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Министър Дянков
пак загърби
земеделците
Елеонора ЦАНОВА

"Днес трябваше да
имаме среща с финан
совия министър Симеон
Дянков, на която да пос
тавим тревожно, за кой
ли път, нашите наболе
ли проблеми. Оказа се,
че посещението на изра
елската правителствена
делегация е по-важно от
дискусията с хората, ко
ито осигуряват хляба на
българите и техните нере
шени проблеми" - заяви
Румяна Ангелова, пред
седател на Регионалния
съюз на зърнопроизводи
телите в Бяла Слатина.
Те са искали да попитат
финансист номер едно ко
га ще се реши въпросът

с акциза върху горивата,
ползвани от селскосто
панските производители,
и какво се случва с наци
оналните доплащания.
Ангелова, пък и остана
лите зърнопроизводители
твърдят, че обещанията,
дадени при подписва
нето на споразумението
с управляващите, не се
спазват тотално, а при
етата и от двете страни
тригодишна финансо
ва рамка въобще я няма.
- Обещанията, когато бях
ме на тракторите, бяха
големи, сега – нищо твърди тя.
В Белослатинско някои
от арендаторите привър
шват жътвата на ечемика

и навлизат в житните
ниви.
Според управителя на
голямата врачанска мел
ница Петко Димитров
донесените първи про
би жито от региона е с
много по-добри показате
ли от миналогодишните
и ако не паднат дъждо
ве в разгара на жътвата,
качеството на зърното
ще е отлично. Добивът
от ечемика в този край
е 400-420 килограма от
декар, но местните сто
пани са свикнали на
по-добра реколта и това
не ги удовлетворява.
До сега в област Враца
са ожънати 32 488 декара
с ечемик, което е повече

от една трета от засетите
площи, средният добив за
областта е 320 килограма
от декар. Близо една трета
от маслодайната рапи
ца също вече е прибрана,
въпреки валежите през
миналата седмица, до
бивът е 262 кила средно
от декар. По врачански
те поля, в ечемичените
масиви, работят 57 сел
скостопански машини, а
в жътвата на рапицата са
ангажирани 42 трактора,
комбайни и друга приби
раща техника.
До този момент няма
предложения към произ
водителите за изкупуване
на зърното, няма и склю
чени сделки. Мелничари
и хлебари изтупват хам
барите и чакат новата
реколта.
Изкупната цена за
ечемика, която стартира
в началото на жътвата, е
300 лева за тон, а за пше
ницата се прогнозира да
започне от 280-330 лева
за тон. Според специ
алисти цената на житото
обаче може и да падне,
ако Русия отвори по-висо
ка квота за внос от други
страни.■

Център Европа Директно Враца

Стартира
кампания „Ти пишеш
Европейска история”
Мария
ПАНАЙОТОВА
Център Европа Директно Враца
към Търговско-промишлена па
лата - Враца стартира Кампания
„Ти пишеш Европейска история”.
Целта на Кампанията е, придоби
вайки медийни компетентности
и познания за правата на граж
даните на ЕС, ученици от 9 до
13 годишна възраст и учители
от Северозападна България, да
регистрират в публичното прос
транст во промените, които са
настъпили в нашето обществ о
след влизането ни в Европейския
съюз по отношение на нашето
ежедневие. Как и защо станах
ме членове на Европейския съюз?
Как е изглеждало ежедневието
на моето семейство, улица, град,
държава преди и как изглежда
сега? Какви проблеми са имали
хората преди и какви проблеми
имат сега?
Във Враца, в Конферентната за
ла на ТПП – Враца, и в Монтана,
обучителна зала на АРР и БЦ
Монтана, се провеждат обучения
на тема „ Научи-направи-публи
кувай” на екипите от ученици и
учители от двата областни града.
Обучението във Видин ще бъ
де проведено през м.септемвр и
2011 .

►„Човек, с който сте се
запознали в чата, иска да се
срещне с вас. Какво бихте
направили?”
►"Искаш да си купиш
храна, но на опаковка

та не е посочен крайният
срок на годност, нито дата
та на производство. Какво
е най-добре да направиш?”
►„Има ли значение за теб
дали закуската, която ще
си купиш, е от известна
марка?”

Това са част от въпросите,
чиито отговори деца от че
тири училища в Монтана
търсеха заедно по време
на обучението „Научи-нап
рави-публикувай” на център
Европа Директно Враца,
обединени в четири
екипа „Енерджи тим”,
„Здравословен живот”,
„Еко мода” и „ Нет ма
ния”. Основните неща,
на които всеки човек
има право, са нещата,
от които наистина има
ме нужда и не можем
без тях. Но правото е здраво
свързано с отговорност
та – да пазиш за себе си и
за другите чисти водата и
въздуха, разумно да потре
бяваш и да не замърсяваш
околната среда, да водиш
здравословен живот. ■

По време на Кампанията „Ти
пишеш Европейска история” се
обявява мултимедиен конкурс
„Ти пишеш европейска история
на своя роден край”, при който се
очаква учениците под ръководст 
вото на своите учители да станат
репортери-доброволци и да дадат

своя принос по темата.
В края на Кампанията найдобрите индивидуални и лични
истории ще бъдат обобщени в
една голяма история за съот
ветния регион и резултатите от
конкурса ще бъдат публично
представени.■

Научи направи публикувай
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ОБЩИНА Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ;
централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
e-mail : medkovec@mail.bg

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.I, т.7
от ЗМСМА и във връзка с
изпълнение на решения
№ 388/30.06.2011г. и №
390/30.07.2011г. на ОбС относно раз
пореждане с имоти общинска
собст веност на община Медковец,
обл. Монтана

ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
недвижими имоти частна общинска собственост,
както следва:
1. Дворово място с площ 1140 кв.м, на
ходящо се в УПИ II-164, кв. 21 по плана на
с.Пишурка с първоначална цена – 3420,00 /
три хиляди четиристотин и двадесет и 0,00/
лева.
2. Имот № 535001 представляващ нива
с площ – 198,363 дка, категория V /пета/ в
землището на с. Сливовик с първоначална
цена – 45623,00 /четиридесет и пет хиляди
шестстотин двадесет и три и 0,00/ лева.
3. Дворово място с площ 1200 кв.м, на
ходящо се в УПИ ІІ-130, кв. 7 по плана на с.
Аспарухово с първоначална цена – 3998,00
/три хиляди деветстотин деветдесет и осем
и 0,00/ лева.
4. Помещение /част от сграда битов
комбинат/ - стая с преддверие с обща заст
роена площ – 16,99 кв.м и височина 3,50 м.,
находяща се в кв. 79, УПИ-IХ, пл. № 776 в с.
Медковец. с първоначална цена – 4000,00 /
четири хиляди и 0,00/ лв.
5. Сграда /полуразрушена водна кула/
със застроена площ 11,00 кв.м, височина
8,00 м и дебелина на стената 0,40 м с пър
воначална цена – от 980,00 /деветстотин и
осемдесет и 0,00/ лв.
Търгът ще се проведе на 21.07.2011г. от
13.30ч. в заседателната зала на община
Медковец от комисия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов
– директор СА
Членове:
1.инж. Цветан Йорданов Атанасов
– старши експерт ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев
– младши експерт ЕП
3. Мариан Цветанов
– юрисконсулт при
община Медковец
4. Нели Първанова Табакова
– финансов контрольор
Депозитът за участие е 10% от начална
та тръжна цена и ще се внася до 12.00 ч. на
21.07.2011 г. на касата на общината.
Стъпка на наддаване 1 /едно/ на сто от пър
воначалната цена.
Оглед на имотите – всеки работен ден.

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

120 години
пазаруваме
с доверие!

Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

14 - 20 юли 2011
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 10-те му
ученици. Св. мчца Юлия
девица. Св. мчк Йоан
Търновски
н 17 † Неделя след
Петдесетнища – на св.
Отци от 6-те Вселенски
събори. Св. вмчца
Марина. Възхвала на
Пресвета Богородица
– Възпоменаване на
пребиваването на чу
дотворната икона 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. пророк Илия
(Илинден)

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, маси – холни и

кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693
Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65
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Овергаз и Bosch със съвместни
проекти за битовагазификация
Изпълнителният ди
ректор на най-голямата
българска частна газо
ва компания „Овергаз
Инк.” АД - г-н Сашо
Дончев и световната
технологична компа
ния Bosch в лицето на
г-жа Бригите Ебле, ге
нерален директор на
„Роберт Бош” ЕООД и
представител на Bosch
групата в България,

подписаха рамков до
говор за съвместна
работа в областта на
битовата газификация
Двете компа
нии ще развиват
заедно проекти, ко
ито ще направят
синьото гориво още
по-достъпно за българс
ките домакинства.
От началото на юли
2011 година Овергаз и

Bosch ще предлагат на
живеещите до газораз
пределителната мрежа
в страната комплексна
услуга “HOMELine”.
Тя ще дава възмож
ност да се избегнат
административните
ангажименти по изг
раждане на домашната
газова инсталация, да
се купува на изгодни
цени оборудването с

марката „Bosch” и да се
заплаща потреблението
на природен газ на рав
ни вноски през цялата
година.
Двете компании ще
обединят и опита си
в обслужването на
клиенти, за да постигнат
още по-високо качество
на услугите, които пред
лагат на потребителите
на енергия.■

РЗОК – Враца
сключи договори
с 59 аптеки
59 аптеки във Врачанска
област ще отпускат
лекарства,
заплащани от НЗОК
Районната здравноосигурителна каса във
Враца финализира сключването на догово
ри с аптеките от областта за отпускането на
лекарства, медицински изделия и диетични хра
ни за специални медицински цели през 2011
г. През тази година от кандидатстващите за
сключване на договор с РЗОК 61 аптеки, 59 са
изпълнили изискв
 анията на НЗОК като са пред
ставили необходимите документи и са сключили
индивидуални договори с РЗОК - Враца. За
сравнение през 2010 г. аптеките, работещи по
договор с РЗОК са били 66. Договарянето преми
на по предварително обявени за целта покана и
изготвен график за подаване на документите и
сключване на договорите.
59-те аптеки, сключили договори за отпускане
на частично или напълно заплатени от здравната
каса лекарства са разположени в 9 от 10-те об
щини на област Враца, като най-голям е техният
брой в община Враца – 36. Договорите на всич
ки търговци на дребно на лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за спе
циални медицински цели влизат в сила от 1 юли
2011 г.
Директорът на РЗОК има право да сключи
договори и след обявената процедура с нови кан
дидати - притежатели на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти при условие,
че аптеката отговаря на общите условия и изис
квания на НЗОК, съобщиха от пресцентъра на
касата.■

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

Обществена
пералня
химическо
чистене
♥ Пране, сушене, парно гладене
на спално бельо, дрехи,
олекотени завивки и др.
♥ Почистване и боядисване
на кожени дрехи.
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б
GSM 0888 69 79 24

Цялостни
интериорни решения
►От вътрешния ремонт,
през мебелите
до интериорния текстил

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.
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Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Очакваме ви всеки ден на бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

Траурен магазин

Монтана, бул. “Парта”
(до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.
Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Слово спектър

Във Варна

Проявата даде
възможност
на повече от
80 младежки
организации
от цялата
страна да
представят
своята дейност
и да обменят
добри практики
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Приятели на Врачанския
балкан участваха в среща

Клуб прияте
ли на природен парк
“Врачански балкан” и
балет “Меджик” взеха
участие в Национална
среща “Младежко
доброволчество” и в
Национално младежко
изложение, което се про
веде от 30 юни до 4 юли
в гр. Варна.
Проявата даде въз
можност на повече от
80 младежки органи
зации от цялата страна
да представят своята
дейност и да обменят
добри практики помежду
си. По време на изло
жението организациите
разполагаха с щандо
ве в Морската градина за
представяне на работа
та си. Много участници
демонстрираха артис
тичните си умения и на
открити сцени.
С разнообразни рек
ламни материали Клуб
тта на клуба както и
приятели на Природен
парк “Врачански балкан” дейностт а на младеж
популяризираха дейнос кия екоклуб “Зелено

роволческите акции по
почистване на плажа и
раздаването на информа
ционни материали.
“Националното изло
жение на младежките
организации“ се орга
низира за осми пореден
път като тази годи
на мотото на срещата
бе “Младежко добро
волчество“ и има за цел
да популяризира доб
роволчеството сред
политически лица, гос
ти на проявата и пред
обществото. Тя бе пос
ветена на Европейска
година на доброволчест
вото - 2011. В рамката на
срещата представители на
Националния младежки
форум и на Европейския
младежки форум дис
кутираха темата за
изработването на Закон за
доброволчеств ото у нас и

“Младежко доброволчество”
бъдеще”. Щандовете
на Клуб прияте
ли на Природен парк

“Врачански балкан” и на
балет “Меджик” бяха по
сетени от кмета на гр.

Варна. Представителите
на двете организации
взеха участие и в доб

работиха върху изготвя
нето на Европейска харта
на доброволеца. ■ Слово
плюс

В община Криводол

Представители на об
Лично мнение
◄
щинск ото ръководство
на ПП ГЕРБ в Криводол ува

Еньовден в
с. Градешница

жиха традиционния празник
Еньовден в с. Градешница.
Покани ги кметът Магдалин
Сълков. Инициативата
за самия празник бе на
кметството и църквата.
Празникът се прове
де в Градешкия манастир,
където дойдоха врачанск и
ят митрополит Калиник,
епископ Киприян и много
местни жители и дарители.
В църквата на манастира
се проведе служба за здра
ве и плодородие, след която
в двора на манастира вокал
ната група на с. Добруша
изпя много народни песни, а
децата от с. Градешница ре
цитираха стихотворения.
Тържеството завърши с
празничен обяд. ■
СНИМКА: АРХИВ

За пенсионерите
и магистралите
Димитър МАРКОВ

Строихме социализ
ма в България, закачихме
и от новото строене на
капитализма у нас, а бла
годарност никаква.
Отнеха ни намалена
та такса при джипитата
– много често сме ходели
там. Остарейте и вие, гос
пода управляващи, пък
ще ви питам ще зачестите
ли и вие с медицинските
услуги, или не?
Преди около месец
ни залъгаха, че се уму
ва да се даде увеличение
на всички пенсии. Не
би – оня, финансовият
цербер, не даде. Нямало
възможност в бюдже
та – само на вдовиците
ще се подхвърлят трохи.

Слово

И не стига, че няма да
има никакво увеличение,
ами дори и нормалното
компенсиране с индек
са на инфлация не ни
се изчислява. Отгоре на
всичко храни и лекарства
продължават да поскъп
ват …
И какво излиза? Излиза,
че вместо да се изчака да
излезем от кризата и по
не малко да стъпим на
крака, пък чак тогава да
се форсира строежът на
автомагистрали, то явно
по-важни са асфалтовите
връзки с Европа и Азия,
отколкото оцеляването на
българските пенсионери.
Благодарим за “топ
лите грижи”, господа
управници.■
www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

В Монтана

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Мая Григорова е новият
президент на Ротари клуб
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

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
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на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

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

Слово култура

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

“Торлашки напеви” с
8 награди от конкурс

Иван ВЪЛОВ
Освен книгите, написани в съавторс
тво – романът “Крадци на Богородици”,
с известния писател и преводач
Стефан Гечев, а с мен – повестта
“Тайнственият благодетел” през 1970 г.,
Миланов е автор на още няколко рома
на и повести, на кино- и телевизионни
сценарии. Книгите му в поредицата
“Тайните подземия
на България” са
резултат от широ
ките му интереси в
областта на езоте
ризма и научната
фантастика и на
дългогодишното му
общуване с контак
тьорките Стефанка
Мирчева и Веса
Маркова.
Тръгвайки обик
новено от вече
известни факти
за исторически
събития, природ
ни феномени,
легенди и митове
(излизащи далеч
извън сложеното
от него, в случая
– подвеждащо,
заглавие), пи
сателят
прави сензаци
онни разкрития,
разбулва хиля
долетни тайни,
засягащи почти
всички области на
човешкатацивилиза
ция (наука, религия,
философия,
изкуство, литера
тура…), достига до
непознати досега
в науката обясне
ния за природни
феномени.
Написани под формата на увле
кателни разкази, в които главното
действащо лице и авторов събеседник
е отец Гавраил, манастирск и игумен
и божи човек, който е репродукторът,
източникът на новите разкрития,
тълкувания, прогнози. Само спо
менаването им е достатъчно, за да
възбуди любопитството и читателското
въображение. Намираме ги под загла
вието на всяка от шестте 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 подводница в Черно
море. База на НЛО в Стара планина.
Кивота. В подземията на Кремъл.
Тонгуска. Част трета: Две оригинални
иманярск и карти. Какво крият тепета
та в Пловдив. Остров Света Анастасия
е съкровищница на света. Чия е му
мията на фараон Тутанкамон… Част
четвърта: Мелхиседек Арамейски и
Йоан Богослов. Къде изчезнаха жите
лите на Мачу Пикчу. Савската царица
е царица на южните тракийски пле
мена и се нарича Бастет. Нацистка
база под Айфеловата кула. Ракетите в
шведските езера. Граф Сен Жермен.
Белоградчишките скали са малката
Шамбала на Европа. Какво ни очаква
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.■

Фолклорен фестивал "Пауталия"

Разкрития,
прогнози
и хипотези
Ако не познавах повече от
половин век писателя Милан
А. Миланов, щях да се изне
надам, че неговите 6 книги,
озаглавени “Тайните подзе
мия на България”, са между
най-продаваните
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Вокална формация „Торлашки напеви“ към гимназия с преподаване на чужди езици
„Петър Богдан“ – Монтана, отново спечели призови места от петия международен
фолклорен фестивал “Пауталия”, който се проведе на 1 юли в Кюстендил

Ася ТОДОРОВА
Клуб “Медии” към
ОДК “Ние, врабчетата”

Групата, с диригент и худо
жествен ръководител Цветан
Цветанов, се завърна с 1 ко
лективна и с 7 индивидуални
награди. Народният хор към
формацията спечели пър
ва награда. Всички солистки
се класираха на челни места.
Първо място завоюва Йоана
Пламенова. Към актива на
торлачетата се прибави

ха две втори места за Сара
Валентинова и Ася Андреева,
за която това бе дебют
но участие, и четири трети
места за Петя Григорова,
Детелина Велкова, Стефани
Иванова и Ива Емилова (въз
питаничка на Цветана Илиева
от обединена школа по из
куствата “Добри Христов”).
Формацията получи чети
ри покани за участия в други
международни фолклорни
фестивали, три от които са

зад граница.
Конкурсът “Пауталия” съб
ра над 2500 участника, които
се съревноваваха в различ
ни категории и възрастови
групи. Форумът бе организи
ран от община Кюстендил и
читалище “Братство 1869”,
под патронажа на кме
та на Кюстендил Петър
Паунов. Конкурсът е вклю
чен в Културния календар на
Министерство на култура
та на Република България и в

С "Лавинното куче"
на Дамян Францов

Валя БОБОЙЧЕВА
В картинната галерия на
читалище „Развитие-1892”
– Бяла Слатина се събра
ха на едно място и слово,
и усмивки, и спомени.
Защото хората, обичащи
поезията, са тънкострунни,
настроени в един регистър.
А още повече, ако поези
ята носи името на Дамян
Францов, с
„изтънчена
чувствителност,
неразпиляна искреност,
намигване загадъчно,
несуета…”
И се потапяш в този оке
ан…Мисля, че и не би
могло да бъде другояче при
срещата с него. Той е при
теснителен. Казва за себе
си, че е обикновен, с кръв
„полуинтелигентска, полу
селяшка”. Не си вярва, че
успява да лови светулчици
в мрака и да ни ги подна
ся в стих. Смята, че „няма
право да се прави на ва
жен”. А и не умее. Затова
тази вечер не се опита да
срие често напиращите
сълзи. Те бликваха, както
от милите думи на Росица
Стойкова, една от него

вите първи учителки по
литература, така и от спо
мените на Петър Доневски,
агрономът, обиколил няко
га белослатинските села,
а по-късно написал кни
ги за тях и за хората от
равнината. Задълбочена,
философска трактов
ка на стиховете на Дамян
Францов ни поднесе
Василка Цачева – дъл
гогодишен литератор и
познавач на творчеството
му. А журналистката Цвета
Стефанова изкусно ни пре
веде по
„моста Мирабо,
естествено и Сена –
отнасяща
без съжаление:
мечтите ни, надеждите
и любовта”, и да
повярваме, „че ще бъ
дат истински” – заедно
със „студентската роман
тика” ни убеди друг един
филолог, Събка Николова.
И въпреки, че както сам
авторът казва:
„Не долетях
на този свят на бял кон,
нито през годините
се научих да яздя…”
той си е имал „своите

мънички мисии”, към ко
ито е и „да бъде захарче
любов!”, а
„невероятно боязлива
е душата му –
треперещ лист от
сянката на вятъра…”
Ние, в залата, бяхме едни
от първите, на които творе
цът довери още… от своите
„Мечти”, както и сподели
за сега ненарисуваните кар
тини на „Художника”. Ние
бяхме и тези, които пре
върнахме неговия последен
въпрос от книгата в поже
лание „… А ще дочакаме ли
някога покой?”
Защото, г-н Францов,
дори да има снегове, пре
пятствия и страхове,или
въздухът да се е нагърбил
от тежки мисли и чувства
,на нас, твоите читатели, ни
стига „поточето ти свет
линка – сълза”, „Лавинното
ни куче”, а ние, с теб
„…живи ще сме
хиляди години,
но рицари достойни
на дълга –
да бъдем част
от въздуха
и светлината!”,
недочакали покой…■

Програмата за закрила на деца
с изявени дарби. Участниците
в конкурса бяха оценявани
от видни имена в българския
фолклор, сред които народ
ната певица Олга Борисова и
проф. Петър Льондев.
Пътуването на групата се
осъществи благодарение на
родителите на участниците,
както и със съдействието
на инж. Дилян Димитров
- кмет на община Георги
Дамяново.■

Поетичен салон
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.

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.

