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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

О Б Я В А
На ос но ва ние чл.44, ал.I, т.7

от ЗМСМА и във връз ка с 
из пъл не ние на ре ше ния 
№ 388/30.06.2011г. и № 

390/30.07.2011г. на ОбС от нос но раз
по реж да не с имо ти об щин с ка

соб с т ве ност на об щи на Медковец,
обл. Монтана 

О Б Я В Я В А
Публичен търг с яв но над да ва не за про даж ба та на 
нед ви жи ми имо ти час т на об щин с ка собственост, 

как то следва:

1. Дворово мяс то с площ 1140 кв.м, на
хо дя що се в УПИ II164, кв. 21 по пла на на 
с.Пи шур ка с пър во на чал на це на – 3420,00 /
три хи ля ди че ти рис то тин и два де сет и 0,00/ 
лева.

2. Имот № 535001 пред с тав ля ващ ни ва 
с площ – 198,363 дка, ка те го рия V /пета/ в 
зем ли ще то на с. Сливовик с пър во на чал на 
це на – 45623,00 /че ти ри де сет и пет хи ля ди 
шестс то тин два де сет и три и 0,00/ лева.

3. Дворово мяс то с площ 1200 кв.м, на
хо дя що се в УПИ ІІ130, кв. 7 по пла на на с. 
Аспарухово с пър во на чал на це на – 3998,00 
/три хи ля ди де ветс то тин де вет де сет и осем 
и 0,00/ лева.

4. Помещение /част от сгра да би тов 
комбинат/  стая с пред две рие с об ща зас т
ро ена площ – 16,99 кв.м и ви со чи на 3,50 м.,  
на хо дя ща се в кв. 79, УПИIХ, пл. № 776 в с. 
Медковец. с пър во на чал на це на – 4000,00 /
че ти ри хи ля ди и 0,00/ лв.

5. Сграда /по лу раз ру ше на вод на кула/ 
със зас т ро ена площ 11,00 кв.м, ви со чи на 
8,00 м и де бе ли на на сте на та 0,40 м с пър
во на чал на це на – от 980,00 /де ветс то тин и 
осем де сет и 0,00/ лв.

Търгът  ще се про ве де на 21.07.2011г. от 
13.30ч. в за се да тел на та за ла на об щи на  
Медковец от ко ми сия в състав:

Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов
                          – ди рек тор СА
Членове: 
1.инж. Цветан Йорданов Атанасов
                  – стар ши ек с перт ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев
                   – млад ши ек с перт ЕП
3. Мариан Цветанов
                   – юрис кон султ при
                   об щи на Медковец
4. Нели Първанова Табакова
                   – фи нан сов кон т рольор
Депозитът за учас тие е 10% от на чал на

та тръж на це на и ще се вна ся до 12.00 ч. на 
21.07.2011 г. на ка са та на общината.

Стъпка на над да ва не 1 /едно/ на сто от пър
во на чал на та цена.

Оглед на имо ти те – все ки ра бо тен ден.

ОБЩИНА  Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ; 

централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
 e-mail : medkovec@mail.bg

Елеонора ЦАНОВА
"Днес тряб ва ше да 

има ме сре ща с фи нан
со вия ми нис тър Симеон 
Дянков, на ко ято да пос
та вим тревожно, за кой 
ли път, на ши те на бо ле
ли проблеми. Оказа се, 
че по се ще ни ето на  из ра
ел с ка та пра ви тел с т ве на 
де ле га ция е поваж но от 
дис ку си ята с хората, ко
ито оси гу ря ват хля ба на 
бъл га ри те и тех ни те не ре
ше ни проб ле ми"  за яви 
Румяна Ангелова, пред
се да тел на Регионалния 
съ юз на зър ноп ро из во ди
те ли те в Бяла Слатина.

Те са ис ка ли да попитат 
финансист но мер ед но ко
га ще се ре ши въп ро сът 

с ак ци за вър ху горивата, 
пол з ва ни от сел с кос то
пан с ки те производители, 
и как во се случ ва с на ци
онал ни те доплащания. 
Ангелова, пък и ос та на
ли те зър ноп ро из во ди те ли 
твърдят, че обещанията, 
да де ни при под пис ва
не то на спо ра зу ме ни ето 
с управляващите, не се 
спаз ват тотално, а при
ета та и от две те стра ни 
три го диш на фи нан со
ва рам ка въ об ще я няма. 
 Обещанията, ко га то бях
ме на тракторите, бя ха 
големи, се га – ни що  
твър ди тя.

В Белослатинско ня кои 
от арен да то ри те при вър
ш ват жът ва та на ече ми ка 

и нав ли зат в жит ни те 
ниви. 

Според уп ра ви те ля на 
го ля ма та вра чан с ка мел
ни ца Петко Димитров 
до не се ни те пър ви про
би жи то от ре ги она е с 
мно го подоб ри по ка за те
ли от ми на ло го диш ни те 
и ако не пад нат дъж до
ве в раз га ра на жътвата, 
ка чес т во то на зър но то 
ще е отлично. Добивът 
от ече ми ка в то зи край 
е 400420 ки лог ра ма от 
декар, но мес т ни те сто
па ни са свик на ли на 
подоб ра ре кол та и то ва 
не ги удовлетворява.

До се га в об ласт Враца 
са ожъ на ти 32 488 де ка ра 
с ечемик, ко ето е по ве че 

от ед на тре та от за се ти те 
площи, сред ни ят до бив за 
об лас т та е 320 ки лог ра ма 
от декар. Близо ед на тре та 
от мас ло дайна та ра пи
ца съ що ве че е прибрана, 
въп ре ки ва ле жи те през 
ми на ла та седмица, до
би вът е 262 ки ла сред но 
от декар. По вра чан с ки
те поля, в ече ми че ни те 
масиви, ра бо тят 57 сел
с кос то пан с ки машини, а 
в жът ва та на ра пи ца та са 
ан га жи ра ни 42 трактора, 
ком бай ни и дру га при би
ра ща техника.

До то зи мо мент ня ма 
пред ло же ния към про из
во ди те ли те за из ку пу ва не 
на зърното, ня ма и склю
че ни сделки. Мелничари 
и хле ба ри из туп ват хам
ба ри те и ча кат но ва та 
реколта. 

Изкупната це на за 
ечемика, ко ято стар ти ра 
в на ча ло то на жътвата, е 
300 ле ва за тон, а за пше
ни ца та се прог но зи ра да 
за поч не от 280330 ле ва 
за тон. Според спе ци
алис ти це на та на жи то то 
оба че мо же и да падне, 
ако Русия от во ри пови со
ка кво та за внос от дру ги 
страни.■

Министър Дянков
пак за гър би 
зе ме дел ци те

Мария 
ПАНАЙОТОВА
Център Европа Директно Враца 

към Търговскопро миш ле на па
ла та  Враца стар ти ра Кампания 
„Ти пи шеш Европейска ис то рия”. 
Целта на Кампанията е, при до би
вай ки ме дий ни ком пе тент нос ти 
и поз на ния за пра ва та на граж
да ни те на ЕС,  уче ни ци от 9 до 
13 го диш на въз раст и учи те ли 
от Северозападна България, да 
ре гис т ри рат  в пуб лич но то прос
т ран с т во промените, ко ито са 
нас тъ пи ли в на ше то об щес т во 
след вли за не то ни в Европейския 
съ юз  по от но ше ние на на ше то 
ежедневие. Как и за що ста нах
ме чле но ве на Европейския съюз? 
Как е из г леж да ло ежед не ви ето 
на мо ето семейство, улица, град, 
дър жа ва пре ди и как из г леж да 
сега? Какви проб ле ми са има ли 
хо ра та пре ди и как ви проб ле ми 
имат сега? 

Във Враца, в Конферентната за
ла на ТПП – Враца, и в Монтана, 
обу чи тел на за ла на АРР и БЦ 
Монтана,  се про ве ждат обу че ния 
на те ма „ Научинап ра випуб ли
ку вай” на еки пи те от уче ни ци и 
учи те ли от два та об лас т ни града. 
Обучението във Видин ще бъ
де про ве де но през м.сеп тем в ри 
2011 .

По вре ме на Кампанията „Ти 
пи шеш Европейска ис то рия” се 
обявява мул ти ме ди ен кон курс 
„Ти пи шеш ев ро пейс ка ис то рия 
на своя ро ден край”, при кой то се 
очак ва уче ни ци те под ръ ко вод с т
во то на сво ите учи те ли да ста нат 
ре пор те ридоб ро вол ци и да да дат 

своя при нос по темата. 
В края на Кампанията най

доб ри те ин ди ви ду ал ни и лич ни 
ис то рии ще бъ дат обоб ще ни в 
ед на го ля ма ис то рия за съ от
вет ния ре ги он и ре зул та ти те от 
кон кур са ще бъ дат пуб лич но 
представени.■Ц
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Стартира 
кампания „Ти пи шеш
Европейска ис то рия”

►„Човек, с кой то сте се 
за поз на ли в чата, ис ка да се 
срещ не с вас. Какво бих те 
направили?” 

►"Искаш да си ку пиш 
храна, но на опа ков ка

та не е по со чен крайни ят 
срок на годност, ни то да та
та на производство. Какво 
е найдоб ре да направиш?” 
►„Има ли зна че ние за теб 
да ли закуската, ко ято ще 
си купиш, е от из вес т на 
марка?” 

Това са част от въпросите, 
чи ито от го во ри де ца от че
ти ри учи ли ща в  Мон та на 
тър се ха за ед но по вре ме 
на обу че ни ето „Научинап
ра випуб ли ку вай” на цен тър 

Европа Директно Враца, 
обе ди не ни в че ти ри 
еки па „Енерджи тим”, 
„Здравословен жи вот”, 
„Еко мо да” и „ Нет ма
ния”. Основните неща, 
на ко ито все ки чо век 
има право, са нещата, 
от ко ито на ис ти на има
ме нуж да и не мо жем 

без тях. Но пра во то е здра во 
свър за но с от го вор нос т
та – да па зиш за се бе си и 
за дру ги те чис ти во да та и 
въздуха, ра зум но да пот ре
бя ваш и да не за мър ся ваш 
окол на та среда, да во диш 
здра вос ло вен живот. ■

Научи - 
направи - 
публикувай



ПК “Наркооп”
 – Монтана

Нашият хляб е от натурални суровини
 без консерванти и 

генномодифицирани организми 
(ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

ЕТ “ГАБИ”
гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

предлага на своите клиенти:
► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
     да поръчате всичко за вашите весели
     и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг 
     единствено тук по 7,50 лв.
Очакваме ви всеки ден на  бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

14 - 20 юли 2011
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД 
се пре мес ти на нов адрес:
Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

Обществена 
пе рал ня 
хи ми чес ко 
чистене

♥ Пране, сушене, пар но гла де не
на спал но бельо, дрехи,
оле ко те ни за вив ки и др.
♥ Почистване и бо ядис ва не
на ко же ни дрехи.

Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б
GSM 0888 69 79 24

Цялостни 
интериорни решения

►От вътрешния ремонт, 
     през мебелите
     до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132

Траурен ма га зин
Монтана, бул. “Парта” 

(до блок “Плиска” 13)
  ● Магазинът пред ла га ковчези,
 кръстове, драперии, некролози,
 венци, как то и всичко, не об хо ди мо
 за пог ре бе ние и помен.
  ● Икони, сувенири, цветя, свещи. 
 ● Изработка на из кус т ве ни венци.

Цена на ед ро и на дребно.
Тел. 0888/444 525
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ч 14 Св. ап. Акила. Преп. 
Никодим Светогорец 
п 15 Св. мчци Кирик и 
Юлита. Св. равноап. ве
лик княз Владимир 
с 16 Св. свщмчк 
Атиноген и 10те му 
ученици. Св. мчца Юлия 
девица. Св. мчк Йоан 
Търновски 
н 17 † Неделя след 
Петдесетнища – на св. 
Отци от 6те Вселенски 
събори. Св. вмчца 
Марина. Възхвала на 
Пресвета Богородица 
– Възпоменаване на 
пре би ва ва не то на чу
дот вор на та ико на на 
Света Богородица 
„Божигробска“ в гр. 
Пловдив 2010 г. 
п 18 Св. мчк Иакинт в 
Амастрида. Св. мчк. 
Емелиан Доростолски 
в 19 Преп. Макрина. 
Преп. Дий. 
с 20 Св. про рок Илия 
(Илинден)

Из пъл ни тел ни ят ди
рек тор на найго ля ма та 
бъл гар с ка час т на га зо
ва ком па ния „Овергаз 
Инк.” АД  гн Сашо 
Дончев и све тов на та 
тех но ло гич на ком па
ния Bosch в ли це то на 
гжа Бригите Ебле, ге
не ра лен ди рек тор на 
„Роберт Бош” ЕООД и 
пред с та ви тел на Bosch 
гру па та в България, 

под пи са ха рам ков до
го вор за съв мес т на 
ра бо та в об лас т та на 
би то ва та газификация

Двете ком па
нии ще раз ви ват 
за ед но проекти, ко
ито ще нап ра вят 
синьо то го ри во още 
подос тъп но за бъл гар с
ки те домакинства. 

От на ча ло то на юли 
2011 го ди на Овергаз и 

Bosch ще пред ла гат на 
жи ве ещи те до га зо раз
п ре де ли тел на та мре жа 
в стра на та ком п лек с на 
ус лу га “HOMELine”. 

Тя ще да ва въз мож
ност да се из бег нат 
ад ми нис т ра тив ни те 
ан га жи мен ти по из г
раж да не на до маш на та 
га зо ва инсталация, да 
се ку пу ва на из год ни 
це ни обо руд ва не то с 

мар ка та „Bosch” и да се 
зап ла ща пот реб ле ни ето 
на при ро ден газ на рав
ни внос ки през ця ла та 
година. 

Двете ком па нии ще 
обе ди нят и опи та си 
в об с луж ва не то на 
клиенти, за да пос тиг нат 
още пови со ко ка чес т во 
на услугите, ко ито пред
ла гат на пот ре би те ли те 
на енергия.■ 

Овергаз и Bosch със съв мес т ни 
про ек ти за би то ва  га зи фи ка ция

59 ап те ки във Врачанска
об ласт ще от пус кат
лекарства,
зап ла щани от НЗОК
Районната здрав но оси гу ри тел на ка са във 

Враца фи на ли зи ра сключ ва не то на до го во
ри с ап те ки те от об лас т та за от пус ка не то на 
лекарства, ме ди цин с ки из де лия и ди етич ни хра
ни за спе ци ал ни ме ди цин с ки це ли през 2011 
г. През та зи го ди на от кан ди датс т ва щи те за 
сключ ва не на до го вор с РЗОК 61 аптеки, 59 са 
из пъл ни ли изис к ва ни ята на НЗОК ка то са пред
с та ви ли не об хо ди ми те до ку мен ти и са склю чи ли 
ин ди ви ду ал ни до го во ри с РЗОК  Враца. За 
срав не ние през 2010 г. аптеките, ра бо те щи по 
до го вор с РЗОК са би ли 66. Договарянето пре ми
на по пред ва ри тел но обя ве ни за цел та по ка на и 
из гот вен гра фик за по да ва не на до ку мен ти те и 
сключ ва не на договорите.

59те аптеки, склю чи ли до го во ри за от пус ка не 
на час тич но или на пъл но зап ла те ни от здрав на та 
ка са ле кар с т ва са раз по ло же ни в 9 от 10те об
щи ни на об ласт Враца, ка то найго лям е тех ни ят 
брой в об щи на Враца – 36. Договорите на всич
ки тър гов ци на дреб но на ле кар с т ве ни продукти, 
ме ди цин с ки из де лия и ди етич ни хра ни за спе
ци ал ни ме ди цин с ки це ли вли зат в си ла от 1 юли 
2011 г. 

Директорът на РЗОК има пра во да склю чи 
до го во ри и след обя ве на та про це ду ра с но ви кан
ди да ти  при те жа те ли на раз ре ше ние за тър го вия 
на дреб но с ле кар с т ве ни про дук ти при условие, 
че ап те ка та от го ва ря на об щи те ус ло вия и изис
к ва ния на НЗОК, съобщиха от пресцентъра на 
касата.■

РЗОК – Враца 
сключи договори 
с 59 аптеки



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

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. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Въ
в 

В
ар

на
В 

М
он

т
ан

а
В 

об
щ

ин
а 

К
ри

во
до

л

Лично мнение

7www. slovoplus. info   БРОЙ 28 (788), 14 - 20 ЮЛИ  2011Слово спектър

Клуб при яте
ли на при ро ден парк 
“Врачански балкан” и 
ба лет “Меджик” взе ха 
учас тие в Национална 
сре ща “Младежко 
доброволчество” и в 
Национално мла деж ко 
изложение, ко ето се про
ве де от 30 юни до 4 юли 
в гр. Варна.

Проявата да де въз
мож ност на по ве че от 
80 мла деж ки ор га ни
за ции от ця ла та стра на 
да пред с та вят сво ята 
дейност и да об ме нят 
доб ри прак ти ки по меж ду 
си. По вре ме на из ло
же ни ето ор га ни за ци ите 
раз по ла га ха с щан до
ве в Морската гра ди на за 
пред с та вя не на ра бо та
та си. Много учас т ни ци 
де мон с т ри ра ха ар тис
тич ни те си уме ния и на 
от к ри ти сцени. 

С раз но об раз ни рек
лам ни ма те ри али Клуб 
при яте ли на Природен 
парк “Врачански балкан” 
по пу ля ри зи ра ха дейнос

т та на клу ба как то и 
дейнос т та на мла деж
кия екоклуб “Зелено 

бъдеще”. Щандовете 
на Клуб при яте
ли на Природен парк 

“Врачански балкан” и на 
ба лет “Меджик” бя ха по
се те ни  от кме та на гр. 

Варна. Представителите 
на две те ор га ни за ции 
взе ха учас тие и в доб

ро вол чес ки те ак ции по 
по чис т ва не на пла жа и 
раз да ва не то на ин фор ма
ци он ни материали.

“Националното из ло
же ние на мла деж ки те 
ор га ни за ции“ се ор га
ни зи ра за ос ми по ре ден 
път ка то та зи го ди
на мо то то на сре ща та 
бе “Младежко доб ро
вол чес т во“ и има за цел 
да по пу ля ри зи ра доб
ро вол чес т во то сред 
по ли ти чес ки лица, гос
ти на про ява та и пред 
обществото. Тя бе пос
ве те на на Европейска 
го ди на на доб ро вол чес т
во то  2011. В рам ка та на 
сре ща та пред с та ви те ли на 
Националния мла деж ки 
фо рум и на Европейския 
мла деж ки фо рум дис
ку ти ра ха те ма та за 
из ра бот ва не то на Закон за 
доб ро вол чес т во то у нас и 

ра бо ти ха вър ху из гот вя
не то на Европейска хар та 
на доброволеца. ■ Слово 
плюс

При яте ли на Врачанския
балкан участваха в среща

Проявата да де
въз мож ност
на по ве че от 
80 мла деж ки 
ор га ни за ции 
от ця ла та 
стра на да 
пред с та вят 
сво ята дейност 
и да об ме нят 
доб ри прак ти ки 

“Младежко доброволчество”

Димитър МАРКОВ
Строихме со ци ализ

ма в България, за ка чих ме 
и от но во то стро ене на 
ка пи та лиз ма у нас, а бла
го дар ност никаква.

Отнеха ни на ма ле на
та так са при джи пи та та 
– мно го чес то сме хо де ли 
там. Остарейте и вие, гос
по да управляващи, пък 
ще ви пи там ще за чес ти те 
ли и вие с ме ди цин с ки те 
услуги, или не?

Преди око ло ме сец 
ни залъгаха, че се уму
ва да се да де уве ли че ние 
на всич ки пенсии. Не 
би – оня, фи нан со ви ят 
цербер, не даде. Нямало 
въз мож ност в бю дже
та – са мо на вдо ви ци те 
ще се под х вър лят трохи. 

И не стига, че ня ма да 
има ни как во увеличение, 
ами до ри и нор мал но то 
ком пен си ра не с ин дек
са на ин ф ла ция не ни 
се изчислява. Отгоре на 
всич ко хра ни и ле кар с т ва 
про дъл жа ват да пос къп
ват …

И как во излиза? Излиза, 
че вмес то да се из ча ка да 
из ле зем от кри за та и по
не мал ко да стъ пим на 
крака, пък чак то га ва да 
се фор си ра стро ежът на 
автомагистрали, то яв но 
поваж ни са ас фал то ви те 
връз ки с Европа и Азия, 
от кол ко то оце ля ва не то на 
бъл гар с ки те пенсионери. 

Благодарим за “топ
ли те грижи”, гос по да 
управници.■

За пенсионерите 
и ма гис т ра лите

▲ Новият президент на Ротари-Монтана встъпи в длъжност на тържествена церемония. Мая 
Григорова прие президентската огърлица от Тодор Владимиров. Тя ще ръководи клуба до 

следващия 1 юли.  В новото ръководство на Ротари-Монтана влизат още д-р Ваня Макова, която 
е вицепрезидент. Секретар е Цветан Станев, а церемониалмайстор Евгени Николов. Смяната 
винаги става на 1 юли, уточниха ротарианците.  Отбелязахме 10-годишнината от основаването на 
Ротари-Монтана, отчете се Владимиров. СНИМКА: АРХИВ

◄Представители на об-
щин с ко то ръ ко вод с т во 

на ПП ГЕРБ в Криводол ува-
жи ха тра ди ци он ния праз ник 
Еньовден в с. Градешница. 
Покани ги кме тът Магдалин 
Сълков. Инициативата 
за са мия праз ник бе на 
кметс т во то и църквата. 
Празникът се про ве-
де в Градешкия манастир, 
където дойдоха вра чан с ки-
ят мит ро по лит Калиник, 
епис коп Киприян и мно го 
мес т ни жи те ли и дарители. 
В цър к ва та на ма нас ти ра 
се про ве де служ ба за здра-
ве и плодородие, след ко ято 
в дво ра на ма нас ти ра во кал-
на та гру па на с. Добруша 
из пя мно го на род ни песни, а 
де ца та от с. Градешница ре-
ци ти ра ха стихотворения. 
Тържеството за вър ши с 
празничен обяд. ■
СНИМКА: АРХИВ

Еньовден в 
с. Градешница 

Мая Григорова е новият 
президент на Ротари клуб
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Ася ТОДОРОВА
Клуб “Медии” към 
ОДК “Ние, враб че та та”
Групата, с ди ри гент и ху до

жес т вен ръ ко во ди тел Цветан 
Цветанов, се за вър на с 1 ко
лек тив на и с 7 ин ди ви ду ал ни 
награди. Народният хор към 
фор ма ци ята спе че ли пър
ва награда. Всички со лис т ки 
се кла си ра ха на чел ни места. 
Първо мяс то за во юва Йоана 
Пламенова. Към ак ти ва на 
тор ла че та та се при ба ви

ха две вто ри мес та за Сара 
Валентинова и Ася Андреева, 
за ко ято то ва бе де бют
но участие, и  че ти ри тре ти 
мес та за Петя Григорова, 
Детелина Велкова, Стефани 
Иванова и Ива Емилова (въз
пи та нич ка на Цветана Илиева 
от обе ди не на шко ла по из
кус т ва та “Добри Христов”). 
Формацията по лу чи че ти
ри по ка ни за учас тия в дру ги 
меж ду на род ни фолк лор ни 
фестивали, три от ко ито са 

зад граница.
Конкурсът “Пауталия” съб

ра над 2500 участника, ко ито 
се съ рев но ва ва ха в раз лич
ни ка те го рии и въз рас то ви 
групи. Форумът бе ор га ни зи
ран от об щи на Кюстендил и 
чи та ли ще “Братство 1869”, 
под пат ро на жа на кме
та на Кюстендил Петър 
Паунов. Конкурсът е вклю
чен в Културния ка лен дар на 
Министерство на кул ту ра
та на Република България и в 

Програмата за зак ри ла на де ца 
с изя ве ни дарби. Участниците 
в кон кур са бя ха оце ня ва ни 
от вид ни име на в бъл гар с кия 
фолклор, сред ко ито на род
на та пе ви ца Олга Борисова и 
проф. Петър Льондев.

Пътуването на гру па та се 
осъ щес т ви бла го да ре ние на 
ро ди те ли те на участниците, 
как то и със съ дейс т ви ето 
на инж. Дилян Димитров 
 кмет на об щи на Георги 
Дамяново.■

Валя БОБОЙЧЕВА
В картинната га ле рия на 

чи та ли ще „Развитие1892” 
– Бяла Слатина се съб ра
ха на ед но мяс то и слово, 
и усмивки, и спомени. 
Защото хората, оби ча щи 
поезията, са тънкострунни, 
нас т ро ени в един регистър. 
А още по ве че, ако по ези
ята но си име то на Дамян 
Францов, с
„изтънчена
чувствителност,
неразпилянаискреност,
намигванезагадъчно,
 несуета…”
И се по та пяш в то зи оке

ан…Мисля, че и не би 
мог ло да бъ де дру го яче при 
сре ща та с него. Той е при
тес ни те лен. Казва за се бе 
си, че е обикновен, с кръв 
„полуинтелигентска,полу
селяшка”. Не си вярва, че 
ус пя ва да ло ви све тул чи ци 
в мра ка и да ни ги под на
ся в стих. Смята, че „няма
праводасеправинава
жен”.А и не умее. Затова 
та зи ве чер не се опи та да 
с ри е чес то на пи ра щи те 
сълзи. Те бликваха, как то 
от ми ли те ду ми на Росица 
Стойкова, ед на от не го

ви те пър ви учи тел ки по 
литература, та ка и от спо
ме ни те на Петър Доневски, 
агрономът, оби ко лил ня ко
га бе лос ла тин с ки те села, 
а покъс но на пи сал кни
ги за тях и за хо ра та от 
равнината. Задълбочена, 
фи ло соф с ка трак тов
ка на сти хо ве те на Дамян 
Францов ни под не се 
Василка Цачева – дъл
го го ди шен ли те ра тор и 
поз на вач на твор чес т во то 
му. А жур на лис т ка та Цвета 
Стефанова из кус но ни пре
ве де по 
„мостаМирабо,
естественоиСена–
отнасяща
безсъжаление:
мечтитени,надеждите
илюбовта”, и да 

повярваме, „чещебъ
датистински” – за ед но 
със „сту ден т с ка та ро ман
ти ка” ни убе ди друг един 
филолог, Събка Николова.

И въпреки, че как то сам 
ав то рът казва: 
„Недолетях
натозисвятнабялкон,
нитопрезгодините
сенаучихдаяздя…”
той си е имал „своите

мъничкимисии”, към ко
ито е и „дабъдезахарче
любов!”, а 

„невероятнобоязлива
едушатаму–
треперещлистот
сянкатанавятъра…”
Ние, в залата, бях ме ед ни 

от първите, на ко ито тво ре
цът до ве ри още… от сво ите 
„Мечти”, как то и спо де ли 
за се га не на ри су ва ни те кар
ти ни на „Художника”. Ние 
бях ме и тези, ко ито пре
вър нах ме не го вия пос ле ден 
въп рос от кни га та в по же
ла ние „…Ащедочакамели
някогапокой?”

Защото, гн Францов, 
дори да има снегове, пре
пятс т вия и стра хо ве ,  или 
въз ду хът да се е на гър бил 
от теж ки мис ли и чув с т ва
,на нас, тво ите читатели, ни 
сти га „поточетотисвет
линка–сълза”, „Лавинното
никуче”, а ние, с теб
„…живищесме
хилядигодини,
норицаридостойни
надълга–
дабъдемчаст
отвъздуха
исветлината!”,
не до ча ка ли по кой…■

Марийка ПЕТРОВА

***
В ТОЯ СВЯТ ЗАБЪРЗАН
И НЕЛЕСЕН, 
дето всеки дебне като враг, 
в тоя свят лишен от смях и песен 
ти ми бе изпратен като дар.
За да имам като малко пухче 
лек ветрец, небе и светлина – 
и да мога леко да понасям  
чуждата омраза и вражда.
В тоя свят на толкова заблуди, 
на предателства и на лъжи, 
можехме със тебе като луди 
да мечтем, и да сваляме звезди.
За да можем и след много време – 
даже и на прага на смъртта, 
всеки като спомен да си вземе 
блага дума и една мечта.

Разкрития,
прог но зи
и хи по те зи
Ако не поз на вах по ве че от 
по ло вин век пи са те ля Милан 
А. Миланов, щях да се изне
надам, че не го ви те 6 кни ги, 
озаг ла вени “Тайните под зе
мия на България”, са меж ду 
найпродаваните
Иван ВЪЛОВ

Освен книгите, на пи са ни в съ ав тор с
т во – ро ма нът “Крадци на Богородици”, 
с из вес т ния пи са тел и пре во дач 
Стефан Гечев, а с мен – по вес т та 
“Тайнственият бла го де тел” през 1970 г., 
Миланов е ав тор на още ня кол ко ро ма
на и повести, на ки но и те ле ви зи он ни 
сценарии. Книгите му в по ре ди ца та 

“Тайните под зе мия 
на България” са 
ре зул тат от ши ро
ки те му ин те ре си в 
об лас т та на езо те
риз ма и на уч на та 
фан тас ти ка и на 
дъл го го диш но то му 
об щу ва не с кон так
тьор ки те Стефанка 
Мирчева и Веса 
Маркова.

Тръгвайки обик
но ве но от ве че 
из вес т ни фак ти 
за ис то ри чес ки 
събития, при род
ни феномени, 
ле ген ди и ми то ве 
(из ли за щи да леч 
из вън сло же но то 
от него, в слу чая 
– подвеждащо, 
заглавие), пи
са те лят 
пра ви сен за ци
он ни разкрития, 
раз бул ва хи ля
до лет ни тайни, 
за ся га щи поч ти 
всич ки об лас ти на 
чо веш ка та ци ви ли за
ция (наука, религия, 
философия, 
изкуство, ли те ра
ту ра…), дос ти га до 
не поз на ти до се га 
в на ука та обяс не
ния за при род ни 

феномени.
Написани под фор ма та на ув ле

ка тел ни разкази, в ко ито глав но то 
дейс т ва що ли це и ав то ров съ бе сед ник 
е отец Гавраил, ма нас тир с ки игу мен 
и бо жи човек, кой то е репродукторът, 
из точ ни кът на но ви те разкрития, 
тълкувания, прогнози. Само спо
ме на ва не то им е достатъчно, за да 
въз бу ди лю бо питс т во то и чи та тел с ко то 
въображение. Намираме ги под заг ла
ви ето на вся ка от шес т те части. Част 
първа: Мадарският конник. Музеят 
под Витоша. Хан Омуртаг. Тайните на 
Исус Христос. Троя. Платото Наска. 
Част втора: Троя в България. Дискът от 
Фестос. Германска под вод ни ца в Черно 
море. База на НЛО в Стара планина. 
Кивота. В под зе ми ята на Кремъл. 
Тонгуска. Част трета: Две ори ги нал ни 
има няр с ки карти. Какво кри ят те пе та
та в Пловдив. Остров Света Анастасия 
е сък ро вищ ни ца на света. Чия е му
ми ята на фа ра он Тутанкамон… Част 
четвърта: Мелхиседек Арамейски и 
Йоан Богослов. Къде из чез на ха жи те
ли те на Мачу Пикчу. Савската ца ри ца 
е ца ри ца на юж ни те тра кийс ки пле
ме на и се на ри ча Бастет. Нацистка 
ба за под Айфеловата кула. Ракетите в 
швед с ки те езера. Граф Сен Жермен. 
Белоградчишките ска ли са мал ка та 
Шамбала на Европа. Какво ни очак ва 
през 2012 г. И още, и още…

Бележка на редакцията: 
Читателите на в. “Слово 

плюс” имаха възможност в края 
на миналата година да прочетат 
откъси от шестата част на 
“Тайните подземия на България” 
Поредицата “Тайните подземия…” 
може да намерите в книжарница 
“Батко Джони” в Монтана.■
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“Торлашки на пе ви” с 
8 наг ра ди от кон курс

Вокална фор ма ция „Торлашки напеви“ към гим на зия с пре по да ва не на чуж ди ези ци 
„Петър Богдан“ – Монтана, от но во спе че ли при зо ви мес та от пе тия меж ду на ро ден 
фолк ло рен фес ти вал “Пауталия”, който се про ве де на 1 юли в Кюстендил

С "Лавинното ку че"
на Дамян Францов

Виолета СТАНИСЛАВОВА 

Другата реалност
Към бъдещето времето изтича.
От бъдещето времето се връща.
А нашто бъдеще е вече минало на 
други светове.
Влудява ме реалността.
От нея искам да избягам.
Не зная накъде – но зная –
ТО ме чака.
Окото му космично и пронизващо 
хипнотизира 
и търси свойто продължение.
Пришълците ни изчакват.
Космодрум е цялата земя.


