– Криводол” ЕООД и
зам.-председател на
„Старт-Н - Криводол”,
инж. Розалина Георгиева – директор „Специализирана администрация” към Общината,
състезатели от отбори, участващи
в рали и автокрос шампионатите,
граждани и гости на Криводол.
Пилотите от „Старт-Н-Криводол” бяха представени от капита-

на на отбора, майстора на спорта
и седемкратен шампион на България по автокрос Александър
Атанасов.
В раликроса в Криводол ще се
представи от Ани Ванков, Васил
Василев и Крум Крумов, в автокроса от Андрей Колев и Александър Атанасов.

След представянето на отбора,
по трасето в Криводол се проведоха тестове на автомобилите, в
които взеха и участие състезатели от Старт-Н - Монтана, Нерон
– Монтана, Монтана Рейсинг,
Вида-спорт и столичните клубове
Джордан Рейсинг, Рангелов Мотор спорт, Боила Мотор спорт.■

►ХУМОР

Реплика

Рязане на
пощенския клон
Димитър Марков, Враца

От 10 март т.г. вече и стационарните номера
се избират с кода на населеното място. Дали ще
се обадиш на познат в същия град, или дори на
съседа си в блока, трябва пред номера му да добавиш и кода. Така за нас, освен шестте цифри
на домашния телефон, ще трябва да навъртаме
и 092. Та стават девет цифрите за набиране.
Както писа един столичен вестник, с това особено ще се затруднят възрастните хора в малките
селища, където цифрите ще се удвоят.
За да се усложни телефонното набиране има
обективни причини (да се изравни набирането
по стационарните с това на мобилните апарати),
но как досега не пречеше, че не бяха уеднаквени? Няма ли това нововъведение да откаже още
повече хора от домашните стационарни телефони?
Сещам се и за друго. Миналата година отново
се повишиха цените на марките за обикновените
пощенски писма. Странна логика: колкото повече намаляват изпращаните писма, толкова поскъпи стават?!
Не режат ли така сами и без това изтънелия си
клон пощенските шефове?■

Тихомир Йорданов

Сега – и Либия!
Да, Маркс и този път позна.
Капитализъм: криза плюс война.
Фейлетон или разказ по истински случай
от Ваня Дичева

Ш

офьорът спря камиона, подаде главата си от
прозореца на кабината и попита стареца, който
стоеше в края на платното:
- Дядо, накъде си?
- Отивам на пазара в Търново, синко. Ще ме откараш
ли с ягодите до там? – попита той и посочи четирите
малки щайги, поставени до краката му.
Шофьорът слезе, отвори страничния капак на камиона и старателно закрепи
четирите щайги с ягодите
между товара. Старецът
седна в кабината и потеглиха към Търново.
- Колко ще ми платиш,
дядо? – попита шофьорът,
млад здравеняк, с малки, хитро шарещи навсякъде очи.
- Какво да ти платя, синко? Знаеш какви са пенсиите
сега. Засадихме малко ягоди с бабата, белки си платим
дървата за огрев, че гладно се издържа, ама на студ не
може. Е, няма да е без хич, ще ти дам някой лев – отговори му старецът.
- Колко? – настоя шофьорът.
- Тя, бабата де, ми даде нещичко. Хем да платя пазарно право, хем да й купя лекарства за кръвно и за сърце-

то. Я, ей го Търново, стигнахме…
Спирачките на камиона изскърцаха. Шофьорът викна:
- Слизай, дядо! Ей сега идвам да сваля ягодите.
Старецът слезе. Шофьорът остана в кабината и камионът потегли.
- Чакай бе, момче, къде тръгна? – размаха ръце дядото и затича след него. Шофьорът подаде главата си от
прозореца и като видя уплашеното лице на спътника си
и жалките му усилия да го догони, се ухили:
- Казвай колко ще
платиш, иначе отлитам с
ягодите.
- Пет лева – извика
старецът.
- Двайсетачка – нова. За
по-малко не спирам!
- Добре, ето ти двайсетачката. Това са всичките ми
пари, да знаеш…
- Дай двайсетачката! – каза шофьорът и спря, после
дръпна парите от ръката на стареца, който пристигна потен и запъхтян и отново потегли, но този път със скорост,
при която не можеше да го догони никой.
Старецът отпусна ръце и захлипа. Профучаващите край
него коли надуваха клаксоните си, защото беше застанал
почти на средата на пътя, но той не чуваше нищо.■

Рекет

Слово

www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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80 г. от рождението на Иван Давидков

Давидков
одухотвори
родния
Северозапад
Спомен от
Димитър Младенов

Иван Давидков е роден на 9 март
1926 г. в с. Живовци, община
Монтана. Поет, белетрист,
есеист /умира през 1990 г./
Работи във в. “Септемврийче”,
кинематографията, радиото.
В последните 18 години от
живота си е главен редактор в

издателство “Български писател”.
Автор е на стихосбирки за деца
и юноши, сборници с лирика,
романи, есеистика. Сред
най-популярните му творби
са стихосбирките “Знаме с
петолъчка”, “Светлина от скрежа”,
“Каменоломна” и др.

В началото на всяка
обич е словото
За книгата "Като сълза на Богородица" на Цветан Илиев
Мартен Калеев
Представянето на една книга може да
започне по хиляди начини. Но представянето на един поет трябва да започне
само по един – лично. И обикновено не
го прави критикът или читателят. Прави
го самият авторов текст, когато надникне
през погледа в скритите лабиринти на
душата, за да пошепне нещо, което дълго
ще отеква в сетивата. Защото най-дълбоката памет е тази, на сетивата ни – подвластни на инстинктите ни, на интелекта
ни, на опита ни, дори на наивността ни.
Те раждат алогично на всички правила
на егоизма и на чувството за самосъхранение онова велико и божествено очарование, което простичко и благоговейно
наричаме нежност.
Уважаеми почитатели на изящната
словесност, пред вас е поетът Цветан
Илиев. В своята изповед от стихове
„Като сълза на Богородица” той доказва
талантливо и убедително, че любовта е
онази илюзия, която ни кара да повярваме, че животът е истина. “Живеят само
влюбените, останалите просто съществуват”, е промълвил Шекспир. А на него
може да му се вярва.
Наистина си много, много хубава!
и от дъгата повече блестиш.
И ако адът даже съществува,
от него можеш рай да сътвориш.
И само лъч от теб дори стопява
най-бухнал облак в моите гърди.
И пак душата щедро засиява
с едно небе от слънце и звезди.
Днес, когато езикът, на който говорим, все повече се превръща в език, на
който не се разбираме, Цветан Илиев е
избрал друг, по-велик начин за общуване - изповеди за любовта и надеждата за
хармония между двама, поели до дългия
житейски път.
По този път поетът многократно коленичи пред любимата, за да отдаде почит
към нея, да призове и света, който вече
е претъпкан от палачи и жертви, който е
невротизиран до краен предел, обсебен
от себе си и от страстите си, да се заслу-

ша в неговите слова.
И през деня, в миговете, когато падат
ангели, и през късните вечери, когато
той – звънарят на нощта, люлее камбаните на поезията и песента им обикаля
неведоми измерения и светове, той ни
говори с гласа на мъдрец, на влюбен, опрощаващ мислител.
Каква вълшебница си ти незрима!
С едничка нежна дума, жест и знак
в сърцата ни, простудени от зими,
за миг прогонваш студ, мъгла и мрак.
Сред ежедневното пустословие си
струва да опитаме с думите да раждаме
хора за света на живите. Защото е истина, че в началото на всяка обич е словото. Макар да си спомняме казаното
от Платон, че при сблъсъка с любовта
всеки става поет. Но да не забравяме и
римляните, които са предупреждавали,
че да обича и едновременно с това да
запази разсъдъка си не е било дадено
дори на безсмъртния Юпитер. А шегобийците са допълвали „Жената е слабо,
беззащитно същество, от което е трудно
да се спасиш.”
Но, разбира се, Цветан Илиев със
своята поетична дарба ни прави съпричастни с нещо едновременно и съкровено, и велико, и изключително човешко.
Посвещава се чрез стойностна поезия,
врича се и на любимата, и на съпругата,
и на майката и на дъщерята. С тази своя
стихосбирка с интимна лирика проповядва, че ако обичаш някого, непременно го пусни на свобода. Ако той се
върне, е завинаги твой. Ако не се върне,
значи никога не е бил.
Поетите нито трябва да бъдат тълкувани, нито трябва да бъдат защитавани.
Те сами избират своята орисия – подаряват ни слово. Онова, същото слово,
с което възкресихме Бога и дори проумяхме, защото другото му име е Любов.
Ако не разберете това, значи сбъркали
сте поета. И за това той няма никаква
вина!■
(Из словото на Мартен Калеев
на представянето на книга
на Цветан Илиев в Монтана)

През 1976 г. устроихме голямо честване на
50-годишнината на Иван
Давидков. То стана в
големия салон на Младежкия дом в Михайловград, препълнен от
граждани, живовчани и
негови софийски приятели и почитатели. Над 10
приветствия бяха отправени към юбиляря, кои
от кои по-възторжени.
Приветствие поднесох
и аз, като негов приятел
още от студентските
години и войниклъка и
като дългогодишен зам.председател и председател на Окръжния съвет
за култура и гл. редактор
на в. “Септемврийско
слово”.
За начало на приветствието използвах едно
негово стихотворение,
водещо в току-що издадения юбилеен сборник
“Поезия” /1976 г./. Приветствието се прие много
радушно, тъй като не
беше шаблонно, а изградено върху неговото
творчество и живот. Ето
откъс от него:
Тъй си спомняме ние:
Щом в облака се крие зад
клисурите месецът плах
и севернякът засъска, завие и стъклата позвън-

ват от страх, една майка и един син ще приседнат на къщния праг, ще
притъкнат догарящите
главни и вретеното ще
запее своята песен. И ще
полетят спомените за
далечните бродове, за
черния хляб, за Белия кон
под прозореца, за Дунавски пристанища, за
Берковските майстори
на стомни, за Товарните
вагони край Живовската
спирка, уморените вагони, натоварени с пътища и вятър.
Тъй си спомняме ние:
Животът като сенокос ще мине, но в тая
малка къща до рида все
някой ще си спомни след
години, че на земята
той не беше гост, че
щедрата му длан за нас
остава една фиданка
пролетта да слави,
една бразда, един ухаен
грозд…”
Мнозина знаем двете
кокетни къщички “вили”
край Берковската река,
горе в планината, над кв.
“Беговица” – едната на
Иван Давидков, а другата – на Анастас Стоянов.
Тук поетът Давидков
всяко лято идваше – твореше и рисуваше далеч
от бурния градски живот, а майка му, закалената селска труженичка

Спомен от Никола Лисичков

На 20 март 1943 г. от Ломското пристанище към лагерите на смъртта тръгваха
шлепове, натоварени с депортираните
от Беломорска Тракия и Пирот български евреи. Ние строяхме лимана. Много
граждани бяха дошли да изпратят тези
мъченици. За тях всеки носеше храна.
Д-р Алфандари предаде всичко. С плач и
ридания конвоят замина.
Но в Лом бяха докарани и други евреи, настанени в малкото училище до
Средищното основно училище “К.
Фотинов” – “Д. Л.
Кьосев”.
При нас на лимана дойдоха да работят евреи, групов
отговорник беше
Георги Костов. Това
лято беше много
горещо. Техническият ръководител на
строежа беше инж. Николов. Той заповяда евреите да работят само втора смяна.
Ние бяхме разревачи.
Нормата беше 18 композиции да се
разринат от идващата земя, която багерите копаеха за канала на лимана. Аз
бях старши работник на моята група,
работех заедно с тях.
С още няколко души отидохме при
Николов да го помолим да отмени заповедта и евреите да работят и първа смяна, защото е грехота да се мъчат тези
хора в тази страшна горещина. Той не се
съгласи, но началникът на пристанището
инж. Христо Колицов нареди и с евреите

стринка Данка, все чоплеше нещо в градината.
Долу рекичката все
така омайно бълбукаше
и със своите вирове
напомняше Огоста
край родното му село
Живовци, което вече не
съществуваше. То беше
станало дъно на язовир
“Огоста”.
Веднъж циганета от
Берковица, като слизали
от Балкана с наръч дърва
на рамо, се приближили
до оградната мрежа и
занареждали:
- Ама, бабо, какво сте
направили на тая власт,
та са ви прогонили чак
тук?
Давидков много тъгуваше за Живовци. В
неговите книги оживяваха далечните бродове,
Живовският кантон,
Жеравишките хълмове.
Промените на родния
ландшафт също намериха място в неговото
по-късно творчество
като “Вечерен разговор
с дъжда”, “Рифовете на
далечните звезди”, “Око
на птица” и др.
В стихове и проза
Давидков одухотвори
така дълбоко, така емоционално и така образно
родния ни Северозапад.
И ние сме му безкрайно
благодарни!■

да се сменяваме в смените. Аз напуснах лимана и отидох да работя в банка
“Български кредит”, с директор Цветан
Ковачев. Той прие нелегално да работи
и един евреин – банков чиновник, който
водеше детските влогове. Много културен и приятен човек. Аз като свършвах
моите задължения, му помагах, като му
диктувах спестяванията на децата, той ги
нанасяше в един регистър. Живееше до
пожарната команда в една къща. След
това си замина за София.
Братовчедът
ми Личо от София
имаше приятелка
еврейка – Сузана.
Той беше в Сърбия
и си дойде за една
седмица домашен
отпуск и се отби у
дома. Научил е, че
евреи има и в Лом.
Отидохме в училището да я потърсим и
за наша радост е намерихме. Плач, прегръдки… Три дни той беше с нея, свали
значката и я водеше из града. Докато
бяха в Лом, аз ходех в училището, за да
се виждаме, и носех храна за нея и нейните родители.
Войната свърши. Личо се уволни, но
не можеха да се оженят, защото Сузана
заминала, без той да знае къде. За да
се напомня за този тъжен ден, ломските
евреи, останали малко, издигнаха плоча
на брега на Дунав, на пристанището.
Оттогава са изминали 68 години, но ние,
по-старите ломчани, си спомняме за
този 20 март 1943 година.■

В Лом
посрещахме
евреите

