Започнаха
"Ботеви
дни 2012"

Президентът
Росен
Плевнелиев
е патрон на
празника
Елеонора ЦАНОВА

Слово

За Враца и врачани то
ва са дни, в които градът
се обръща назад в своето
минало, свързано навеки
с подвига на поета рево
люционер Христо Ботев
и неговите двестатина
следовници, свързан с
идеалите на Войводата,
съхранявани и предавани
през поколенията. Патрон
на Ботевите дни е прези
дентът Росен Плевнелиев,
който е потвърдил участи
ето си на тържествената
заря на първи юни.
Още в първия ден от
тържеств ата, заедно с от
криването на “Ботеви дни
2012”, бяха изпратени
врачанските участн
 ици в
66-ия национален турис
тически поход “Козлодуй
- Околчица”.
Заявилите участие
са 700, традиционно от
Враца, най-многобройни
са групите на Езиковата
гимназия, Природо-ма
тематическата и СОУ
“Христо Ботев”.
► на 2-а стр.
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Абонирайте се
за

Слово плюс

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
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VII Национален фолклорен събор
“Де е българското”

В Мездра

Мирослав ГЕТОВ

Певицата
Николина
Чакърдъкова
получи
наградата за
родолюбие
"Дядо
Йоцо гледа"

Николина Чакърдъкова е
тазгодишният носител на наг
радата за родолюбие „Дядо
Йоцо гледа”.
Отличието й се присъжда
за дългогодишната й дейност
за съхранение, развитие и
популяризиране на българс
кия фолклор. Солистката на
Неврокопския танцов ансам
бъл получи наградата по време
на VII Национален фолклорен
събор „Де е българското”,
който се проведе в Неделята
на слепия (20 май) в туристи
чески комплекс „Дядо Йоцо

гледа” край село Очин дол.
Бронзовата статуетка, която е
умалено копие на паметника
на Вазовия герой, и почет
ната грамота връчиха Огнян
Петров – председател на сдру
жение „Искърско дефиле”,
и кметът на община Мездра
Иван Аспарухов. По-сетне
Родолюбец №1 засади деко
ративно дръвче в подножието
на 5-метровия белокаменен
монумент.
В седмото издание на фес
тивала се изявиха над 400
самодейци от Врачанска,
Софийска, Плевенска и

Ловешка области, в т. ч. 33
танцови състава и певчес
ки групи и 21 индивидуални
изпълнители.
Сред любителите на автен
тичния фолклор бяха пред
ставители на 9 читалища от
общината-домакин: Мездра,
Зверино, Игнатица, Оселна,
Брусен, Лик, Дърманци, Руска
бела и Горна Кремена.
В сърцето на Искърското де
филе дойдоха също самодейни
колективи от Враца, Червен
бряг, Луковит, Петревене,
Дъбен, Паволче, Челопек,
Бели извор, Краводер,

Миланово и др.
Най-възрастните участни
ци бяха 82-годишният самоук
акордеонист Петър Геновски
от махала Габровница на
Елисейна и 80-годишният
виртуоз на окарината Георги
Димитров от Лик – многокра
тен лауреат от Националния
събор на народното творчест
во в Копривщица.
Интерес сред посетителите
предизвика и етнографската
изложба, подредена от един
от доайените на мездренско
то краеведение – Костадина
Митова от Върбешница.■

Слово

във фокус

Скъпи съграждани,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА ГРАДА – СВЕТИ ДУХ!

Нека Монтана е онова
благословено място, което
се променя в крак с времето,
но пази здравия корен на
миналото и е обърнато към
бъдещето! Нека празничният
ден бъде ведър и изпълнен
с преклонение към
историята и изкуството
на града и региона.
На всички желая живот и
здраве, успех и щастие!

Златко ЖИВКОВ
кмет на община Монтана

О

т 9 май до 9 септем
ври 2012 г. всички
организации и граждани на
ЕС могат да споделят проб
лемите и пречките, които
срещат, когато пътуват,
искат да се установят, да
учат или работят в рамките
на съюза. Могат да бъдат
разказани проблеми от найразлично естество – онлайн
пазаруване, използване
на роуминг, гласуване или
кандидатиране за участие
в избори. Най-лесно то
ва може да се направи на
следния интернет адрес
http://ec.europa.eu/justice/
opinion/your-rights-yourfuture/index_bg.htm. На него
ще намерите въпросник,
който е преведен на всич
ки официални езици на
ЕС, включително и на
български. Резултатите ще
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4 юни

Свети Дух
Празник
на Монтана
и Вълчедръм

2

По случай традиционния
събор на Вълчедръм
СВЕТИ ДУХ
пожелавам на жителите
на общината весело и
приятно изкарване на
празника, вяра и
надежда в бъдните дни!
Нека на този ден си
пожелаем по-добър живот,
здраве и разбирателство!

Иван БАРЗИН
кмет на община Вълчедръм

ЕК стартира консултация
за правата на гражданите
бъдат събрани, обобщени и
използвани при изготвяне
то на Доклад за гражданс
твото на ЕС за 2013 г. Той
ще бъде представен точно
след една година - на 9 май
2013 г., която пък е обяве
на за Европейска година на
гражданите.
През 2010 година
Европейската комисия пуб
ликува първия Доклад за
гражданст вото на ЕС, кой
то посочваше основните
трудности, които пречат на

гражданите да се възполз
ват максимално от правата
си. Чрез 25 конкретни ини
циативи е постигнат значи
телен напредък в различни
области:
● утвърждаването на пра
вата на близо 75-те милиона
жертви на престъпления
годишно в целия ЕС;
● орязването на излиш
ната административна те
жест при регистрацията на
автомобил в друга държава
членка на ЕС за 3,5 ми

лиона души всяка година,
което води до икономии от
1,5 милиарда евро;
● премахването на до
пълнителните такси при
плащане с кредитна карта и
на предварително отметна
тите полета на уебсайтовете
при пазаруване онлайн;
● укрепването на права
та за справедлив съдебен
процес за всички граждани
на ЕС, което засяга близо 8
милиона производства вся
ка година;

● поясняването на иму
ществените права на 16-те
милиона международни
двойки в Европа.
Гражданството на ЕС,
което не заменя, а само
допълва националното,
става факт с Договора от
Маастрих, който влиза в
сила на 1 ноември 1993
година. Свободата на дви
жение е най-високо оценя
ваното право, произтичащо
от гражданството на ЕС.
Европейците правят над

един милиард пътувания в
ЕС годишно, а все повече
европейци се възползв ат от
правото да живеят в дру
га държава членка на ЕС:
според изчисленията през
2009 г. 11,9 милиона души
живеят в държава членка,
различна от собствената
си, а през 2010 г. техни
ят брой нараства до 12,3
милиона души, а близо 40
милиона души пазаруват
онлайн от други европейски
държави.■ Слово плюс

Започнаха...

С изпълнение на химните на Албания, България и Чехия започнаха ХIII празници на духовите оркестр
 и „Дико Илиев”
– Монтана 2012. Преди тържественото им откриване участниците поднесоха венци пред паметната плоча на
композитора. Дефилир на музиканти и мажоретки премина по бул. „Ал.Стамболийски” и „Трети март”. Те предадо
ха празничното настроение на града, на чийто централен площад в продължение на 3 дни звучаха изпълненията на
14 формации от 3 държави. Като увертюра към фестивалната програма всички участн
 ици изпълниха заедно марша
„Сливенци при Драва” и „Дунавско хоро”. В Етнографския музей „Михайлова къща” в Монтана бе подредена изложбата
„Дико Илиев – живот за музиката”. Празниците на духовите оркестри се организират от oбщина Монтана вече 24 г.
Те се провеждат под патронажа на министъра на културата. СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

"Ф

рийдъм хаус" ("Дом
където се намира и България, има 72
на свободата") е
страни. Пълна липса на свобода на
неправителствена организация със
словото има в 59 държави.
седалище във Вашингтон (САЩ), която
Първото място по свобода на меди
се занимава с изследване състоянието ите си делят Финландия, Норвегия и
на политическите и
гражданските свободи.
В това проучването са
включени 197 страни от
целия свят, а България де
ли 78-ото място с Унгария.
Медиите в двете държави
са определени като „час
тично свободни”.
Преди нея са Гана, Намибия,
Класацията е разделе
Бенин, Източен Тимор...
на на 3 части – страни със
свободни медии, с частич
но свободни и несвободни.
Швеция. След тях са Белгия, Дания и
На независима медийна среда се
Люксембург.
радват жителите на 66 държави.
Преди България в класацията се
В групата на частично свободните,
нареждат страни като Вануату (51-о

място), Гана (58-о място), Самоа (61-о
място), Намибия (68-о място), Бенин
(73-о място) и Източен Тимор (75-о
място).
На последните 5 места в класаци
ята са Беларус, Еритрея,
Узбекистан, Туркменистан и
Северна Корея.
В Централна и Източна
Европа 7 страни се радват
на свободни медии, в 13 са
частично свободни, а в 9
няма свобода на словото.
56% от хората в държавите
от региона живеят в среда,
където няма свободни
медии, а едва 15 на сто се
радват на свобода на словото.
Това е най-лошият резултат от
2003 г. насам, допълват от „Freedom
house”. ■ Слово плюс

България е 78-а по
свобода на словото
според „Freedom house”

► от 1-а стр.
За 36-и път, без прекъсване, се про
вежда в тези дни и общата художестве
на изложба “Земята на Ботев”, в която
участват 24 автори от страната с 60 свои
творби. Половинвековна история има и
националният рецитал-конкурс за изпъл
нение но Ботева и възрожденска поезия и
проза, в който се включват 150 рецитатори.
Интересна част от програмата на “Ботеви
дни 2012” е общинското ученическо състе
зание “Истината е свята, свободата е мила”
- Да се гордеем с Ботев!”, в което награ
дите ще си оспорват девет средношколски
отбора.
Националната гвардейска част се включ
ва за първи път в тържествата със своя
спектакъл “Искри”. Новост е и гостуването
на Враца в родното място на Христо Ботев
– Калофер, с 37 снимки на паметници, па
метни места и веществени следи от пътя на
Ботевата чета и на Ботевия път. Изложбата
на Регионалния исторически музей включ
ва и около 150 автентични костюми, прес
тилки от Врачанско и архивен снимков
материал. Предизвикателство тази година
е и организираната ученическа артистична
работилница “Моето цвете за Христо
Ботев “. Учениците ще изработят цветя от
хартия, които вечерта на първи юни ще
вплетат в общ венец. Тази година много от
инициативите са изнесени на открито и в
квартал “Дъбника”.
На първи юни, в Деня на Враца, на лоб
ното място на Войводата ще се поклонят
участниците в националния туристичес
ки поход и граждани. След петнадесет
годишно прекъсване в къщата, в която е
живяла майката на Христо Ботев - баба
Иванка, и от балкона на която е посреща
ла първите студентски групи, дошли да
се поклонят пред величието на идеалите
и героизма на Ботев, се възобновява ли
тературното четене на българки поетеси.
Кулминацията на тържествата ще бъде
тържественият митинг-заря с участи
ето на президента на страната, народни
представители, дипломати, министри и
много гости. Всенародното поклонение на
връх Околчица с възстановката на послед
ния бой на Ботевата чета, представена от
национално дружество „Традиция“, и мо
лебен за България, отслужен от врачанския
митрополит Калиник, на връх Околчица
на Втори юни ще завършат за първи път с
дневна заря.■

Слово
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Скъпи съграждани,
Поздравявам ви с
традиционния празник на
Монтана – Свети Дух,

като ви пожелавам здраве,
успехи в труда, вяра и
надежда в бъдните дни!
Нека да следваме
завета на предците ни в
трудни моменти да
започваме отначало. Желая
ви от сърце весело
настроение и приятно
изкарване на празника!
инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Честит празник,
скъпи съграждани!
С особено вълнение ви
поздравявам с 1 юни – Деня
на нашия любим град Враца.
Ние сме горди, че живеем
в града на Ботевата слава.
Това е щастие, но и
висша отговорност и дълг.
Ние трябва да сме достойни
с нашата любов, нашия труд,
нашата култура да бъдем
негови граждани и да
отдадем всички сили за
неговото процъфтяване, за
бъдещето му на най-модерен
европейски град.
На тоя ден – много усмивки,
любов и щастие!
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Предпри

Ръководството на
Банка ДСК ЕАД
– град Монтана
поздравява своите
служители, клиенти, колеги
и съграждани с празника
СВЕТИ ДУХ!
Свети Дух ни дарява с
мъдрост, живот, движение,
обогатява човека с духовни
дарове, украсява го с
многообразни добродетели –
любов, мир милосърдие.
Нека дълголетието, благостта
и верността са винаги с вас!

ятие
поздр
 авява с „Чистота” – Мо
н
воите сл
клие
 нти
ужителитана
,
Монтан и съграждан

и
Желая в а СВЕТИ ДУХ! с празника на
по-добр и здраве, сили
и
о
прекарв бъдеще. Весел вяра за
о
ане на х
убавия п
разник!
Или
ян ИЛИ

ЕВ, упр

ав
 ител

„ТРАНСКОМ И СА” – МОНТАНА

честити традиционния празник на
Монтана – Свети Дух. на своите
работници, служители и приятели!
Пожелавам ви здраве и успехи!
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Хотел „Огоста”
– Монтана

поздравява всички служите
ли и гости на хотела с праз
ника на града СВЕТИ ДУХ!
Нека денят ви бъде ведър и
слънчев, изпълнен с
хубаво настроение и
радостни преживявания!

Весело празнуване!

Цветан АНДРЕЕВ, управител

Честит
празник!

Трябва много хора
да работят здраво
за водния цикъл

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца

Ботевият
дух не е
история!
Нора КОНСТАНТИНОВА
Тези думи от словото на врачанския кмет
инж. Николай Иванов, при откриването в
неделя тържествено на "Ботеви дни 2012",
най-силно характеризират настроенията
на врачани, свър-зани извечно с паметта
и героизма на Христо Ботев и неговите
четници.
Пред паметника на Войводата отново се
развя родният трибагреник и бе разпален
Вечният огън като символ за незабрава
и синовна почит към достойните синове
на майка България, да-ли живота си за
нейната свобода. Въпреки непреклонния
дъжд и слизащите от намръщения Балкан
мъгли, походниците от Врачанско в
понеделник поеха по стъпките на 66ия национа-лен туристически поход
"Козлодуй - Околчица " с настроение,
изпратени от врачани с хубави пожелания.
А градоначалникът на Враца, връчвайки на
всяка от групите по китка здраве за из път,
им пожела: "Вашите колони ще изминат
пътя на славата! Направете го достойно, за
да оставите за поколенията и нещо свое".
Николай Иванов връчи традиционното
ботевско турис-тическо знаме на една
от най-младите групи, присъединила се
към туристите от цялата страна, за да
измине 120-километровия път от Дунава
до свещения връх на Врачанския балкан,
тази от училището в село Баница. От името
на врачанските поклонници, тръгнали
по дирите на Ботевата чета, младите
отговориха: "По пътя към голямата цел лек
път няма".
На пл. "Христо Ботев " водосвет за
добър път на походниците отслужи НП
Траянополският епископ Киприян.
Георги Петков, ръководител за 32-и
път на 66-ия национален туристически
поход от Козлодуй до Околчица, поведе
врачанската група от над 250 участници.
На дунавския бряг в неделя вечерта
се събраха близо 900 туристи от цяла
България.
Според ръководителя на похода
техният брой е повече от миналата
година. С пищна церемония, наречена
"Искри", Националната гвардейска част
и Националният гвардейски оркестър
направиха този ден първи от тържествата
още по-празничен.■

Общата стойност на проекта е 136 373 288 лева,
от които безвъзмездната финансова помощ - 123 523 616 лева
Елеонора ЦАНОВА

За да се случи най-после
лелеяният от врачани проект
“Воден цикъл”, ще трябва да
работят много хора, и то да
работят здраво.
Това сподели на организи
раната от Агенция за инфор
мация и публичност начал
на пресконференция преди
стартирането на огромния за
нашите мащаби проект инж.
Войслав Бубев, строил преди
десетилетия водопровода от
язовир “Среченска бара” край
Монтана до Враца, при чието
кметуване бяха поставени ос
новите на този проект.
Общата стойност на про
екта е 136 373 288 лева, от
които безвъзмездн
 а финан
сова помощ 123 523 616
лева. Финансирането става
чрез Кохезионния фонд на
Европейския съюз и от дър
жавния бюджет по Оперативна
програма “Околна среда 20072013”. Договорът влиза в сила
от 15 януари 2010 година и е
до средата на януари 2015-а.

Кметът на Враца инж.
Николай Иванов беше
категоричен, че това е проект,
който ще подобри значително
качеството на живот, че след
него Враца ще има най-модер
ната ВиК инфраструктура в
страната.
От изкл ючително важно
значение е намаляването на
загубите по водопреносната
мрежа, които сега са около
88 процента от подавана
та вода. Чрез подмяната на
водопроводните тръби и ре
конструкция и изграждане на
нови отпадни канали, модерна
пречиствателна станция и нов
довеждащ главен водопровод
от язовира до града, във Враца
окончателно ще бъде забавена
тръгналата преди около три
десетилетия приказка за “къ
паната врачанка”, убедени са
участниците в дискусията.
Според Спиридон
Александров, ръководител на
дирекция в Министерството
на околната среда и водите и
представител на управлява

щия проекта орган, този про
ект е изключително важен не
само за врачанската община,
но и за държавата, за да се
докаже, че можем да управля
ваме такива огромни средства.
Въпреки закъсненията, нало
жени от оспорваните резул
тати от първите проведени
търгове и от налагащото се
препроектиране, присъства
щите на разговора експерти са
уверени, че ще се справят и
това забавяне ще се навакса.
Според Александров това е
голям проект, само дублира
щият водопровод е 33 кило
метра . Най-голям проблем са
обществените поръчки, които
се обжалват и текат тромави
процедури, но като ръково
дител в управляващия орган
на проекта той заяви, че към
края на годината могат да
стартират реални строителни
дейности.
От името на асоциираният
партньор по проекта, дру
жество “В и К” ООД - Враца,
Красимир Кочев като специ

алист сподели, че ще трябва
да бъдат подменени 137 ки
лометра водопреносна мрежа
от стари и износени тръби на
по 30 и повече години, кана
лизационната мрежа на града
също е отпр
 еди повече от три
десетилетия, на четвърт век
е голяма част от остарялото
и неработещо оборудване в
досегашната пречиствателна
станция.
Той обеща загубите на во
да да бъдат снижени с 65
процента, ще бъдат намалени
авариите, всяка от които стру
ва на дружеството 650 лева.
Това освен подобрява
не качеството на питейната
вода, на пречистването на
водата и намаляване риска от
попадане на отпадни води в
почвата или в язовира край
града, ще се отрази в бъдеще
и върху цената, която всички
ние плащаме, и ще освободи
на дружеството финансов и
трудов ресурс,които могат да
бъдат инвестирани в селищата
на общината.■

Слово
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► Победителите
от Плевен

Напеви от Северозапада
се носеха от
Минесота до Болград
Около 600 деца участваха в четвъртото издание на конкурса
„Напеви от Северозапада” в Монтана
Нели ВАСИЛЕВА
Сашко Бисеров от ФСГ “Васил
Левски” – Монтана, е носител на специ
алната награда в раздел „Народно пеене”
на четвъртия детски национален фолкло
рен конкурс „Напеви от Северозапада”.
Танцовият състав на Националното
училище по изкуствата „Панайот
Пипков” – Плевен, бе удостоен с Приза
на кмета на община Монтана в раздел
„Хореография”.
За втора поредна година възпитаник
на музикалната гимназия в Плевен граб
на най-високото отличие на конкурса
при инструменталистите. Кавалджията
Борислав Алексиев се наложи убедител
но сред народните музиканти.
Това са най-ярките изпълнители
сред най-добрите млади фолклорни
таланти. Те се откроиха сред около 600
деца, участвали в четвъртото издание
на конкурса „Напеви от Северозапада”
– Монтана 2012. Всички те изпъл
няваха песни, мелодии и танци от

Северозападна България, тъй като целта
на конкурса е да стимулира интереса на
младите хора към фолклорното богатст
во на този край.
За пръв път в конкурса участв аха
дистанционно деца от емигрантската
ни общност и българската диаспора.
Победители във видео конкурса за из
пълнение на нашенска песен от бъл
гарски деца в чужбина са Доминикия
Карагуца и Мая Степанова от Болград
- Украйна, и Рада Коларова от Сейнт
Пол , Минесота - САЩ. Те изпратиха по
интернет записи на изпълнения на на
родни песни, за да докажат, че въпреки
разстоянията не е прекъсната връзката
им с родовите корени и носят България в
сърцата си.
Победителите в трите раздела опре
делиха журита от авторитетни творци.
Певците оценяваше комисия под предсе
дателството на доц. Светла Станилова.
Заедно с нея работиха Михаил
Букурещлиев, проф. доктор Пламен

тличията
О
бяха връ
чени на тър

▲Танцът "Комитско либе" от Видин

Арабов, преподавател в Академията за
музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив, и Таня Щерева - во
кален педагог. Доц. Красимир Петров
– председател на Сдружението на тан
цовите дейци, преподавател в Нов бъл
гарски университет – София, оглавява
ше журито на раздел „Хореография”.
Оценяването на изпълненията в раз
дел „Инструменталисти” на 3-членна
комисия, оглавена от Генчо Генчев, дъл
гогодишен художествен ръководител на
ансамбъл „Дунав” – Видин.
Емоционален момент през първия ден
на конкурса бе кулинарната изложба на
местни ястия, придружена със забав
ни игри и дегустация на експонатите.
Пълнените чушки с боб, комбуса, нало
жената баница, постните сарми с орехи и
орешняка, харесаха най-много на гости
те на Монтана.
Ястията бяха приготвени по автентич
ни кулинарни рецепти от възпитаници на
ФСГ „Васил Левски”.

▲Сашко Бисеров получава
наградата СНИМКИ: АВТОРЪТ

Градусът на настроението вдигна надиг
раването „Ръченица за двама” в раздел
„Хореография”. Приза спечелиха бъде
щите професионални танцьори Кристина
Маркова и Стефан Стефанов от НУИ
„Панайот Пипков” – Плевен. Те ще за
помнят Монтана не само с наградата,
но и с изключително сърдечната публи
ка на конкурса. Препълнената зала на
Младежкия дом през втория ден от кон
курса „Напеви от Северозапада”, когато
се провеждаше надпреварата в раздел
„Хореография”, за пореден път доказа,
че народните танци са най-таченото из
куств о в Монтана.
Изнесената експозиция от фонда на
Историческия музей в Чипровци бе
предпочитан фон за фотосесиите на
младите таланти, дошли от 19 населени
места в България. Тя помогна на гостите
от близо и далече да се докоснат до бита
на торлаците и да си представят каква е
материалната среда, в която са се родили
песните, които изпълняват.■

Кметът на Монтана отличи
учители и културни дейци за 24 май

в Монтана.
Таня
Петрова жествения обе
началник
ден прием на кмета Златко Живков в ресторант
на инспектората по образование в Монтана, обя
„Житомир”. Наградените учители са Виолета
ви носителите на министерското почетно отличие
Горанова - директор на детска градина „Приказен „Неофит Рилски”.
свят”, Дафинка Маринова - учител по българск и
Това са Мария Еленкова - Таскова - учител по
език и литература в Гимназията за преподаване
математика в Природо-математическата гимна
на чужди езици ”Петър Богдан”, Цветан Стоянов - зия „Свети Климент Охридски, Сияна Миланова
учител по информатика в Природо-математичес - учител по изобразително изкуство в VІІ СОУ
ката гимназия „Св. Климент Охридски”, и Юлия
„Асен Златаров”, Соня Христова - Живкова - учи
Тодорова - учител по история в същото училище. тел в обединено детско заведение „Слънце” в
Престижната значка на община Монтана полу
град Вършец, Соня Пелева - учител по българск и
чиха Венелин Първанов - музикант и кукловод, и език и литература в СОУ „ Димитър Маринов” Маряна Николова - директор на Кукления театър град Лом.■ Слово плюс

Почетни значки получиха четирима учители,
един музикант и един артист
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рад Брусарци е административен
Г
център на едноименната община и
е възлова жп гара на линиите Мездра-

Пишат ни от Д-р Йосифово

Видин и Мездра- Лом. Разположен е
по терасите на река Нечинска бара,
която е десен приток на р. Лом.
Възниква през 16 в. като българско
село. За пръв път е споменато в
турски документ като Гаговица или
Гагавица. Името идва от прякора на
турчина, който го заселил – Гагата.
След чумна епидемия селото е
изоставено, но около 1840 г. възниква
отново край Нечинска бара. Към
1890г. има 74 къщи с 450 жители.
Първоначално Гаговица и Брусарци
са били отделни села, като Гаговица
лежи на десния, а Брусарци на левия
бряг на Нечинска бара, но по-късно
са съединени. На височините край
Брусарци има стар манастир "Св.
Рангел", разрушаван от турците по
време на Чипровското въстание.

Обичаше
хората
и те
го обичаха
В жестоката дълголетна борба и въоръжената
съпротива с монархофашистите загинаха свид
ни жертви. За тях младото поколение научава от
историята, от книгите, от спомените на живите
участници в антифашистката съпротива. Но има
оцелели народни синове и дъщери, които дадо
ха младежките си години в борбата за народни
правдини. Един от тези прекрасни младежи, ко
ито обичаха хората, беше
Александър Геновски.
Сашо е роден в с. Д-р
Йосифово в средно селско
семейство - 1919 година.
За такива заслужа
ва да се разказва, за
тяхната човечност и
всеотдайност, любов
към народа и родината.
Като ученик в селото
той помагаше на сво
ите родители, които
се трудеха на полето.
Като ученик беше за
пример сред своите
ученици.
За него имаше ед
на цел - младите хо
ра трябва да се учат,
за да бъдат полезни на
своя народ. Без учение
няма светлина в живота.
Продължаваше да чете за
Ботев, Вазов, Левски и други
исторически личности от Възраждането и така
обогатяваше своя мироглед.Когато си идва на
ваканция, няма човек, когото да срещне и да не
го поздрави, да не се ръкува с него.
С възрастните хора обичаше да беседва и
уважава и не само с тях, а с всички хора от
селото. Тогава селото наброяваше 2800 жите
ли. Възрастните хора бяха живата история и
памет.Сашо изнасяше сказки в малкия салон
на читалището на тема „Вредата от алкохола и
тютюнопушенето”. По това време нямаше жени
и девойки пушачи. Запушеше ли някоя девойка,
считаха я за неморална.
Като член и учредител на кооперативната мла
дежка културно-просветна група, която набро
яваше 150 членове девойки и младежи, той се
прояви като добър събеседник и добър масовик
сред младежите и девойките. Като ученик в гим
назията той се събира с прогресивни ученици и
става член на нелегалния РМС.
В казармата, като санитарен подофицер, до
насяше лекарст ва и спасяваше живота на много
хора. Тогава в селото върлуваше страшната бо
лест туберкулоза. Хората бяха много доволни.
Той не вземаше никакви пари. С тези си постъп
ки получи завиден авторитет и хората много го
обичаха. През което и време на денонощието да
го потърсят, веднага ставаше и отиваше да сло
жи или инжекции, или да направи превръзка на
някой човек.
Такъв беше Сашо. Той не правеше разли
ка между беден и богат,българин и циганин.
Те бяха всички хора, които Сашо обичаше и
уважаваше.
В гр. Скопие като санитарен подофицер във во
енната болница през 1944 година англоамерикан
ските самолети бомбардираха града и разрушиха
сградата, в която е бил той. Като по чудо остава
жив и не засегнат. Оттам донасяше оръжие за
партизаните.
Но предателска уста проговорила името му и
той беше арестуван на 3 юли 1944 година и до
каран в гнездото на стършелите в село Белимел,
Фердинандска околия. Там беше щабът на
жандармеристките, полицейски и ловни роти за
борба против партизаните, където не галеха и
милваха, а ги слагаха на ток и играеше гуменият
камшик. Оцеля. И след 9 септември 1944 година
завърши висшето си образование - зъболекар, и
постъпва на работа в Софийската трансп
 ортн
а
болница. Страшна болест прекърши един мла
дежки живот, когато беше в своя разцвет. Сашо
си отиде от тоя свят така обичан от всички, ко
ито го познаваха. Той сега щеше да бъде на 92
години. За такива хора трябваше да се разказва
на младото поколение.

Димитър ЧУЛАШКИ
с. Д-р Йосифово, общ. Монтана
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Фрагменти от
„История на
град Брусарци”
където били заселени в
Таврическа и Херсонска
губерния. В тази група по
всяка вероятност влизали
и гаговчани, което заклю
чение се налага въз осно
вата на споменатия вече
неприкосновен пред
османотурски документ,
османските власти,
съставен на 6 зилкаде 1282
а това още повече увели
г. (23. ІІІ. 1866 г.) /197, л.
чило съблазънта. Така към
2б/, и на списък от 18 фев
края на месец юли 1860 г.
руари 1861 г. на селата, в
за изселване били готови
16 400 души от нашия край, които били настанени 922
черкезки семейства. Като
между които и нашите съ
в списъка изрично било
селяни /163, с. 110; 55, с.
поменато, че жители на
192-193; 158, с. 446/. Сред
записаните били и жители тези села се преселили в
те на село Гаговица /163, с. Русия. Едно от споменати
те села е Гаговица /55, с.
110; 55, с. 192-193; 158, с.
195/. Въпросният списък е
446; 74, с. 20/.
разгледан по-нататък в тази
От изложеното дотук
глава.
е видно, че преселва
Първата група преселни
нето в Русия (дн. Руска
ци заминали за Русия през
федерация) е започнало
през 1860 г. и продължило и лятото на 1860 г. на разнос
ки на руското правителство.
през следващата 1861 г.
Във Видин те били натова
В своя труд Д. Маринов
рени на шлепове, теглени
твърди за осем села, ед
от австрийски параходи
но от които е нашето село
и откарани до Галац,
(дн. град), че са се изсе
Румъния, където били прех
лили в Русия (дн. Руска
върлени на руски кораби и
федерация) през 1860 г.
стоварени на руския бряг
/157, с. 63, 79, 80, 90, 95/.
при Одеса и Теодосия, от
който желаел, можел
Освен за тези села той на
където били заселени в
да се изсели в Русия,
още едно място там, къ
Таврическа и Херсонска
но за целта всеки желаещ
дето пише за завръщането
губерния. В тази група по
трябвало да отиде в руското на селяните през 1862 г., е
всяка вероятност влизали и
консулство във Видин, за да категоричен: „през 1860 г.
гаговчани, което заключе
се запише и снабди със спе селяните се пренисаха на
циално разрешение, защото параходи, наети от руското ние се налага въз основата
в противен случай нямало
правителство” /158, с. 481/, на споменатия вече османо
да се приеме в Русия.
т. е. става видно, че пресел турски документ, съставен
Голяма популярност
ването е започнало именно на 6 зилкаде 1282 г. (23. ІІІ.
1866 г.) /197, л. 2б/, и на
придобил Георги Йошев,
през 1860 г. Обаче само на
списък от 18 февруари 1861
секретар на руския консул
едно място в същия труд
във Видин, който обхождал авторът твърди, че „първата г. на селата, в които били
селата едно по едно, запис група [преселници] замина настанени 922 черкезки
семейства. Като в списъка
вал желаещите за изселва
на 15, 16 и 17 Сефер или
изрично било поменато, че
не и им раздавал пари за
29, 30 и 31 юли 1861 год.”
жители на тези села се пре
уреждане на заминаването, /158, с. 448/. От изложено
селили в Русия.
като негови ревностни по
то е видно, че в труда си
Едно от споменатите
мощници в агитацията
Д. Маринов повече пъти
села е Гаговица /55, с. 195/.
били Генчо Кривобарски,
споменава 1860 г. като го
василовският поп Димитър дина на изселването и само Въпросният списък е раз
гледан по-нататък в тази
Иванов и болшинството
веднъж 1861 г. – мисля, че
глава.
от поповете в нашия край
коментарът е излишен.
Според нас първите
/163, с. 110; 55, с. 192; 302,
Първата група преселни
преселници, заселени в на
с. 96; 158, с. 445; 226, с.
ци заминали за Русия през
117; 74, с. 19-20; 73, с. 138/. лятото на 1860 г. на разнос шето село (дн. град), били
На тези агитации се под ки на руското правителство. татари, защото още през
дало главно населението
Във Видин те били натова ноември 1860 г. в Тулча
(дн. Румъния) чакали 6000
на селата, взели активно
рени на шлепове, теглени
татари да заминат за Лом,
участие във въстанието
от австрийски параходи
в чиято околност трябва
през 1850 г. и изнесли на
и откарани до Галац,
своя гръб ужасите на ос
Румъния, където били прех ло да бъдат заселени /55,
с. 196/. Поради тази при
манския терор, каквито
върлени на руски кораби и
чина по всяка вероятност
били и нашите съселяни.
стоварени на руския бряг
още в края на 1860 г. в село
Агитаторите използвали го при Одеса и Теодосия, от
Серьожа ВЪЛКОВ
През 1859 г. Високата
порта и руското прави
телство сключили тай
на конвенция, според
която Русия (дн. Руска
федерация) трябвало да
разреши на татарите от
Кримския полуостров и
черкезите от Кавказ да се
преселят в Османската
империя (дн. Република
Турция), а Османската им
перия от своя страна да раз
реши на желаещото българ
ско население да се пресели
в Русия. В случая османс
кото правителство искало
да засили мюсюлманския
елемент в Северозападна
България, където християн
ското население му причи
нявало сериозни трудности
и неприятности. Руският
царизъм от своя страна се
стремял да се отърве от
размирните елементи и на
тяхно място да засели тру
долюбивото християнско
население.
В нашия край през месец
март 1860 г. било официал
но обявено, че

лямата любов на българина
към Русия.
Освен това всеки, записал
се в консулството, получа
вал руско поданство, което
го правело

Гаговица били заселени
татари. Като доказателство,
че първите заселници в
село Гаговица били татари,
е фактът, че черкези, спо
ред твърденията на ин
форматорите ни, е имало
в района над днешните
гробища в посока на село
Смирненски. Черкезите се
заселили в този район, за
щото в старите жилища на
гаговчани вече са били нас
танени татари, в противен
случай жилищата им щяха
да бъдат заети от черкезите.

Преселниците били
разочаровани от
условията на живот,

предложени им от руско
то правителство – суха,
безводна и необработена
степна пустош. Земята,
в която били настанени
преселниците, далеч не
приличала на притежавана
та от тях земя. Липсвали го
ри и тучни пасища, с които
били свикнали.
Мизерията, гладът, спо
летелите ги болести и все
възможни други нещастия
им помогнали да разберат,
че били сгрешили и затвър
дили решението им да се
върнат.
Руските власти всячес
ки се стремели да склонят
българите да останат къде
с груба сила, къде с увеща
ния и раздаване на парични
помощи /302, с. 97-98; 163,
с. 111-112; 55, с. 200/. Дори
разделяли „синове от бащи,
жени от мъже, братя от
сестри, за да ги застави, по
този принудителен начин,
да останат” /302, с. 98/.
На 9/21 февруари 1862
г. преселилите се в Русия
жители от 48 села, едно
от които е нашето село
Гаговица, съставили пъл
номощно писмо, с което
изпр атили избраните от
тях депутати, които „да се
съединят с пратените есе
неска – Димитър Кръстов
и да явят на Честитият ни
цар единодушното ни же
лание да се върнем пак под
Широката Негова Сенка
и да си отидеме у Видин”
/347, л. 1-1 гр./. Пълният
текст на писмото е предста
вен в следващия абзац.
►Продължава
в следващия брой

Слово

спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Д-р Даниела
Стоянова

31 май- 6 юни 2012 г.

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
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31 ч * Св. ап. Ерм
Филипополски от 70-те.
Св. мчк Ермий. (Отдание
на Неделя на Слепия
1 п Св. мчк Юстин
Философ. Св.мчци Юстин
и дружината му. (Отдание
на Пасха)
2 с Св. Никифор
изповедник, патр.
Цариградски. Прпмчк
Еразъм Охридски
(Задушница)
3 н † Неделя след
Пасха – Петдесетница
4 п † Свети Дух.
Св. Митрофан, патр.
Константинополски. Св.
мчци Фронтасий, Северин
и др. Св. свщмчк Астий,
еп. Дирахийски
5 в Св. свщмчк Доротей,
еп. Тирски. Преп. Петър.
6 с Преп. Висарион
Чудотворец. Преп.
Иларион Нови

6

Мездренската църква
„Св. Георги” навърши 80 г.
Мирослав ГЕТОВ
Троен повод събра найревностните християни в
мездренската църква „Св.
Георги Победоносец”.
Вярващите почетоха храмо
вия празник на енорийската
черква, 80-годишния юби
лей от нейното построява
не и Деня на Мездра – 6
май (Гергьовден). По този
случай в присъствието на
Св. Врачанския митро
полит Калиник тържес
твена литургия отслужи
Траянополският епископ
Киприян. Да се черкуват
дойдоха десетки миряни,
между които и кметът на
общината Иван Аспарухов.
В своята проповед мит
рополит Калиник акценти
ра върхи религиозно-фило
софския смисъл на жертв а
та (жертвоприношението).
Негово
Високопреосвещенство
благодари за удостоява
нето му м. г. със званието
„Почетен гражданин на гр.
Мездра” и подчерта, че в

мездренския край винаги е
намирал най-искрен и сър
дечен прием.
По-късно в Градската
художествена галерия беше

открита изложба-графи
ки на младата художнич
ка Теменужка Маринова,
а привечер на площад
„България” с концерт на

народнта певица Радостина
Паньова официално бяха
открити XXXIX празници
на културата „Мездра –
май”.■

Проект

ОБЩИНА МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел: (096) 394 208,
факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

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

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – общинска
собственост, във връзка с чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 7
от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал.1 от ЗУТ

№

Наименование и описание
на обекта на търга

Дата, час
и място на
провеждане
на търга

1.

Терен от 35.00 кв.м за
поставяне на павилион за
обществено обслужване,
находящ се в поземлен
имот с идент. 48489.7.519
по кадастралната карта на
гр.Монтана (на базара)

18.06.2012 г.
13.30 ч.
община
Монтана

25.06.2012 г.
13.30 ч.
община Монтана

63.00

189.00

30.00

2.

Терен от 45.60 кв.м за
поставяне на павилион за
обществено обслужване,
находящ се в поземлен
имот с идент. 48489.12.494
по кадастралната карта на
гр. Монтана (ул. арх. Мл.
Кръстев)

18.06.2012 г.
14.00 ч.
община
Монтана

25.06.2012 г.
14.00 ч.
община Монтана

82.10

246.30

30.00

3.

Терен с павилион за
продажба на закуски,
безалкохолни и топли
напитки с площ от 18.00 кв.
м., находящ се в поземлен
имот с идент. 48489.11.573
по кадастралната карта на
гр. Монтана (зад театъра)

18.06.2012 г.
14.30 ч.
община
Монтана

25.06.2012 г.
14.30 ч.
община Монтана

45.00

135.00

30.00

4.

Терен с павилион за
продажба на хранителни
стоки с площ от 16.00 кв.
м., находящ се в поземлен
имот с идент. 48489.7.519 по
кадастралната карта на гр.
Монтана (на базара)

18.06.2012 г.
15.00 ч.
община
Монтана

25.06.2012 г.
15.00 ч.
община Монтана

40.00

120.00

30.00

Терен от 49.35 кв.м за
поставяне на павилион за
обществено обслужване,
находящ се в поземлен имот
с идент. 48489.13.197 по
кадастралната карта на гр.
Монтана (бул. Арнолди)

18.06.2012 г.
15.30 ч.
община
Монтана

25.06.2012 г.
15.30 ч.
община Монтана

74.03

5.

Повторен търг
при неспечелен
обект

Начална
тръжна
цена (лв.)

Депозит
(лв.)

222.09

Цена на
тръжни
документи
(лв.)

30.00

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Тръжни документи се закупуват и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 15.00 ч. на 15.
06. 2012 г., а за повторния търг е 15.00 ч. на 22. 06.2012 г.
За справки: тел. 394 239

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border
programme
CCI Number
2007CB16IPO006-2009-1-65
Продължава успешната реализация на проекта

„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - БЪРЗ
СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ”
по програмата за трансгранично сътрудничество.
Вече стартираха част от основните дейности –
проведено бе обучение по програмата „Бърз старт”
на десет представители от различни браншове от
Ниш и Берковица, бе създадена триезичена уеб
базирана информационна система и сайт, в по
мощ на бизнеса, стартираха основните обучения
по програмата „Бърз старт” на персонала на десет
предприятия.
Самото обучение акцентира върху изучаването
на слабите страни и усъвършенстването на проце
сите така, че да се повиши ефективността и качес
твото на извършваната дейност .
Вече са готови рекламните материали по проекта
– плакати, тениски, дипляни, които ще се разпр
 ос
траняват сред целевите групи и местната общн
 ост
за популяризирането на проекта и финансирането.
Проектът се реализира по програмата за трансг
ранично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 159
хиляди лева.
Предложението е сред спечелените 44 проекта
от 166 кандидати за цялата страна. Водеща орга
низация е Национална асоциация за икономическа
и социална интеграция /НАИСИ/ - София с парт
ньори по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872”
–Берковица и Организация Протекта-Ниш.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

Слово
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Учебна практика на Дунав мост
Видин-Калафат
Ангелина ДАКОВА
Студенти в четвърти
курс от Университета по
архитектура, строителс
тво и геодезия – София
проведоха учебна прак
тика по специалността
„Строителство на транс
портни съоръжения” на
изграждащия се Дунав мост
Видин-Калафат, информи
рат от пресцентъра на фир
мата изпълнител FCC.
Студентите, водени от
проф. Енчо Дулевски, гл.
ас. Лазар Георгиев и ас.
Петър Николов, преминаха
по изгр адената почти един
километър връхна конст
рукция на моста, за да раз
гледат основните елементи
на трансграничното пътно
и железопътно мостово
съоръжение. С професиона
лен интерес беше разгледа
на вантовата конструкция
на моста и напрягането на
плочата, както и крановите
инсталации за монтаж на

сегментите в плавателния
участък на реката, инстала
циите за изливане на път
ната плоча в неплавателния
участък, които се използват
от фирмата-изпълнител на
проекта – FCC Construccion,
и жп естакадата към моста.
Това е третото поредно
посещение с учебна цел на
студенти от Университета
по архитектура, строител
ство и геодезия. Строежът
на моста между Видин и
Калафат се посещава и
от студенти по инженер
ни специалности както
от България, така и от
чужбина.
Към момента по про
екта „Дунав мост ВидинКалафат” работят 1006 ду
ши (включително фирмите
подизпълнителки), като
84,5% от тях са българи и
15,5% - чужденци.
90% от прилежащата
инфраструктура и 80% от
моста вече са изпълнени.■
Калина ТОДОРОВА

А

Лом чества
9 май – Деня
на победата

КИПРА ПОПОВА

Книга на
времето

разгърни ме и в моите из
писани полета ще полъхне
вятър, ще литнат птици, ще
цъфнат цветя – ще оживея!
Прочети заклинанието в ду
ми всекидневни, напиши свои
- вълшебни и сътвори свят…
Предай започнатия лист –
друг да го допише…
Не е важно дали ще вземеш

Слово

в ръка изписаните листи –
малко томче от хартия и мас
тило или ще плъзнеш мишката
по светлия екран – важното
е посланието… Да затупти
сърцето ти и светнат очите
ти… Защото ти търсиш в
моя глас своя собствен и отк
риваш себе си сред моите зеле
ни полета, птици и цветя…■

плюс

Георги ПЕТРОВ
На 9 май в центъра на Лом, пред Паметника
на загиналите през Втората световна война, се
стекоха много граждани, социалисти, ветерани от
войните, офицери и сержанти от запаса и резерва.
Под звуците на военния оркестър „Ритмус” и под
българските знамена с много венци и цветя те
застанаха пред паметника на свободата. Митингът
бе ръководен от председателя на българските
социалисти в града Жори Алексиев.
Приветствие към гражданите на Лом произнесе
Наташа Георгиева, член на Младежкото
обединение на БСП, в което подчерта, че
българската антифашистка борба дава свидни
жертви – комунисти, земеделци, ремсисти,
интелектуалци, поети.
Денят на победата е част от героичната
история на българския народ. Единадесет
хиляди българи загиват в Отечествената война.
Тяхната саможертва край Страцин и Соболч, Мур
и Драма вписа родината ни в семейството на
демократичните антифашистки народи.
Сред тях има герои и от нашия край. Има и
една жена, единствената картечарка на фронта,
участвала в епичните боеве при Драва през
втората фаза на Отечествената война.
Това е Кипра Попова, която всички бойци я
наричали „картечарят Кирчо”. А за нас това е
нашата Кипра, обичана и уважавана, наша гордост
и пример за родолюбие.
Денят на победата 9 май е Деня и на Европа,
ден на надеждата на хората за мирен, спокоен и
достоен живот.■

ктьорът от Врачанския
драматичен театър
Борислав Борисов и малката
Теди в ролята на тази вечна
вълшебница – книгата отк
риха Националната библи
отечна седмица в Регионална
библиотека „Христо Ботев”.
Инициативата „Книга на
времето – прочети, напиши
и предай нататък…” цели
да привлече вниманието на
врачани към писаното слово
и богатствата н библиотека
та по един нетрадиционен
начин. „За първа година
в дните на Националната
библиотечна седмица
Регионална библиотека сим
волично разтваря своята
книга за книгите – символ на
мъдростта и вечната младост
– полет на духа… Желанието
ни е този ритуал да се пре
върне в традиция. Нека всяка
година на този ден заедно
– таланти и любознателни,
читатели и писатели, стари
и малки, мъдри и мечтатели
да разтваряме страниците й,
а тя да пази нашите посла
ния – да разказва за любими
приказни герои, да събира
крилати мисли от прочетени
стихове и романи и винаги да
й остава поне още една бяла,
неизписана страничка – за
още едно детско слънчице
или рефрен от стара песен…”
– каза при откриването дирек
торът Силвия Врачовска.
Аз съм стара и мъдра
и винаги нова, недокосна
та – детска мечта, син свят
на откровения, на желания
и послания… Разтвори ме,

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Поети и петокласници с общ
рецитал в
Ненчо СЛАВЧЕВ
Срещата се състоя в един
от най-новите и привлекател
ни кабинети на видинск ото
основно училище „Иван Вазов”
и бе посветена на Световния
ден на толерантността между
поколенията. Целта – как твор
чеството може да обедини въз
растните и младите, как могат
да си помагат и в същото време
да си зададат въпроса: какво е
възрастта, носи ли нещо повече
тя или не.
Ева, Теодора, Анна-Мария,
Виктория и Михаил от V „г”
клас прочетоха най-хубавото
от първите си поетични опити
пред своите съученици и поете
сите Диана Сиракова и Върба
Маринова. С въпросите си деца
та върнаха авторките в техните
детски години. Интересуваха се
какво ги е накарало да започнат
да пишат още като ученици, кои
неща от живота ги вдъхновяват,
за какво най-често пишат, прави
ли ли са лудории като сегашните

Петър ДОНЕВСКИ

деца...
„Имах слънчево и щаст
ливо детство, тогава нямаше
компютри, телевизорите тък
мо навлизаха в бита – основ
но слушахме радио и грамо
фонни плочи. Затова повечето
време прекарвахме в игри.
Много игри! – разказа за себе
си на децата Диана Сиракова.
И тъй като темата на
срещата беше свързана
с толерантността меж
ду поколенията, авторките
споделиха, че и млади, и
стари се вълнуват от едни и
същи неща, но по различен
начин, всеки от позицията на
своя опит и знание. Че млади
и стари взаимно се допълват
– младите са по-решителни, а
възрастните – с повече опит.
Поговориха си и за това, че
любовта, радостта, емоцията не
са единствено право на млади
те - всяка възраст си има своята
прелест.
Времето не стигна за отго

Прочетете този автор. Той е изящен поет,
есеист, публицист и природозащитник.
Това е Христо Черняев, за който всич
ко се побира в едно име - България:
„Българийо, ридаят в мене и рани, и кавали
// ти в мене си и в тебе аз съм цял.”
Роден е през 1930 г. във Варна, с чер
номорско детство, с дунавски младини.
Работил като зав. отдел „Поезия” във
вестн
 ик „Пулс”, сп. „Пламък”, редактор
в редакция „Българска литература” в
Националното радио, автор на 35 книги
с поезия, есеистика и пътеписи, сред ко
ито „Лирика”, „Далечни гари”, „Пясъчен
пръстен”, „По чукари и пътеки”, „Да се на
радваме на лятото”, „Сребърни зарани”,
„Старопланински дни”, „Крайбрежие”, „Край
брега на Янтра”, „Огнище”, „Апостоли на
българския дух”... Все значими творения,
за които е получил литературни награ
ди. Негови творби са преведени на руски,
френски, испански, арабски, английски,
фински, хинди и други езици.
Много неспокойни и вълнуващи са
пътищата, по които е вървял поетът. Расъл
с бурните вълни на морето, с изгреви и
залези на равнината и планините, сред
тях той търси билка за лек на ранената си
душа. Защото във всички свои творби той е
страдал с цялата си душа и сърце. „Недей
ме пита колко нощи // не съм затварял в
сън клепачи // и наранена колко още от бол
душата ми ще плаче.”
Читателят се удивява как са измислени
тия негови творения, изказани с прости
думи, неповторими, сякаш са излезли от
самото естество. И така по години се раж
дат стиховете на поета. Като сърдечни
поздрави към морето, равнината, родните
чукари и планински пътеки и признание до
болка, обична болка към родители, близки
и познати. „Мама пристига, но... В очите й
леко се тули // и наедрява една радостна и
дълга сълза. // И в стаята градска пак зами
риса на дюли, // пак замириса на гроздове
от селска лоза.”
Чета и препрочитам лириката на поета...
Чета, мълча и дълго гледам към зеле
ните била на Балкана. Мисля си за тази
музикалност, звънливост, песенност на не
говия поетичен свят, за неговите проникна
ли в най-дълбочинна дълбочина на душата,
населена с чудните пейзажи на сезони,

Деня на
толерантността
вори на още и още задаваните
въпроси от интелигентните и с
интересно мислене деца, част от
които правят първите си опити
в литературата. Така че автогра
фите върху книгите, които двете

в него наистина витае неговият
дух”, каза инициаторката на
срещата - класната ръководи
телка на V „г” Мария Дикова
(също член на Дружеството на
писателите).■

ЧЕРНЯЕВ
Христо Черняев – певец Христо
Сбогом
на нежния духовен свят

природни богатства от багри, нюанси и зем
ни красоти, които само вълшебен художник
може да усети и с четка да извае.
Христо Черняев умее да говори с хората,
с природата. Той пише тогава, когато усети
вътрешен порив, копнеж. И си дава сметка,
че читателят няма да му прости, ако е нап
равил грешна стъпка.
Споделям открито. Има нещо светло,
тихо изживяване и особен свят на мечти,
задушевност и специфично въздейств
 ие в
творчеств
 ото на поета. И не случайно не
говите рецензенти споделят, че неговото
творчеств
 о е магически копнеж по красота,
топла носталгия и свежа романтика, все
неща, които липсв
 ат в поезията на младата
градска поетична среда. В своите стихове,
есета и пътеписи той показва лична и
зрителна осезаемост, изразена изтънче
на задушевност и стремеж да ни спести
грубите черти на безпощадната днешна
действителност. Със своя топъл, благо

роден поглед към всичко родно, българс
ко той описва времена, събития на свои
съвременници, братя по перо с грижата
на родолюбец, а мелодичният му език на
разказвач му позволява да извайва и нюан
сира теми, образи, багри и детайли и да ги
транспортира към читателя с философия,
открита в самата природа.
Чудотворна е неговата ръка, богата е
неговата мисъл и поглед, видял и описал
българск ата природа, духовния ни свят,
традиции и народни обичаи. Волност, фор
ми на сравнения като скачащи води, вятъ
рът – въздишка на планината, нахвърлени
във фантастично безредие планински била
и върхове, див мирис на треви и хвойна,
които замайват... И Пиринската вода
шепне, бълбука, пее и гали непрекъснато
слуха, с най-чудновати мелодии. Силно ме
вълнуват разказите му за неговите гари.
Крайморски, равнинни, градск и и селски.
Гари с дихание на запъхтени локомотиви,
сажди и искри, които падат по земята като
уплашени светулки. Поразяваща, неповто
рима е тихата обич и признание към него
вите родители. Трудолюбиви, почтени хора,
с пътища и живот по съдбовни „гари, които
животът ги мачка // с търкалящи години
към залеза, // носещ тревожната болка...”
Всичко това е не само видяно и чуто, но и
усетено, преживяно с душа и сърце. Поетът
е обречен да бъде докрай верен на своя
народ, нежен, тревожен, обичащ всичко
родно в полето, Балкана, морето и синия
свод. Незабравими ще останат срещите
му по Стрямската долина, брега на Янтра,
по чукари и пътеки на диви кози, Орфееви
скали и рожденск и пирамиди. След Вазов,
Алеко и Осинин Христо Черняев е след
ващият български автор, пропътувал
България по всички краища и отразил не
имоверните й хубости в стихове, есета и
пътеписи. Незабравими са и разказите му
за българск и творци, някои от които време
то покрива със забрава. За тях той разказ
ва със своя оригинална интонация, патос

Параходът „Германия”
акостира в библиотеката
Младите родолюбци от
клуб „Роден край” на СОУ
„Никола Войводов” във Враца
се включиха в кампанията на
Регионална библиотека „Книга
на времето” с постановката
„Необикновено произшествие
на парахода „Германия”, която
представиха пред свои връстни
ци от с. Баница в Детски отдел.

поетеси подариха на младите си
последователи, се раздаваха до
края на междучасието.
„Нашето училище не само
носи името на патриарха на бъл
гарската литература Иван Вазов,

Възстановката е посветена на
170 г. от рождението на Никола
Войводов. Инициатори са учи
телката по история Иванка
Анастасова и Калина Тодорова
– отдел „Краезнание” на
библиотеката. Премиерата й по
време на патронния празник на
училището преди месец предиз
вика голям интерес. Това про

вокира учениците да представят
по този интересен начин мина
лото на родния край и пред свои
връстници от другите училища.
Така театърът неочаквано ста
на пътуващ и първата му спирка
бе библиотеката. Да им пожела
ем нови успехи – в театралното
дело и опознаване миналото на
родния край! ■

Недей ме пита колко нощи
не съм затварял в сън клепачи
и, наранена, колко още
от бол душата ми ще плаче.
Че мойта младост тук погина
ведно с най-святите скрижали
и в осквернената Родина
за мен едва ли някой жали.
По никоя среднощна доба
всред гъстите тъми враждебни
жестоко ми отваря гроба
смъртта, която все ме дебне.
Но аз мехлем от блага дума
по спусъците ще положа.
Дано да се смекчат по друма
върхът и злобата на ножа.
Дано! Но никаква утеха
човешката ми кръв не кротва.
Със взлом веслата ми отнеха
и аз съм корабът без котва...
Недей ме пита колко нощи
не съм затварял в сън клепачи
и, съкрушена, колко още
от бол душата ми ще плаче.
Но ти ела при мен! – За сбогом
с мечтите в срутената къща
да стъкнем оня топъл огън
и пламъкът да ни прегръща.

и тъга.
Препрочитам творчеството на Христо
Черняев. Богатият, точен и хубав език
говорят, че авторът владее до съвършен
ство изразните средства. Прочетете този
автор. Той оставя богато творчество в
националната съкровищница. Нека ни е
жив и здрав. И макар и надхвърлил 80-те,
да пише, да пише. Да не мисли за края.
Защото още ни трябва.■

