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Мирослав ГЕТОВ
Николина Чакърдъкова е 

таз го диш ни ят но си тел на наг
ра да та за ро до лю бие „Дядо 
Йоцо гле да”. 

Отличието й се при съж да 
за дъл го го диш на та й дейност 
за съхранение, раз ви тие и 
по пу ля ри зи ра не на бъл гар с
кия фолклор. Солистката на 
Неврокопския тан цов ан сам
бъл по лу чи наг ра да та по вре ме 
на VII Национален фолк ло рен 
съ бор „Де е бъл гар с ко то”, 
кой то се про ве де в Неделята 
на сле пия (20 май) в ту рис ти
чес ки ком п лекс „Дядо Йоцо 

гле да” край се ло Очин дол. 
Бронзовата статуетка, ко ято е 
ума ле но ко пие на па мет ни ка 
на Вазовия герой, и по чет
на та гра мо та връ чи ха Огнян 
Петров – пред се да тел на сдру
же ние „Искърско де фи ле”, 
и кме тът на об щи на Мездра 
Иван Аспарухов. Посет не 
Родолюбец №1 за са ди де ко
ра тив но дръв че в под но жи ето 
на 5мет ро вия бе ло ка ме нен 
монумент. 

В сед мо то из да ние на фес
ти ва ла се изя ви ха над 400 
са мо дей ци от Врачанска, 
Софийска, Плевенска и 

Ловешка области, в т. ч. 33 
тан цо ви със та ва и пев чес
ки гру пи и 21 ин ди ви ду ал ни 
изпълнители. 

Сред лю би те ли те на ав тен
тич ния фолк лор бя ха пред
с та ви те ли на 9 чи та ли ща от 
об щи на тадомакин: Мездра, 
Зверино, Игнатица, Оселна, 
Брусен, Лик, Дърманци, Руска 
бе ла и Горна Кремена. 

В сър це то на Искърското де
фи ле дойдо ха съ що са мо дей ни 
ко лек ти ви от Враца, Червен 
бряг, Луковит, Петревене, 
Дъбен, Паволче, Челопек, 
Бели извор, Краводер, 

Миланово и др. 
Найвъз рас т ни те учас т ни

ци бя ха 82го диш ни ят са мо ук 
акор де онист Петър Геновски 
от ма ха ла Габровница на 
Елисейна и 80го диш ни ят 
вир ту оз на ока ри на та Георги 
Димитров от Лик – мно гок ра
тен ла уре ат от Националния 
съ бор на на род но то твор чес т
во в Копривщица. 

Интерес сред по се ти те ли те 
пре диз ви ка и ет ног раф с ка та 
изложба, под ре де на от един 
от до айе ни те на мез д рен с ко
то кра еве де ние – Костадина 
Митова от Върбешница.■

Започнаха
"Ботеви 
дни 2012" 

Президентът
Росен
Плевнелиев 
е пат рон на 
празника

Елеонора ЦАНОВА
За Враца и вра ча ни то

ва са дни, в ко ито гра дът 
се об ръ ща на зад в сво ето 
ми на ло, свър за но на ве ки 
с под ви га на по ета ре во
лю ци онер Христо Ботев 
и не го ви те двес та ти на 
следовници, свър зан с 
иде али те на Войводата, 
съх ра ня ва ни и пре да ва ни 
през по ко ле ни ята . Пат рон 
на Ботевите дни е пре зи
ден тът Росен Плевнелиев, 
кой то е пот вър дил учас ти
ето си на тър жес т ве на та 
за ря на пър ви юни.

Още в пър вия ден от 
тър жес т ва та, за ед но с от
к ри ва не то на “Ботеви дни 
2012”, бяха из п ра те ни 
вра чан с ки те учас т ни ци в 
66ия национален ту рис
ти чес ки по ход “Козлодуй 
 Околчица”. 

Заявилите участие 
са 700, тра ди ци он но от 
Враца, наймно гоб рой ни 
са гру пи те на Езиковата 
гимназия, Природома
те ма ти чес ка та и СОУ 
“Христо Ботев”. 

► на 2-а стр.

VII Национален фолк ло рен съ бор
“Де е българското”

Певицата 
Николина
Чакърдъкова 
получи
наг ра да та за
ро до лю бие
"Дядо 
Йоцо гледа" 
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От 9 май до 9 сеп тем
в ри 2012 г. всич ки 

ор га ни за ции и граж да ни на 
ЕС мо гат да спо де лят проб
ле ми те и пречките, ко ито 
сре щат, ко га то пътуват, 
ис кат да се установят, да 
учат или ра бо тят в рам ки те 
на съюза. Могат да бъ дат 
раз ка за ни проб ле ми от най
раз лич но ес тес т во – он лайн 
пазаруване, из пол з ва не 
на роуминг, гла су ва не или 
кан ди да ти ра не за учас тие 
в избори. Найлес но то
ва мо же да се нап ра ви на 
след ния ин тер нет ад рес 
http://ec.europa.eu/justice/
opinion/yourrightsyour
future/index_bg.htm. На не го 
ще на ме ри те въпросник, 
кой то е пре ве ден на всич
ки офи ци ал ни ези ци на 
ЕС, вклю чи тел но и на 
български. Резултатите ще 

бъ дат събрани, обоб ще ни и 
из пол з ва ни при из гот вя не
то на Доклад за граж дан с
т во то на ЕС за 2013 г. Той 
ще бъ де пред с та вен точ но 
след ед на го ди на  на 9 май 
2013 г., ко ято пък е обя ве
на за Европейска го ди на на 
гражданите. 

През 2010 го ди на 
Европейската ко ми сия пуб
ли ку ва пър вия Доклад за 
граж дан с т во то на ЕС, кой
то по соч ва ше ос нов ни те 
трудности, ко ито пре чат на 

граж да ни те да се въз пол з
ват мак си мал но от пра ва та 
си. Чрез 25 кон к рет ни ини
ци ати ви е пос тиг нат зна чи
те лен нап ре дък в раз лич ни 
области:

● ут вър ж да ва не то на пра
ва та на бли зо 75те ми ли она 
жер т ви на прес тъп ле ния 
го диш но в це лия ЕС;

●  оряз ва не то на из лиш
на та ад ми нис т ра тив на те
жест при ре гис т ра ци ята на 
ав то мо бил в дру га дър жа ва 
член ка на ЕС за 3,5 ми

ли она ду ши вся ка година, 
ко ето во ди до ико но мии от 
1,5 ми ли ар да евро;

●  пре мах ва не то на до
пъл ни тел ни те так си при 
пла ща не с кре дит на кар та и 
на пред ва ри тел но от мет на
ти те по ле та на уеб сайто ве те 
при па за ру ва не онлайн;

●  ук реп ва не то на пра ва
та за спра вед лив съ де бен 
про цес за всич ки граж да ни 
на ЕС, ко ето за ся га бли зо 8 
ми ли она про из вод с т ва вся
ка година;

●  по яс ня ва не то на иму
щес т ве ни те пра ва на 16те 
ми ли она меж ду на род ни 
двой ки в Европа.

Гражданството на ЕС, 
ко ето не заменя, а са мо 
до пъл ва националното, 
ста ва факт с Договора от 
Маастрих, кой то вли за в 
си ла на 1 но ем в ри 1993 
година. Свободата на дви
же ние е найви со ко оце ня
ва но то право, про из ти ча що 
от граж дан с т во то на ЕС. 
Европейците пра вят над 

един ми ли ард пъ ту ва ния в 
ЕС годишно, а все по ве че 
ев ро пей ци се въз пол з ват от 
пра во то да жи ве ят в дру
га дър жа ва член ка на ЕС: 
спо ред из чис ле ни ята през 
2009 г. 11,9 ми ли она ду ши 
жи ве ят в дър жа ва членка, 
раз лич на от соб с т ве на та 
си, а през 2010 г. тех ни
ят брой на рас т ва до 12,3 
ми ли она души, а бли зо 40 
ми ли она ду ши па за ру ват 
он лайн от дру ги ев ро пейс ки 
държави.■ Слово плюс

ЕК стартира кон сул та ция 
за пра ва та на граж да ни те

Празник 
на Монтана
и Вълчедръм

4 юни 
Свети Дух

 ► от 1-а стр. 
За 36и път, без пре къс ва не, се про

веж да в те зи дни и общата ху до жес т ве
на из лож ба “Земята на Ботев”, в ко ято 
учас т ват 24 ав то ри от стра на та с 60 свои 
творби. Половинве ков на ис то рия има и 
националният ре ци талкон курс за из пъл
не ние но Ботева и въз рож ден с ка по езия и 
про за, в който се включ ват 150 рецитатори. 
Интересна част от прог ра ма та на “Ботеви 
дни 2012” е об щин с ко то уче ни чес ко със те
за ние “Истината е свята, сво бо да та е мила” 
 Да се гор де ем с Ботев!”, в ко ето наг ра
ди те ще си ос пор ват де вет сред нош кол с ки 
отбора. 

Националната гвар дейс ка част се включ
ва за пър ви път в тър жес т ва та със своя 
спек та къл “Искри”. Новост е и гос ту ва не то 
на Враца в род но то мяс то на Христо Ботев 
– Калофер, с 37 сним ки на паметници, па
мет ни мес та и ве щес т ве ни сле ди от пъ тя на 
Ботевата че та и на Ботевия път. Изложбата 
на Регионалния ис то ри чес ки му зей включ
ва и око ло 150 ав тен тич ни кос тю ми, прес
тил ки от Вра чан с ко и ар хи вен сним ков 
материал. Предизвикателство та зи го ди на 
е и ор га ни зи ра на та уче ни чес ка артистична 
ра бо тил ни ца “Моето цве те за Христо 
Ботев “. Учениците ще из ра бо тят цве тя от 
хартия, ко ито ве чер та на пър ви юни ще 
впле тат в общ ве нец. Тази го ди на мно го от 
ини ци ати ви те са из не се ни на от к ри то и в 
квар тал “Дъбника”. 

На пър ви юни, в Деня на Враца, на лоб
но то мяс то на Войводата ще се пок ло нят 
учас т ни ци те в националния ту рис ти чес
ки по ход и граждани. След пет на де сет
го диш но пре къс ва не в къщата, в ко ято е 
жи вя ла майка та на Христо Ботев  ба ба 
Иванка, и от бал ко на на ко ято е пос ре ща
ла пър ви те сту ден т с ки гру пи, дош ли да 
се пок ло нят пред ве ли чи ето на иде али те 
и ге ро из ма на Ботев, се въ зоб но вя ва ли
те ра тур но то че те не на бъл гар ки по ете си. 
Кулминацията на тър жес т ва та ще бъ де 
тър жес т ве ни ят митингза ря с учас ти
ето на пре зи ден та на стра на та, на род ни 
представители, дипломати, ми нис т ри и 
мно го гости. Всенародното пок ло не ние на 
връх Околчица с въз с та нов ката на пос лед
ния бой на Ботевата чета, пред с та ве на от 
национално дру жес т во „Традиция“, и мо
ле бен за България, от с лу жен от вра чан с кия 
мит ро по лит Калиник, на връх Околчица 
на Втори юни ще за вър шат за пър ви път с 
днев на заря.■

Започнаха...

С из пъл не ние на хим ни те на Албания, България и Чехия за поч на ха ХIII праз ни ци на ду хо ви те ор кес т ри „Дико Илиев” 
– Монтана 2012. Преди тър жес т ве но то им от к ри ва не учас т ни ци те под не со ха вен ци пред па мет на та пло ча на 
композитора. Дефилир на му зи кан ти и ма жо рет ки пре ми на по бул. „Ал.Стамболийски” и „Трети март”. Те пре да до
ха праз нич но то нас т ро ение на града, на чий то цен т ра лен пло щад в про дъл же ние на 3 дни зву чаха из пъл не ни ята на 
14 фор ма ции от 3 държави. Като увер тю ра към фес ти вал на та прог ра ма всич ки учас т ни ци из пъл ни ха за ед но мар ша 
„Сливенци при Драва” и „Дунавско хо ро”. В Етнографския му зей „Михайлова къ ща” в Монтана бе под ре де на из лож ба та 
„Дико Илиев – жи вот за му зи ка та”. Празниците на ду хо ви те ор кес т ри се ор га ни зи рат от oбщина Монтана ве че 24 г. 
Те се про веж дат под пат ро на жа на ми нис тъ ра на културата. СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

"Фрийдъм хаус" ("Дом 
на свободата") е 

неправителствена организация със 
седалище във Вашингтон (САЩ), която 
се занимава с изследване състоянието 
на политическите и 
гражданските свободи. 

В това про уч ва не то са 
вклю че ни 197 стра ни от 
це лия свят, а България де
ли 78ото мяс то с Унгария. 
Ме ди ите в две те дър жа ви 
са оп ре де ле ни ка то „час
тич но сво бод ни”.

Класацията е раз де ле
на на 3 час ти – стра ни със 
сво бод ни медии, с час тич
но сво бод ни и несвободни. 

На не за ви си ма ме дий на сре да се 
рад ват жи те ли те на 66 държави. 

В гру па та на час тич но свободните, 

къ де то се на ми ра и България, има 72 
страни. Пълна лип са на сво бо да на 
сло во то има в 59 държави.

Първото мяс то по сво бо да на ме ди
ите си де лят Финландия, Норвегия и 

Швеция. След тях са Белгия, Дания и 
Люксембург.

Преди България в кла са ци ята се 
на реж дат стра ни ка то Вануату (51о 

място), Гана (58о място), Самоа (61о 
място), Намибия (68о място), Бенин 
(73о място) и Източен Тимор (75о 
място).

На пос лед ни те 5 мес та в кла са ци
ята са Беларус, Еритрея, 
Узбекистан, Туркменистан и 
Северна Корея.

В Централна и Източна 
Европа 7 стра ни се рад ват 
на сво бод ни медии, в 13 са 
час тич но свободни, а в 9 
ня ма сво бо да на словото. 
56% от хо ра та в дър жа ви те 
от ре ги она жи ве ят в среда, 
къ де то ня ма сво бод ни 
медии, а ед ва 15 на сто се 

рад ват на сво бо да на словото.
Това е найло ши ят ре зул тат от 

2003 г. насам, до пъл ват от „Freedom 
house”. ■ Слово плюс

България е 78-а по 
сво бо да на словото 
според  „Freedom house”

Преди нея са Гана, Намибия, 
Бенин, Източен Тимор... 

Скъпи съграждани, 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
НА ГРАДА – СВЕТИ ДУХ!

Нека Монтана е оно ва 
бла гос ло ве но място, ко ето 
се про ме ня в крак с времето, 
но па зи здра вия ко рен на 
ми на ло то и е обър на то към 
бъдещето! Нека праз нич ни ят 
ден бъ де ве дър и из пъл нен 
с прек ло не ние към 
ис то ри ята и из кус т во то 
на гра да и региона.
На всич ки же лая жи вот и 
здраве, ус пех и щастие!

Златко ЖИВКОВ
кмет на община Монтана

По слу чай тра ди ци он ния
съ бор на Вълчедръм
СВЕТИ ДУХ 

по же ла вам на жи те ли те
на об щи на та ве се ло и 
при ят но из кар ва не на 
празника, вя ра и 
на деж да в бъд ни те дни!
Нека на то зи ден си 
по же ла ем по-до бър живот, 
здра ве и разбирателство!

Иван БАРЗИН
кмет на община Вълчедръм
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Хотел „Огоста” 
– Монтана

поз д ра вя ва всич ки слу жи те-
ли и гос ти на хо те ла с праз-
ни ка на гра да СВЕТИ ДУХ!
Нека де нят ви бъ де ве дър и 
слънчев, из пъл нен с 
ху ба во нас т ро ение и 
ра дос т ни преживявания!

Честит 
празник!

Ръководството на 
Банка ДСК ЕАД 
– град Монтана

поз д ра вя ва сво ите 
служители, клиенти, ко ле ги 
и съг раж да ни с праз ни ка 
СВЕТИ ДУХ!
Свети Дух ни да ря ва с 
мъдрост, живот, движение, 
обо га тя ва чо ве ка с ду хов ни 
дарове, ук ра ся ва го с 
мно го об раз ни доб ро де те ли – 
любов, мир милосърдие. 
Нека дълголетието, бла гос т та 
и вер нос т та са ви на ги с вас!

Елеонора ЦАНОВА
За да се слу чи найпос ле 

ле ле яни ят от вра ча ни про ект 
“Воден цикъл”, ще тряб ва да 
ра бо тят мно го хора, и то да 
ра бо тят здраво. 

Това спо де ли на ор га ни зи
ра на та от Агенция за ин фор
ма ция и пуб лич ност на чал
на прес кон фе рен ция пре ди 
стар ти ра не то на ог ром ния за 
на ши те ма ща би про ект ин ж. 
Войс лав Бубев, стро ил пре ди 
де се ти ле тия во доп ро во да от 
язо вир “Среченска бара” край 
Монтана до Враца, при чи ето 
кме ту ва не бя ха пос та ве ни ос
но ви те на то зи проект. 

Общата стойност на про
ек та е 136 373 288 лева, от 
ко ито без въз мез д на фи нан
со ва по мощ 123 523 616 
лева. Финансирането ста ва 
чрез Кохезионния фонд на 
Европейския съ юз и от дър
жав ния бю джет по Оперативна 
прог ра ма “Околна сре да 2007
2013”. Договорът вли за в си ла 
от 15 яну ари 2010 го ди на и е 
до сре да та на яну ари 2015а. 

Кметът на Враца инж. 
Николай Иванов бе ше 
категоричен, че то ва е проект, 
кой то ще по доб ри зна чи тел но 
ка чес т во то на живот, че след 
не го Враца ще има наймо дер
на та ВиК ин ф рас т рук ту ра в 
страната. 

От из к лю чи тел но важ но 
зна че ние е на ма ля ва не то на 
за гу би те по во доп ре нос на та 
мрежа, ко ито се га са око ло 
88 про цен та от по да ва на
та вода. Чрез под мя на та на 
во доп ро вод ни те тръ би и ре
кон с т рук ция и из г раж да не на 
но ви от пад ни канали, мо дер на 
пре чис т ва тел на стан ция и нов 
до веж дащ гла вен во доп ро вод 
от язо ви ра до града, във Враца 
окон ча тел но ще бъ де за ба ве на 
тръг на ла та пре ди око ло три 
де се ти ле тия при каз ка за “къ
па на та врачанка”, убе де ни са 
учас т ни ци те в дискусията. 

Според Спиридон 
Александров, ръ ко во ди тел на 
ди рек ция в Министерството 
на окол на та сре да и во ди те и 
пред с та ви тел на уп рав ля ва

щия про ек та орган, то зи про
ект е из к лю чи тел но ва жен не 
са мо за вра чан с ка та община, 
но и за държавата, за да се 
докаже, че мо жем да уп рав ля
ва ме та ки ва ог ром ни средства. 
Въпреки закъсненията, на ло
же ни от ос пор ва ни те ре зул
та ти от пър ви те про ве де ни 
тър го ве и от на ла га що то се 
препроектиране, при със т ва
щи те на раз го во ра ек с пер ти са 
уверени, че ще се спра вят  и 
то ва за ба вя не ще се навакса. 

Според Александров то ва е 
го лям проект, са мо дуб ли ра
щи ят во доп ро вод е 33 ки ло
мет ра . Найго лям проб лем са 
об щес т ве ни те поръчки, ко ито 
се об жал ват и те кат тро ма ви 
процедури, но ка то ръ ко во
ди тел в уп рав ля ва щия ор ган 
на про ек та той заяви, че към 
края на го ди на та мо гат да 
стар ти рат ре ал ни стро ител ни 
дейности.

От име то на асо ци ира ни ят 
пар т ньор по проекта, дру
жес т во “В и К” ООД  Враца, 
Красимир Кочев ка то спе ци

алист сподели, че ще тряб ва 
да бъ дат под ме не ни 137 ки
ло мет ра во доп ре нос на мре жа 
от ста ри и из но се ни тръ би на 
по 30 и по ве че години, ка на
ли за ци он на та мре жа на гра да 
съ що е от п ре ди по ве че от три 
десетилетия, на чет върт век 
е го ля ма част от ос та ря ло то 
и не ра бо те що обо руд ва не в  
до се гаш на та пре чис т ва тел на 
станция. 

Той обе ща за гу би те на во
да да бъ дат сни же ни с 65 
процента, ще бъ дат на ма ле ни 
авариите, вся ка от ко ито стру
ва на дру жес т во то 650 лева.

Това ос вен по доб ря ва
не ка чес т во то на пи тейна та 
вода, на пре чис т ва не то на 
во да та и на ма ля ва не рис ка от 
по па да не на от пад ни во ди в 
поч ва та или в язо ви ра край 
града, ще се от ра зи в бъ де ще 
и вър ху цената, ко ято всич ки 
ние плащаме, и ще ос во бо ди 
на дру жес т во то фи нан сов и 
тру дов ре сур с, ко ито мо гат да 
бъ дат ин вес ти ра ни в се ли ща та 
на общината.■

Трябва мно го хора 
да ра бо тят здра во
за водния цикъл 

Общата стойност на про ек та е 136 373 288 лева, 
от ко ито без въз мез д ната фи нан со ва по мощ  123 523 616 лева

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", 
найсилно характеризират настроенията 
на врачани, свързани 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, дали живота си за 
нейната свобода. Въпреки непреклонния 
дъжд и слизащите от намръщения Балкан 
мъгли, походниците от Врачанско в 
понеделник поеха по стъпките на 66
ия национален 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 туристическо знаме на една 
от наймладите групи, присъединила се 
към туристите от цялата страна, за да 
измине 120километровия 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 32и 
път на 66ия 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 попразничен.■

„ТРАНСКОМ И СА” – МОНТАНА
честити традиционния празник на 
Монтана – Свети Дух. на своите 
работници, служители и приятели! 
Пожелавам ви здраве и успехи!

Весело празнуване!
Цветан АНДРЕЕВ, управител

Скъпи съграждани,
Поздравявам ви с 
тра ди ци он ния праз ник на 
Монтана – Свети Дух,
ка то ви по же ла вам здраве, 
ус пе хи в труда, вя ра и 
на деж да в бъд ни те дни!
Нека да след ва ме 
за ве та на пред ци те ни в 
труд ни мо мен ти да 
за поч ва ме отначало. Желая 
ви от сър це ве се ло 
нас т ро ение и при ят но 
из кар ва не на празника!

инж. Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

Предприятие „Чистота” – Монтана
поз д ра вя ва сво ите служители, 
кли ен ти и съг раж да ни с праз ни ка на 
Монтана СВЕТИ ДУХ!Желая ви здраве, си ли и вя ра за 

по-доб ро бъдеще. Весело пре кар ва не на ху ба вия празник!Илиян ИЛИЕВ, уп ра ви тел

Честит празник, 
скъ пи съграждани!

С осо бе но въл не ние ви 
поз д ра вя вам с 1 юни – Деня 
на на шия лю бим град Враца. 
Ние сме горди, че жи ве ем 
в гра да на Ботевата слава. 
Това е щастие, но и 
вис ша от го вор ност и дълг. 
Ние тряб ва да сме дос той ни 
с на ша та любов, на шия труд, 
на ша та кул ту ра да бъ дем 
не го ви граж да ни и да 
от да дем всич ки си ли за 
не го во то процъфтяване, за 
бъ де ще то му на най-мо де рен 
ев ро пейс ки град.
На тоя ден – мно го усмивки, 
лю бов и щастие!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца
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Нели ВАСИЛЕВА
Сашко Бисеров от ФСГ “Васил 

Левски” – Монтана, е но си тел на спе ци
ал на та наг ра да в раз дел „Народно пе ене” 
на чет вър тия дет с ки на ци она лен фолк ло
рен кон курс „Напеви от Северозапада”. 
Танцовият със тав на Националното 
учи ли ще по из кус т ва та „Панайот 
Пипков” – Плевен, бе удос то ен с Приза 
на кме та на община Монтана в раз дел 
„Хореография”. 

За вто ра по ред на го ди на въз пи та ник 
на му зи кал на та гим на зия в Плевен граб
на найви со ко то от ли чие на кон кур са 
при инструменталистите. Кавалджията 
Борислав Алексиев се на ло жи убе ди тел
но сред на род ни те музиканти. 

Това са найяр ки те из пъл ни те ли 
сред найдоб ри те мла ди фолк лор ни 
таланти. Те се от к ро иха сред око ло 600 
деца, учас т ва ли в чет вър то то из да ние 
на кон кур са „Напеви от Северозапада” 
– Монтана 2012. Всички те из пъл
ня ва ха песни, ме ло дии и тан ци от 

Северозападна България, тъй ка то цел та 
на кон кур са е да сти му ли ра ин те ре са на 
мла дите хо ра към фолк лор но то бо гатс т
во на то зи край. 

За пръв път в кон кур са учас т ва ха 
дис тан ци он но де ца от емиг ран т с ка та 
ни об щ ност и бъл гар с ка та диаспора. 
Победители във ви део кон кур са за из
пъл не ние на на шен с ка пе сен от бъл
гар с ки де ца в чуж би на са Доминикия 
Карагуца и Мая Степанова от Болград 
 Украйна, и Рада Коларова от Сейнт 
Пол , Минесота  САЩ. Те из п ра ти ха по 
ин тер нет за пи си на из пъл не ния на на
род ни песни, за да докажат, че въп ре ки 
раз с то яни ята не е пре къс на та връз ка та 
им с ро до ви те ко ре ни и но сят България в 
сър ца та си .

По бе ди те ли те в три те раз де ла оп ре
де ли ха жу ри та от ав то ри тет ни творци. 
Певците оце ня ва ше ко ми сия под пред се
да тел с т во то на доц. Светла Станилова. 
Заедно с нея ра бо ти ха Михаил 
Букурещлиев, проф. док тор Пламен 

Арабов, пре по да ва тел в Академията за 
музикално, тан цо во и изоб ра зи тел но 
из кус т во – Пловдив, и Таня Щерева  во
ка лен педагог. Доц. Красимир Петров 
– пред се да тел на Сдружението на тан
цо ви те дейци, пре по да ва тел в Нов бъл
гар с ки уни вер си тет – София, ог ла вя ва
ше жу ри то на раз дел „Хореография”. 
Оценяването на из пъл не ни ята в раз
дел „Инструменталисти” на 3член на 
комисия, ог ла ве на от Генчо Генчев, дъл
го го ди шен ху до жес т вен ръ ко во ди тел на 
ан сам бъл „Дунав” – Видин. 

Емоционален мо мент през пър вия ден 
на кон кур са бе ку ли нар на та из лож ба на 
мес т ни ястия, прид ру же на със за бав
ни иг ри и де гус та ция на експонатите. 
Пълнените чуш ки с боб, комбуса, на ло
же на та баница, пос т ни те сар ми с оре хи и 
орешняка, ха ре са ха наймно го на гос ти
те на Монтана. 

Ястията бя ха при гот ве ни по ав тен тич
ни ку ли нар ни ре цеп ти от въз пи та ни ци на 
ФСГ „Васил Левски”.  

Градусът на нас т ро ени ето вдиг на на диг
ра ва не то „Ръченица за два ма” в раз дел 
„Хореография”. Приза спе че ли ха бъ де
щи те про фе си онал ни тан цьо ри Кристина 
Маркова и Стефан Стефанов от НУИ 
„Панайот Пипков” – Плевен. Те ще за
пом нят Монтана не са мо с наградата, 
но и с из к лю чи тел но сър деч на та пуб ли
ка на конкурса. Препълнената за ла на 
Младежкия дом  през вто рия ден от кон
кур са „Напеви от Северозапада”, ко га то 
се про веж да ше над п ре ва ра та в раз дел 
„Хореография”, за по ре ден път доказа, 
че на род ни те тан ци са найта че но то из
кус т во в Монтана.

Изнесената ек с по зи ция от фон да на 
Историческия му зей в Чипровци бе 
пред по чи тан фон за фо тосе си ите на 
мла ди те таланти, дош ли от 19 на се ле ни 
мес та в България. Тя по мог на на гос ти те 
от бли зо и да ле че да се до кос нат до би та 
на тор ла ци те и да си пред с та вят как ва е 
ма те ри ал на та среда, в ко ято са се ро ди ли 
песните, ко ито изпълняват.■

Напеви от Северозапада
се но сеха от 
Минесота до Болград 
Около 600 деца участваха в четвъртото издание на конкурса
„Напеви от Северозапада” в Монтана

► Победителите 
от Плевен

▲Сашко Бисеров получава 
наградата   СНИМКИ: АВТОРЪТ

Отличията 
бя ха връ

че ни на тър
жес т ве ния обе
ден при ем на кме та Златко Живков в рес то рант 
„Житомир”. Наградените учи те ли са Виолета 
Горанова  ди рек тор на дет с ка гра ди на „Приказен 
свят”, Дафинка Маринова  учи тел по бъл гар с ки 
език и ли те ра ту ра в Гимназията за пре по да ва не 
на чуж ди ези ци ”Петър Богдан”, Цветан Стоянов  
учи тел по ин фор ма ти ка в Природома те ма ти чес
ка та гим на зия „Св. Климент Охридски”, и Юлия 
Тодорова  учи тел по ис то рия в съ що то училище. 
Престижната знач ка на об щи на Монтана по лу
чи ха Венелин Първанов  му зи кант и кукловод, и 
Маряна Николова  ди рек тор на Кукления те атър 

в Монтана.
Таня 

Петрова  
на чал ник 

на ин с пек то ра та по об ра зо ва ние в Монтана, обя
ви но си те ли те на ми нис тер с ко то по чет но от ли чие 
„Неофит Рилски”. 

Това са Мария Еленкова  Таскова  учи тел по 
ма те ма ти ка в Природома те ма ти чес ка та гим на
зия „Свети Климент Охридски, Сияна Миланова 
 учи тел по изоб ра зи тел но из кус т во в VІІ СОУ 
„Асен Златаров”, Соня Христова  Живкова  учи
тел в обе ди не но дет с ко за ве де ние „Слънце” в 
град Вършец, Соня Пелева  учи тел по бъл гар с ки 
език и ли те ра ту ра в СОУ „ Димитър Маринов”  
град Лом.■ Слово плюс

Кметът на Монтана от ли чи 
учи те ли и кул тур ни дей ци за 24 май 
Почетни знач ки по лу чи ха че ти ри ма учители,
един му зи кант и един ар тист

▲Танцът "Комитско либе" от Видин
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Пишат ни от Др Йосифово

Оби ча ше 
хо ра та 
и те
го обичаха
В жес то ка та дъл го лет на бор ба и въ оръ же на та 

съп ро ти ва с мо нар хо фа шис ти те за ги на ха свид
ни жертви. За тях мла до то по ко ле ние на уча ва от 
историята, от книгите, от спо ме ни те на жи ви те 
учас т ни ци в ан ти фа шис т ка та съп ро ти ва . Но има 
оце ле ли на род ни си но ве и дъ ще ри, ко ито да до
ха мла деж ки те си го ди ни в бор ба та за на род ни 
правдини. Един от те зи прек рас ни младежи, ко
ито оби ча ха хо ра та, бе ше 

Александър Геновски. 
Сашо е ро ден в с. Др 
Йосифово в сред но сел с ко 

се мейс т во  1919 година. 
За та ки ва зас лу жа
ва да се разказва, за 
тях на та чо веч ност и 
всеотдайност, лю бов 
към на ро да и родината. 
Като уче ник в се ло то 
той по ма га ше на сво
ите родители, ко ито 
се тру де ха на полето. 
Като уче ник бе ше за 
при мер сред сво ите 
уче ни ци . 

За не го има ше ед
на цел  мла ди те хо

ра тряб ва да се учат, 
за да бъ дат по лез ни на 

своя народ. Без уче ние 
ня ма свет ли на в живота. 

Продължаваше да че те за 
Ботев, Вазов, Левски и дру ги 

ис то ри чес ки лич нос ти от Въз раж да не то и та ка 
обо га тя ва ше своя ми рог ле д.  Ко га то си ид ва на 
ва кан ция, ня ма чо век, кого то да срещ не и да не 
го поз д ра ви, да не се ръ ку ва с него. 

С въз рас т ни те хо ра оби ча ше да бе сед ва и 
уважава  и не са мо с тях,  а  с всич ки хо ра от 
се ло то . То га ва се ло то наб ро ява ше 2800 жи те
ли . Въз рас т ни те хо ра бя ха жи ва та ис то рия и 
па ме т.  Са шо из на ся ше сказ ки в мал кия са лон 
на чи та ли ще то на те ма „Вре да та от ал ко хо ла и 
тю тю но пу ше не то”. По то ва вре ме ня ма ше же ни 
и де вой ки пушачи. Запушеше ли ня коя де вой ка, 
счи та ха я за неморална.

Като член и уч ре ди тел на ко опе ра тив на та мла
деж ка кул тур нопрос вет на група, ко ято наб ро
ява ше 150 чле нове де вой ки и мла де жи , той се 
про яви ка то до бър съ бе сед ник и до бър ма со вик 
сред мла де жи те и девойките. Като уче ник в гим
на зи ята той се съ би ра с прог ре сив ни уче ни ци и 
ста ва член на не ле гал ния РМС. 

В казармата, ка то са ни та рен  по до фи цер, до
на ся ше ле кар с т ва и спа ся ва ше жи во та на мно го 
хора. Тогава в се ло то вър лу ва ше страш на та бо
лест туберкулоза. Хората бя ха  мно го доволни. 
Той не взе ма ше ни как ви пари. С те зи си пос тъп
ки по лу чи за ви ден ав то ри тет и хо ра та мно го го 
обичаха. През което и вре ме на де но но щи ето да 
го по тър сят, вед на га ста ва ше и оти ва ше да сло
жи или ин жек ции, или да нап ра ви прев ръз ка на 
ня кой човек.

Такъв бе ше Сашо. Той не пра ве ше раз ли
ка меж ду бе ден и бо га т,  бъл га рин и циганин. 
Те бя ха всич ки хора, ко ито Сашо оби ча ше и 
уважаваше. 

В гр. Скопие ка то са ни та рен по до фи цер във во
ен на та бол ни ца през 1944 го ди на ан г ло аме ри кан
с ки те са мо ле ти бом бар ди ра ха гра да и раз ру ши ха 
сгра да та, в ко ято е бил той. Като по чу до ос та ва 
жив и не за сег нат.  Оттам до на ся ше оръ жие за 
партизаните.

Но пре да тел с ка ус та про го во ри ла име то му и 
той бе ше арес ту ван на 3 юли 1944 го ди на и до
ка ран в гнез до то на стър ше ли те в се ло Белимел, 
Фердинандска околия. Там бе ше ща бът на 
жандармеристките, по ли цейс ки  и лов ни ро ти за 
бор ба про тив партизаните, къ де то не га ле ха и 
милваха, а ги сла га ха на ток и иг ра еше гу ме ният 
камшик. Оцеля. И след 9 сеп тем в ри 1944 го ди на 
за вър ши вис ше то си об ра зо ва ние  зъ бо ле кар, и 
пос тъп ва на ра бо та в Софийската тран с пор т на 
болница. Страшна бо лест пре кър ши един мла
деж ки живот, ко га то бе ше в своя разцвет. Сашо 
си оти де от тоя свят та ка оби чан от всич ки, ко
ито го познаваха. Той се га ще ше да бъ де на 92 
години. За та ки ва хо ра тряб ва ше да се раз каз ва 
на м ла до то по ко ле ние.

Димитър ЧУЛАШКИ
с. Д-р Йосифово, общ. Монтана

Серьожа ВЪЛКОВ
През 1859 г. Високата 

пор та и рус ко то пра ви
тел с т во склю чи ли тай
на конвенция, спо ред 
ко ято Русия (дн. Руска 
федерация) тряб ва ло да 
раз ре ши на та та ри те от 
Кримския по лу ос т ров и 
чер ке зи те от Кавказ да се 
пре се лят в Османската 
им пе рия (дн. Република 
Турция), а Османската им
пе рия от своя стра на да раз
ре ши на же ла ещо то бъл гар
с ко на се ле ние да се пре се ли 
в Русия. В слу чая ос ман с
ко то пра ви тел с т во ис ка ло 
да за си ли мю сюл ман с кия 
еле мент в Северозападна 
България, къ де то хрис ти ян
с ко то на се ле ние му при чи
ня ва ло се ри оз ни труд нос ти 
и неприятности. Руският 
ца ри зъм от своя стра на се 
стре мял да се отър ве от 
раз мир ни те еле мен ти и на 
тях но мяс то да за се ли тру
до лю би во то хрис ти ян с ко 
население.

В на шия край през ме сец 
март 1860 г. би ло офи ци ал
но обявено, че 

кой то желаел, мо жел
да се из се ли в Русия, 

но за цел та все ки же ла ещ 
тряб ва ло да оти де в рус ко то 
кон сул с т во във Видин, за да 
се за пи ше и снаб ди със спе
ци ал но разрешение, за що то 
в про ти вен слу чай ня ма ло 
да се при еме в Русия. 

Голяма по пу ляр ност 
при до бил Георги Йошев, 
сек ре тар на рус кия кон сул 
във Видин, кой то об хож дал 
се ла та ед но по едно, за пис
вал же ла ещи те за из сел ва
не и им раз да вал па ри за 
уреж да не на заминаването, 
ка то не го ви рев нос т ни по
мощ ни ци в аги та ци ята 
би ли Генчо Кривобарски, 
ва си лов с ки ят поп Димитър 
Иванов и бол шин с т во то 
от по по ве те в на шия край 
/163, с. 110; 55, с. 192; 302, 
с. 96; 158, с. 445; 226, с. 
117; 74, с. 1920; 73, с. 138/.

На те зи аги та ции се под
да ло глав но на се ле ни ето 
на селата, взе ли ак тив но 
учас тие във въс та ни ето 
през 1850 г. и из нес ли на 
своя гръб ужа си те на ос
ман с кия терор, как ви то 
би ли и на ши те съселяни. 
Агитаторите из пол з ва ли го

ля ма та лю бов на бъл га ри на 
към Русия. 

Освен то ва всеки, за пи сал 
се в консулството, по лу ча
вал рус ко поданство, ко ето 
го пра ве ло 

неп ри кос но вен пред
ос ман с ки те власти, 

а то ва още по ве че уве ли
чи ло съблазънта. Така към 
края на ме сец юли 1860 г. 
за из сел ва не би ли го то ви 
16 400 ду ши от на шия край, 
меж ду ко ито и на ши те съ
се ля ни /163, с. 110; 55, с. 
192193; 158, с. 446/. Сред 
за пи са ни те би ли и жи те ли
те на се ло Гаговица /163, с. 
110; 55, с. 192193; 158, с. 
446; 74, с. 20/.

От из ло же но то до тук 
е видно, че пре сел ва
не то в Русия (дн. Руска 
федерация) е за поч на ло 
през 1860 г. и про дъл жи ло и 
през след ва ща та 1861 г.

В своя труд Д. Маринов 
твър ди за осем села, ед
но от ко ито е на ше то се ло 
(дн. град), че са се из се
ли ли в Русия (дн. Руска 
федерация) през 1860 г. 
/157, с. 63, 79, 80, 90, 95/. 
Освен за те зи се ла той на 
още ед но мяс то там, къ
де то пи ше за зав ръ ща не то 
на се ля ни те през 1862 г., е 
категоричен: „през 1860 г. 
се ля ни те се пре ни са ха на 
параходи, на ети от рус ко то 
пра ви тел с т во” /158, с. 481/, 
т. е. ста ва видно, че пре сел
ва не то е за поч на ло имен но 
през 1860 г. Обаче са мо на 
ед но мяс то в съ щия труд 
ав то рът твърди, че „пър ва та 
гру па [пре сел ни ци] за ми на 
на 15, 16 и 17 Сефер или 
29, 30 и 31 юли 1861 год.” 
/158, с. 448/. От из ло же но
то е видно, че в тру да си 
Д. Маринов по ве че пъ ти 
спо ме на ва 1860 г. ка то го
ди на на из сел ва не то и са мо 
вед нъж 1861 г. – мисля, че 
ко мен та рът е излишен.

Първата гру па пре сел ни
ци за ми на ли за Русия през 
ля то то на 1860 г. на раз нос
ки на рус ко то правителство. 
Във Видин те би ли на то ва
ре ни на шлепове, тег ле ни 
от ав с т рийс ки па ра хо ди 
и от ка ра ни до Галац, 
Румъния, къ де то би ли прех
вър ле ни на рус ки ко ра би и 
сто ва ре ни на рус кия бряг 
при Одеса и Теодосия, от

къ де то би ли за се ле ни в 
Таврическа и Херсонска 
губерния. В та зи гру па по 
вся ка ве ро ят ност вли за ли 
и гаговчани, ко ето зак лю
че ние се на ла га въз ос но
ва та на спо ме на тия ве че 
ос ма но тур с ки документ, 
със та вен на 6 зил ка де 1282 
г. (23. ІІІ. 1866 г.) /197, л. 
2б/, и на спи сък от 18 фев
ру ари 1861 г. на селата, в 
ко ито би ли нас та не ни 922 
чер кез ки семейства. Като 
в спи съ ка из рич но би ло 
поменато, че жи те ли на 
те зи се ла се пре се ли ли в 
Русия. Едно от спо ме на ти
те се ла е Гаговица /55, с. 
195/. Въпросният спи сък е 
раз г ле дан пона та тък в та зи 
глава.

Първата гру па пре сел ни
ци за ми на ли за Русия през 
ля то то на 1860 г. на раз нос
ки на рус ко то правителство. 
Във Видин те би ли на то ва
ре ни на шлепове, тег ле ни 
от ав с т рийс ки па ра хо ди 
и от ка ра ни до Галац, 
Румъния, къ де то би ли прех
вър ле ни на рус ки ко ра би и 
сто ва ре ни на рус кия бряг 
при Одеса и Теодосия, от
къ де то би ли за се ле ни в 
Таврическа и Херсонска 
губерния. В та зи гру па по 
вся ка ве ро ят ност вли за ли и 
гаговчани, ко ето зак лю че
ние се на ла га въз ос но ва та 
на спо ме на тия ве че ос ма но
тур с ки документ, със та вен 
на 6 зил ка де 1282 г. (23. ІІІ. 
1866 г.) /197, л. 2б/, и на 
спи сък от 18 фев ру ари 1861 
г. на селата, в ко ито би ли 
нас та не ни 922 чер кез ки 
семейства. Като в спи съ ка 
из рич но би ло поменато, че 
жи те ли на те зи се ла се пре
се ли ли в Русия. 

Едно от спо ме на ти те 
се ла е Гаговица /55, с. 195/. 
Въпросният спи сък е раз
г ле дан пона та тък в та зи 
глава.

Според нас пър ви те 
преселници, за се ле ни в на
ше то се ло (дн. град), би ли 
татари, за що то още през 
но ем в ри 1860 г. в Тулча 
(дн. Румъния) ча ка ли 6000 
та та ри да за ми нат за Лом, 
в чи ято окол ност тряб ва
ло да бъ дат за се ле ни /55, 
с. 196/. Поради та зи при
чи на по вся ка ве ро ят ност 
още в края на 1860 г. в се ло 

Гаговица би ли за се ле ни 
татари. Като доказателство, 
че пър ви те за сел ни ци в 
се ло Гаговица би ли татари, 
е фактът, че черкези, спо
ред твър де ни ята на ин
фор ма то ри те ни, е има ло 
в ра йо на над днеш ни те 
гро би ща в по со ка на се ло 
Смирненски. Черкезите се 
за се ли ли в то зи район, за
що то в ста ри те жи ли ща на 
га гов ча ни ве че са би ли нас
та не ни татари, в про ти вен 
слу чай жи ли ща та им щя ха 
да бъ дат за ети от черкезите.

Преселниците би ли
ра зо ча ро ва ни от 
ус ло ви ята на живот, 

пред ло же ни им от рус ко
то пра ви тел с т во – суха, 
без вод на и не об ра бо те на 
степ на пустош. Земята, 
в ко ято би ли нас та не ни 
преселниците, да леч не 
при ли ча ла на при те жа ва на
та от тях земя. Липсвали го
ри и туч ни пасища, с ко ито 
би ли свикнали. 

Мизерията, гладът, спо
ле те ли те ги бо лес ти и все
въз мож ни дру ги не щас тия 
им по мог на ли да разберат, 
че би ли сгре ши ли и зат вър
ди ли ре ше ни ето им да се 
върнат. 

Руските влас ти вся чес
ки се стре ме ли да скло нят 
бъл га ри те да ос та нат къ де 
с гру ба сила, къ де с уве ща
ния и раз да ва не на па рич ни 
по мо щи /302, с. 9798; 163, 
с. 111112; 55, с. 200/. Дори 
раз де ля ли „си но ве от бащи, 
же ни от мъже, бра тя от 
сестри, за да ги застави, по 
то зи при ну ди те лен начин, 
да ос та нат” /302, с. 98/. 

На 9/21 фев ру ари 1862 
г. пре се ли ли те се в Русия 
жи те ли от 48 села, ед но 
от ко ито е на ше то се ло 
Гаговица, със та ви ли пъл
но мощ но писмо, с ко ето 
из п ра ти ли из б ра ни те от 
тях депутати, ко ито „да се 
съ еди нят с пра те ни те есе
нес ка – Димитър Кръстов 
и да явят на Честитият ни 
цар еди но душ но то ни же
ла ние да се вър нем пак под 
Широката Негова Сенка 
и да си оти де ме у Видин” 
/347, л. 11 гр./. Пълният 
текст на пис мо то е пред с та
вен в след ва щия абзац.

►Продължава 
в следващия брой

Фрагменти от 
„История на 
град Брусарци”

Град Брусарци е административен 
център на едноименната община и 

е възлова жп гара на линиите Мездра 
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 покъсно 
са съединени. На височините край 
Брусарци има стар манастир "Св. 
Рангел", разрушаван от турците по 
време на Чипровското въстание.

СНИМКИ: АРХИВ



Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа

Набира 
пациенти

Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,

Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

31 май- 6 юни 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

6  БРОЙ 19 (830), 31 МАЙ - 6 ЮНИ 2012 Г.Слово спектър

31 ч * Св. ап. Ерм 
Филипополски от 70те. 
Св. мчк Ермий. (Отдание 
на Неделя на Слепия

1 п Св. мчк Юстин 
Философ. Св.мчци Юстин 
и дру жи на та 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

Мирослав ГЕТОВ
Троен по вод съб ра най

рев нос т ни те хрис ти яни в 
мез д рен с ка та цър к ва „Св. 
Георги Победоносец”. 
Вярващите по че то ха хра мо
вия праз ник на ено рийс ка та 
черква, 80го диш ния юби
лей от нейно то пос т ро ява
не и Деня на Мездра – 6 
май (Гергьовден). По то зи 
слу чай в при със т ви ето на 
Св. Врачанския мит ро
по лит Калиник тър жес
т ве на ли тур гия от с лу жи 
Траянополският епис коп 
Киприян. Да се чер ку ват 
дойдо ха де сет ки миряни, 
меж ду ко ито и кме тът на 
об щи на та Иван Аспарухов.

В сво ята про по вед мит
ро по лит Калиник ак цен ти
ра вър хи ре ли ги оз нофи ло
соф с кия сми съл на жер т ва
та (жертвоприношението). 
Негово 
Високопреосвещенство 
бла го да ри за удос то ява
не то му м. г. със зва ни ето 
„Почетен граж да нин на гр. 
Мездра” и подчерта, че в 

мез д рен с кия край ви на ги е 
на ми рал найис к рен и сър
де чен прием.

Покъс но в Градската 
ху до жес т ве на га ле рия бе ше 

от к ри та из лож багра фи
ки на мла да та ху дож нич
ка Теменужка Маринова, 
а при ве чер на пло щад 
„България” с кон церт на 

на род н та пе ви ца Радостина 
Паньова офи ци ал но бя ха 
от к ри ти XXXIX праз ни ци 
на кул ту ра та „Мездра – 
май”.■

Мездренската цър к ва 
„Св. Георги” навърши 80 г.

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

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

ОБЩИНА  МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел: (096) 394 208,

факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

№ Наименование и описание 
на обекта на търга

Дата, час 
и място на 
провеждане 
на търга

Повторен търг 
при неспечелен 
обект

Начална 
тръжна 
цена (лв.)

Депозит  
(лв.)

Цена на 
тръжни 
документи
(лв.)

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

5.

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

74.03 222.09 30.00

Проект

Bulgaria - Serbia IPA Cross-border 
programme

CCI Number 
2007CB16IPO006-2009-1-65

Продължава ус пеш на та ре али за ция на про ек та 
„СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ -  БЪРЗ 
СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” 

по прог ра ма та за тран с г ра нич но сътрудничество. 
Вече стар ти ра ха част от ос нов ни те дейнос ти – 

про ве де но бе обу че ние по прог ра ма та „Бърз старт” 
на де сет пред с та ви те ли от раз лич ни бран шо ве от 
Ниш и Берковица,  бе съз да де на три ези чена уеб 
ба зи ра на ин фор ма ци он на сис те ма и сайт, в по
мощ на бизнеса, стар ти ра ха ос нов ни те обу че ния 
по прог ра ма та „Бърз старт” на пер со на ла на де сет 
предприятия. 

Самото обу че ние ак цен ти ра вър ху изу ча ва не то 
на сла би те стра ни и усъ вър шен с т ва не то на про це
си те така, че да се по ви ши ефе к тив нос т та и ка чес
т во то на из вър ш ва на та дейност .
Вече са го то ви рек лам ни те ма те ри али по про ек та 
– плакати, тениски, дипляни, ко ито ще се раз п рос
т ра ня ват сред це ле ви те гру пи и мес т на та об щ ност 
за по пу ля ри зи ра не то на про ек та и финансирането. 
Проектът се ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г
ра нич но сът руд ни чес т во (ТГС) и е на стойност 159 
хи ля ди лева. 

Предложението е сред спе че ле ни те 44  про ек та 
от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща ор га
ни за ция е Национална асо ци ация за ико но ми чес ка 
и со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София с  пар т
ньо ри по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” 
–Берковица и Организация Протекта-Ниш.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра 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



www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837
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Ангелина ДАКОВА
Студенти в чет вър ти 

курс от Университета по 
архитектура, стро ител с
т во и ге оде зия – София 
про ве до ха учеб на прак
ти ка по спе ци ал нос т та  
„Строителство на тран с
пор т ни съ оръ же ния” на 
из г раж да щия се Дунав мост 
ВидинКалафат, ин фор ми
рат от прес цен тъ ра на фир
ма та из пъл ни тел FCC. 

Студентите, во де ни от 
проф. Енчо Дулевски, гл. 
ас. Лазар Георгиев и ас. 
Петър Николов, пре ми на ха 
по из г ра де на та поч ти един 
ки ло ме тър връх на кон с т
рук ция на моста, за да раз
г ле дат ос нов ни те еле мен ти 
на тран с г ра нич но то път но 
и же ле зо път но мос то во 
съоръжение. С про фе си она
лен ин те рес бе ше раз г ле да
на ван то ва та кон с т рук ция 
на мос та и нап ря га не то на 
плочата, как то и кра но ви те 
ин с та ла ции за мон таж на 

сег мен ти те в пла ва тел ния 
учас тък на реката, ин с та ла
ци ите за из ли ва не на път
на та пло ча в неп ла ва тел ния 
участък, ко ито се из пол з ват 
от фир ма таиз пъл ни тел на 
проекта – FCC Construccion, 
и жп ес та ка да та към моста.

Това е тре то то по ред но 
по се ще ние с учеб на цел на 
сту ден ти от  Университета 
по архитектура, стро ител
с т во и геодезия. Строежът 
на мос та меж ду Видин и 
Калафат се по се ща ва и 
от сту ден ти по ин же нер
ни спе ци ал нос ти как то 
от България, та ка и от 
чужбина.

Към мо мен та по про
ек та „Дунав мост Видин
Калафат” ра бо тят 1006 ду
ши (вклю чи тел но фир ми те 
подизпълнителки), ка то 
84,5% от тях са бъл га ри и 
15,5%  чужденци.

90% от при ле жа ща та 
ин ф рас т рук ту ра и 80% от 
мос та ве че са изпълнени.■

Учебна прак ти ка на Дунав мост 
Видин-Калафат

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.■

Лом чества
9 май – Деня
на победата 

КИПРА ПОПОВА

Калина ТОДОРОВА

Актьорът от Врачанския 
дра ма ти чен те атър 

Борислав Борисов и мал ка та 
Теди в ро ля та на та зи веч на 
въл шеб ни ца – кни га та от к
ри ха Националната биб ли
отеч на сед ми ца в Регионална 
биб ли оте ка „Христо Ботев”. 
Инициативата „Книга на 
вре ме то – прочети, на пи ши 
и пре дай на та тък…” це ли 
да прив ле че вни ма ни ето на 
вра ча ни към пи са но то сло во 
и бо гатс т ва та н биб ли оте ка
та по един нет ра ди ци онен 
начин. „За пър ва го ди на 
в дни те на Националната 
биб ли отеч на сед ми ца 
Регионална биб ли оте ка сим
во лич но раз т ва ря сво ята 
кни га за кни ги те – сим вол на 
мъд рос т та и веч на та мла дост 
– по лет на ду ха… Желанието 
ни е то зи ри ту ал да се пре
вър не в традиция. Нека вся ка 
го ди на на то зи ден за ед но 
– та лан ти и любознателни, 
чи та те ли и писатели, ста ри 
и малки, мъд ри и меч та те ли 
да раз т ва ря ме стра ни ци те й, 
а тя да па зи на ши те пос ла
ния – да раз каз ва за лю би ми 
при каз ни герои, да съ би ра 
кри ла ти мис ли от про че те ни 
сти хо ве и ро ма ни и ви на ги да 
й ос та ва по не още ед на бяла, 
не из пи са на стра нич ка – за 
още ед но дет с ко слън чи це 
или реф рен от ста ра пе сен…” 
– ка за при от к ри ва не то ди рек
то рът Силвия Врачовска. 

Аз съм ста ра и мъд ра 
и ви на ги нова, не до кос на
та – дет с ка мечта, син свят 
на откровения, на же ла ния 
и пос ла ния… Разтвори ме, 

раз гър ни ме и в мо ите из
пи са ни по ле та ще по лъх не 
вятър, ще лит нат птици, ще 
цъф нат цве тя – ще оживея! 
Прочети зак ли на ни ето в ду
ми всекидневни, на пи ши свои 
 въл шеб ни и сът во ри свят… 
Предай за поч на тия лист – 
друг да го до пи ше…

Не е важ но да ли ще взе меш 

в ръ ка из пи са ни те лис ти – 
мал ко том че от хар тия и мас
ти ло или ще плъз неш миш ка та 
по свет лия ек ран – важ но то 
е пос ла ни ето… Да за туп ти 
сър це то ти и свет нат очи те 
ти… Защото ти тър сиш в 
моя глас своя соб с т вен и от к
ри ваш се бе си сред мо ите зе ле
ни полета, пти ци и цве тя…■

Книга на 
вре ме то
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Ненчо СЛАВЧЕВ
Срещата се със тоя в един 

от найно ви те и прив ле ка тел
ни ка би не ти на  ви дин с ко то 
основно учи ли ще „Иван Вазов” 
и бе пос ве те на на Световния 
ден на то ле рант нос т та меж ду 
поколенията. Целта – как твор
чес т во то мо же да обе ди ни въз
рас т ни те и младите, как мо гат 
да си по ма гат и в съ що то вре ме 
да си за да дат въпроса: какво е 
възрастта, но си ли не що по ве че 
тя или не.

Ева, Теодора, АннаМария, 
Виктория и Михаил от V „г” 
клас про че то ха найху ба во то 
от пър ви те си по етич ни опи ти 
пред сво ите съ уче ни ци и по ете
си те Диана Сиракова и Върба 
Маринова. С въп ро си те си де ца
та вър на ха ав тор ки те в тех ни те 
дет с ки години. Ин те ре су ва ха се 
как во ги е на ка ра ло да за поч нат 
да пи шат още ка то ученици, кои 
не ща от жи во та ги вдъхновяват, 
за как во найчес то пишат, пра ви
ли ли са лу до рии ка то се гаш ни те 

деца...
„Имах слън че во и щас т

ли во детство, то га ва ня ма ше 
компютри, те ле ви зо ри те тък
мо нав ли за ха в би та – ос нов
но слу шах ме ра дио и гра мо
фон ни плочи. Затова по ве че то 
вре ме пре кар вах ме в игри. 
Много игри! – раз ка за за се бе 
си на де ца та Диана Сиракова. 

И тъй ка то те ма та на 
сре ща та бе ше свър за на 
с то ле рант нос т та меж
ду поколенията, ав тор ки те 
споделиха, че и млади, и 
ста ри се въл ну ват от ед ни и 
съ щи неща, но по раз ли чен 
начин, все ки от по зи ци ята на 
своя опит и знание. Че мла ди 
и ста ри вза им но се до пъл ват 
– мла ди те са порешителни, а 
въз рас т ни те – с по ве че опит. 
Поговориха си и за това, че 
любовта, радостта, емо ци ята не 
са един с т ве но пра во на мла ди
те  вся ка въз раст си има сво ята 
прелест. 

Времето не стиг на за от го

во ри на още и още за да ва ни те 
въп ро си от ин те ли гент ни те и с 
ин те рес но мис ле не деца, част от 
ко ито пра вят пър ви те си опи ти 
в литературата. Така че ав тог ра
фи те вър ху книгите, ко ито две те 

по ете си по да ри ха на мла ди те си 
последователи, се раз да ва ха до 
края на междучасието. 

„Нашето учи ли ще не са мо 
но си име то на пат ри ар ха на бъл
гар с ка та ли те ра ту ра Иван Вазов, 

в не го на ис ти на ви тае не го вият 
дух”, ка за ини ци атор ка та на 
сре ща та  клас на та ръ ко во ди
тел ка на V „г” Мария Дикова 
(съ що член на Дружеството на 
писателите).■

Деня на
то ле рант нос т та

Въ
в 

Ви
ди

н

По ети и пе ток лас ни ци с общ 
ре ци тал в

Петър ДОНЕВСКИ
Прочетете то зи автор. Той е изящен поет, 

есеист, пуб ли цист и природозащитник.
Това е Христо Черняев, за кой то всич

ко се по би ра в ед но име  България: 
„Българийо, ри да ят в ме не и рани, и ка ва ли 
// ти в ме не си и в те бе аз съм цял.”

Роден е през 1930 г. във Варна, с чер
но мор с ко детство, с ду нав с ки младини. 
Работил ка то зав. от дел „Поезия” във 
вес т ник „Пулс”, сп. „Пламък”, ре дак тор 
в ре дак ция „Българска ли те ра ту ра” в 
Националното радио, ав тор на 35 кни ги 
с поезия, есе ис ти ка и пътеписи, сред ко
ито „Лирика”, „Далечни га ри”, „Пясъчен 
пръс тен”, „По чу ка ри и пъ те ки”, „Да се на
рад ва ме на ля то то”, „Сребърни за ра ни”, 
„Старопланински дни”, „Крайбрежие”, „Край 
бре га на Янтра”, „Огнище”, „Апостоли на 
бъл гар с кия дух”... Все зна чи ми творения, 
за ко ито е по лу чил ли те ра тур ни наг ра
ди. Негови твор би са пре ве де ни на руски, 
френски, испански, арабски, английски, 
фински, хин ди и дру ги езици.

Много нес по кой ни и въл ну ва щи са 
пътищата, по ко ито е вър вял поетът. Расъл 
с бур ни те въл ни на морето, с из г ре ви и 
за ле зи на рав ни на та и планините, сред 
тях той тър си бил ка за лек на ра не на та си 
душа. Защото във всич ки свои твор би той е 
стра дал с ця ла та си ду ша и сърце. „Недей 
ме пи та кол ко но щи // не съм зат ва рял в 
сън кле па чи // и на ра не на кол ко още от бол 
ду ша та ми ще плаче.” 

Читателят се уди вя ва как са из мис ле ни 
тия не го ви творения, из ка за ни с прос ти 
думи, неповторими, ся каш са из лез ли от 
са мо то естество. И та ка по го ди ни се раж
дат сти хо ве те на поета. Като сър деч ни 
поз д ра ви към морето, равнината, род ни те 
чу ка ри и пла нин с ки пъ те ки и приз на ние до 
болка, обич на бол ка към родители, близ ки 
и познати. „Мама пристига, но... В очи те й 
ле ко се ту ли // и на ед ря ва ед на ра дос т на и 
дъл га сълза. // И в ста ята град с ка пак за ми
ри са на дюли, // пак за ми ри са на гроз до ве 
от сел с ка лоза.”

Чета и преп ро чи там ли ри ка та на поета... 
Чета, мъл ча и дъл го гле дам към зе ле
ни те би ла на Балкана. Мисля си за та зи 
музикалност, звънливост, пе сен ност на не
го вия по ети чен свят, за не го ви те про ник на
ли в найдъл бо чин на дъл бо чи на на душата, 
на се ле на с чуд ни те пейза жи на сезони, 

при род ни бо гатс т ва от багри, ню ан си и зем
ни красоти, ко ито са мо въл ше бен ху дож ник 
мо же да усе ти и с чет ка да извае.

Христо Черняев умее да го во ри с хората, 
с природата. Той пи ше тогава, ко га то усе ти 
вът ре шен порив, копнеж. И си да ва сметка, 
че чи та те лят ня ма да му прости, ако е нап
ра вил греш на стъпка.

Споделям открито. Има не що светло, 
ти хо из жи вя ва не и осо бен свят на мечти, 
за ду шев ност и спе ци фич но въз дейс т вие в 
твор чес т во то на поета. И не слу чай но не
го ви те ре цен зен ти споделят, че не го во то 
твор чес т во е ма ги чес ки коп неж по красота, 
топ ла нос тал гия и све жа романтика, все 
неща, ко ито лип с ват в по ези ята на мла да та 
град с ка по етич на среда. В сво ите стихове, 
есе та и пъ те пи си той по каз ва лич на и 
зри тел на осезаемост, из ра зе на из тън че
на за ду шев ност и стре меж да ни спес ти 
гру би те чер ти на без по щад на та днеш на 
действителност. Със своя топъл, бла го

ро ден пог лед към всич ко родно, бъл гар с
ко той опис ва времена, съ би тия на свои 
съвременници, бра тя по пе ро с гри жа та 
на родолюбец, а ме ло дич ни ят му език на 
раз каз вач му поз во ля ва да из вай ва и ню ан
си ра теми, образи, баг ри и де тай ли и да ги 
тран с пор ти ра към чи та те ля с философия, 
от к ри та в са ма та природа. 

Чудотворна е не го ва та ръка, бо га та е 
не го ва та ми съл и поглед, ви дял и опи сал 
бъл гар с ка та природа, ду хов ния ни свят, 
тра ди ции и на род ни обичаи. Волност, фор
ми на срав не ния ка то ска ча щи води, вя тъ
рът – въз диш ка на планината, нах вър ле ни 
във фан тас тич но без ре дие пла нин с ки би ла 
и върхове, див ми рис на тре ви и хвойна, 
ко ито замайват... И Пиринската во да 
шепне, бълбука, пее и га ли неп ре къс на то 
слуха, с найчуд но ва ти мелодии. Силно ме 
въл ну ват раз ка зи те му за не го ви те гари. 
Крайморски, равнинни, град с ки и селски. 
Гари с ди ха ние на за пъх те ни локомотиви, 
саж ди и искри, ко ито па дат по зе мя та ка то 
уп ла ше ни светулки. Поразяваща, не пов то
ри ма е ти ха та обич и приз на ние към не го
ви те родители. Трудолюбиви, поч те ни хора, 
с пъ ти ща и жи вот по съд бов ни „гари, ко ито 
жи во тът ги мач ка // с тър ка ля щи го ди ни 
към залеза, // но сещ тре вож на та болка...” 
Всичко то ва е не са мо ви дя но и чуто, но и 
усетено, пре жи вя но с ду ша и сърце. Поетът 
е об ре чен да бъ де док рай ве рен на своя 
народ, нежен, тревожен, оби чащ всич ко 
род но в полето, Балкана, мо ре то и си ния 
свод. Незабравими ще ос та нат сре щи те 
му по Стрямската долина, бре га на Янтра, 
по чу ка ри и пъ те ки на ди ви кози, Орфееви 
ска ли и рож ден с ки пирамиди. След Вазов, 
Алеко и Осинин Христо Черняев е след
ва щи ят бъл гар с ки автор, про пъ ту вал 
България по всич ки кра ища и от ра зил не
имо вер ни те й ху бос ти в стихове, есе та и 
пътеписи. Незабравими са и раз ка зи те му 
за бъл гар с ки творци, ня кои от ко ито вре ме
то пок ри ва със забрава. За тях той раз каз
ва със своя ори ги нал на интонация, па тос 

и тъга.
Преп ро чи там твор чес т во то на Христо 

Черняев. Богатият, то чен и ху бав език 
говорят, че ав то рът вла дее до съ вър шен
с т во из раз ни те средства. Прочетете този 
автор. Той ос та вя богато твор чес т во в 
на ци онал на та сък ро вищ ни ца. Нека ни е 
жив и здрав. И ма кар и над х вър лил 80те, 
да пише, да пише. Да не мис ли за края. 
Защото още ни трябва.■

Христо ЧЕРНЯЕВ

Сбогом
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.

Христо Черняев – пе вец 
на неж ния ду хо вен свят

Младите ро до люб ци от 
клуб „Роден край” на СОУ 
„Никола Войводов” във Враца 
се вклю чи ха в кам па ни ята на 
Регионална биб ли оте ка „Книга 
на вре ме то” с пос та нов ка та 
„Необикновено про из шес т вие 
на па ра хо да „Германия”, ко ято 
пред с та ви ха пред свои връс т ни
ци от с. Баница в Детски отдел. 

Възстановката  е пос ве те на на 
170 г. от рож де ни ето на Никола 
Войводов. Инициатори са учи
тел ка та по ис то рия Иванка 
Анастасова и Калина Тодорова 
– от дел „Краезнание” на 
библиотеката. Премиерата й по 
вре ме на пат рон ния праз ник на 
учи ли ще то пре ди ме сец пре диз
ви ка го лям интерес. Това про

во ки ра уче ни ци те да пред с та вят 
по то зи ин те ре сен на чин ми на
ло то на род ния край и пред свои 
връс т ни ци от дру ги те училища. 

Така те атъ рът не очак ва но ста
на пъ ту ващ и пър ва та му спир ка 
бе библиотеката. Да им по же ла
ем но ви ус пе хи – в те ат рал но то 
де ло и опоз на ва не ми на ло то на 
род ния край! ■

Параходът „Германия” 
акос ти ра в биб ли оте ка та 


