20 години
успешна
работа на
шести блок
на АЕЦ
“Козлодуй”

На 13 август 2012 г., в
18 ч. и 41 мин., се навър
шват 20 години от деня, в
който Шести блок на АЕЦ
“Козлодуй” достига пълно
натоварване на мощнос
тта си.
От включването в
паралел с електр
 о
енергийната система
на България до днес
Шести блок е произвел
119 251 137 мегават
часа електроенергия.
През изминалата 2011
г. е достигнато негово

то най-високо годишно
производств
 о – 8 146
961мегаватчаса, което е
16.27% от цялото коли
чество електроенергия,
произведено през година
та в страната.
Днес Шести блок на
АЕЦ “Козлодуй” заема
водещо място сред найбезопасните и надеждно
работещи ядрени мощ
ности в света. Освен
отличните експ
 лоатаци
онни показатели, дока
зателст во за това са и

регистрираните на блока
13 години и 3 месеца без
непланово сработване
на аварийна защита на
реактора – водещо пос
тижение сред ядрените
енергоблокове от този
тип в световен мащаб.
По случай кръглата го
дишнина изпълнителният
директор на централата
Валентин Николов позд
рави всички работещи в
дружеството, като специ
ално открои заслугите на
хората, работили за изг
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раждането и успешната
експлоатация на блока.
Валентин Николов отно
во потвърди решимостта
на ръководния екип на
централата да работи за
развитието на ядрената
енергетика на страната с
проектите както за удъл
жаването на експлоата
цията на Пети и Шести
блок, така и за изгражда
не на нова ядрена мощ
ност на площадката на
АЕЦ “Козлодуй”. ■Слово
плюс

Драги читатели,
следващият брой на
в. "Слово плюс"
ще излезе на
30 август 2012 г.
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ОбС – Монтана:

С увеличените приходи
ще се финансират
малките обекти
Половината от местните приходи на Монтана са
събрани през първите шест месеца на годината
За 2012 г. са планирани
постъпления от 12 905 852
лв., а в хазната са влезли
6 579 995 лв. Това показва
отчетът на бюджета, гласу
ван от местния парламент.
Бюджетът на общината
възлиза на 28 781 630 лв.
Изпълнението на приход
ната му част е в размер на
15 383 910 лв. От данъци
са постъпили около поло
вината от предвидените
средства. Изпълнението
на неданъчните приходи
е 36,17 на сто.С най-го
лям дял в постъпленията
от такси е тази за битови
отпадъци. При планирани
3,56 млн. лв. са събрани 1
900 856 лв. Сумата от про
дажба на имущество въз
лиза на 62 394 лв., но очак
ванията са по-голямата
част от продажбите да се
осъществят през второто
и третото тримесечие. От
глоби и санкции в хазната
са влезли 123 248 лв.
С най-голям размер са
разходите за образование
37,6 на сто от всички.На
територията на общината
има петнайсет училища
с близо 4900 деца и два
найсет детски градини, по
сещавани от 1740 хлапета.
Към тях са разкрити здрав
ни кабинети, обслужвани
от шестнайсет фелдш
 ери и
десет медицински сестри.
За периода е реализи
рана и голяма част от ка
питаловата програма. За
рехабилитацията на чет

въртокласната пътна мре
жа са дадени 111 400 лв.
За изграждането на пра
вославния храм са усвоени
48 517 лв. Над 14 хиляди
лева са дадени за разши
рение на гробищния парк.
180 288 лв. са изразходва
ни за текущия ремонт на
градските, а 118 943 лв. за
селските улици.
За периода просрочените
задължения на община
та възлизат на 406 083 лв.
Просрочените вземания
са в размер на 101 563 лв.
22 705 лв. от тях са от на
еми на общински язовири,
обекти и жилища. Тези
от концесия са малко над
9000 лв., а от наеми на земя
41 766 лв. Предприети са
необходимите мерки за
събирането им, уверяват
финансистите.
По-добро е изпълне
нието на бюджета, макар
че все още са проблемни
собствените приходи, ко
ментира кметът Златко
Живков. Постъпленията
са по-малко, има леко
забавяне. От тях зависи
осъществяването на прог
рамата за публично-час
тно партньорство. Много
граждани кандидатстваха
с проекти, има останали
и от миналата година, до
пълни той. Живков изрази
надежда, че приходите ще
се увеличат и още следва
щия месец ще бъдат фи
нансирани част от малките
обекти на монтанчани, под
черта той. ■Слово плюс

Вкусът на времето
Пласмент: тел. 0971/66 736

Празник на курорта,
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ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61

Слово

във фокус

Правителството
открива
процедура
за предоставяне
на концесия
за услуга върху
пристанищен
терминал
„Видин–юг” с
максимален
срок 35 години
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Дават на концесия
пристанище „Видин-юг”
Диана НИКОЛОВА

От бъдещия концеси
онер се изискват задъл
жителни инвестиции в
размер не по-малко от
6 110 000 лева без ДДС
за срока на концесията,
като поне 5 060 000 лева
трябва да са вложени
ята през първите десет

ПРОЕКТ
BG051PO001-5.1.02-0003-С0001
„Можем да работим заедно”
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
31 юли 2012 г. град Монтана

Община Георги Дамяново
създава социално общинско
предприятие „Озеленяване
и благоустройство”
Община Георги Дамяново започна изпълнени
ето на Договор BG051PO001-5.1.02-0003-С0001
„Можем да работим заедно”. Проектът се финан
сира по Схемата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови въз
можности” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси» 2007-2013 г.
Проектът е на стойност 291 214,47 лева, а срокът
за неговото изпълнение - 18 месеца. 85% от средс
твата ще бъдат отпуснати от Европейския социален
фонд, а останалите 15% - от държавния бюджет на
Република България.Средствата са за закупуване
на оборудване, обзавеждане и материали и консу
мативи за дейността на социалното предприятие,
както и за мотивационно обучение за придобиване
на умения за самостоятелност и активно поведение
и възнаграждения на наетия персонал за срок от 12
месеца.
Основната цел на проекта е социално включва
не и интеграция на уязвими групи хора от местната
общност чрез осигуряване на заетост и активност.
Чрез създаване на социално общинско предпр
 и
ятие „Озеленяване и благоустройств
 о” ще бъде
осигурена заетост на 36 лица, от които 25 лица от
т.н. рискови групи – хора с увреждания, самотни
родители, малцинствени групи и продължително
безработни лица.С реализирането на проекта ще
се създаде възможност за пълноценен трудов жи
вот и перспектива за бъдещето на лицата от уяз
вимите групи, ще покаже не само че обществ
 ото
е загрижено за тях, но и ще им даде възможност
лично да допринесат за подобряване на облика на
населените места, където всички живеят заедно.
Проектът надгражда досегашни проекти на
общината, финансирани от Национална програма
„От социални помощи към осигуряване на заетост”,
Програма „Развитие” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” и Програма за
развитие на селските райони 2007-2013, Мярка
322- „Обновяване и развитие на населените места,
по които са извършвани дейности, сходни с дейнос
тта на новосъздаденото предпр
 иятие”.
Реализацията на проекта „Можем да работим за
едно” е пример за „добра практика” за решаване на
местен проблем, произтичащ от бедността и соци
алната изолация, като същевременно избягва често
формалното включване в заетост за обществ
 енопо
лезни и екологично значими дейности на лицата от
уязвимите групи.
За повече информация:
Надя Иванова, ръководител на проекта
0884582491, e-mail: ngivanova@abv.bg
Настоящият документ е изготвен с финансовата
помощ на Европейския социален фонд. Община Георги
Дамяново носи цялата отговорност за съдържанието
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Агенцията за социално
подпомагане

години.
Основната цел на кон
цесията е чрез привли
чане на частния бизнес
в стопанисването на
терминала да се вложат
инвестиции в развити
ето на пристанищната
инфр
 аструктура и мо
дернизация на техни

Диди СИРАКОВА
Къща на срещите откр и
ха в Ново село, Видинско.
По инициатива на местната
общественост и читалище
„Земеделец” бившият ет
нографски музей се превър
на в къща за бизнес срещи
и културни мероприятия.
Новооткритата къща разпо
лага с 4 зали. Една от тях е
предвидена за бизнес сре
щи и културни събития. В
друга зала са представени
видни новоселяни с при
нос към световната наука
и култура и депутати на
селото от Възраждането до
наши дни, като материалите
в тази зала ще се допълват
с годините. В мазето пък е
направен новоселски беч,
тъй като новоселската гъм
за е признат сорт в ЕС. В
къщата е изографисана и
легендата за откриването на
сорта.
Средствата за новата кул
турна придобивка на ново
селяни са набрани от бла
готворителни дейности във
Видин и София. Процент
от продажбата на картини
от своя изложба е предоста
вил художникът Борислав
Александров.
За кетъринга при отк
риването на къщата се е
погрижил англичанинът
Майкъл Купър. Професорът
по кулинарни изкуства е из
брал да живее в Ново село

ческите съоръжения и
оборудване.
Да се приведат
технологията, организа
цията на работа и тех
ническата осигуреност в
съответствие с европейс
ките стандарти, както
и да се постигне съот
ношение на качество и

цена на услугата, съпос
тавими с конкурентните
пристанища/терминали
от региона.
Концесионерът ще
бъде определен чрез
открита процедура, а
критериите за оценка на
офертата са: инвестици
онно предложение с от

носителна тежест 30 на
сто; бизнес предложение
с относителна тежест 15
на сто; предложение за
размер на фиксирана и
на променлива част на
годишни концесионни
плащания с относителна
тежест съответно 30 на
сто и 25 на сто.■

Kъща за бизнес срещи
oткриха в Ново село

СНИМКА: АВТОРКАТА

и в момента обучава 6 деца
в тайните на кулинарията.
Занятията се провеждат в
Центъра за обществена под
крепа към селото.
Новоселяни очакват
новоселската гъмза, ис
торическият кръстопът и
природните дадености на
района да превърнат общи

Пишат ни от Борован

Хвала
на такива
съседи
Наскоро жилищната сграда
на Верин и Тотка Великови в с.
Борован през нощта гръм я запали.
За съжаление стопанката Тотка
загива в съня си. Първи, които се
притичват на помощ и сигнали
зират противопожарната охра
на в Бяла Слатина и полицията,
са живеещите в непосредств
 ена
близост до тях, младото семейс
тво Рамона и Мирослав Иванови,
наскоро завърнали се от гурбет в
Испания.
Изключително хуманната пос
тъпка на тези млади хора се под
силва и от факта, че в близост до
пострадалия дом има три необита
еми селск остопански постройки, в
близост е и футболният стадион.
Собственикът Верин Великов е
останал жив, защото през нощта е
спял в съседно помещение и макар
че все още трудно преживява го
лямата трагедия, ме помоли чрез
страниците на вестник „Слово
плюс” да предам неизмеримата
му благодарност към първите
притекли се на помощ - Рамона и
Мирослав Иванови.
Асен КИСКИМОВ
с. Борован

ната в атрактивна туристи
ческа дестинация. Затова
и развитието на туризма е
заложено като приоритет
на общинската програма за
развитие.
След изграждането на
пътя на рибаря в село Ясен,
откриването на Къщата за
срещи в Ново село е втора

та стъпка в посока разви
ване на туризма. Предстои
изгр аждането на туристи
чески информационен цен
тър в Ясен, който ще струва
около 400 хил. лв. Втори
такъв ще бъде изгр аден и
в Ново село. Екопътека ще
свързва село Ясен през
Флорентин с Ново село. ■

Мнение
Димитър МАРКОВ, Враца
Гледам Михайловата телевизия от
много години, абонат съм й някъде от
втората или третата година от поява
та й.
ТВ „Враца“ много израсна в течение
на времето. Започвайки като филиал,
тя се превърна в пълноценна елект
ронна медия. Е, и тук се излъчват „са
пунки“, ама те са неизбежност – има
ги и във всички т.нар. „национални
телевизии“. Но има и много предава
ния с историческа и научна тематика.
На екрана присъств ат младежки пре
давания и е засилена пуб
лицистичната струя („На
фокус“, „Соаре“ и др.).
Излъчват се и доста фил
ми с висока художествена
стойност („Гара за два
ма“, „Есен в Ню Йорк“...).
По-рано не можеше да се
разчита на точния час на
централната новинарска
емисия – започвала е и с
10-15, че и с 20-30 минути
закъснение. Сега (от около
две години насам) чукне
ли 19:00 часа, новините започват. Тъй
че през двете десетилетия на същест
вуването си ТВ „Враца“ много израс
на и вече не отстъпва на софийските
телевизии.
А сега малко критичност и препо
ръчителност – както написах в заг
лавието – за нейно добро. Често се
разказва за неща, станали предния
ден. Това важи най-вече за междуна
родните спортни състезания. Съвсем
пресен пример бе неотдавна прове
лият се „Тур дьо Франс“. Във време,
когато новините от Австралия до
Аляска стигат за секунди, да съобща
ваш колоездачите, които са победили
не в настоящия, а в предишния ден, е
нелепо.

Друго излишество стана зачестило
то излъчване на едни и същи филми.
За по-горе споменатия „Гара за двама“
помня, че когато го излъчиха за пръв
път, не успях да го гледам целия. И
запитах човек, който работеше в ТВ
„Враца“, не може ли да го повторят, а
той ми каза, че това е възможно да ста
не най-рано след година и половина.
Така беше преди време, а сега какво
е? Давам пример с другия споменат от
мен филм – „Есен в Ню Йорк“. Май
неговата поява на екрана стана ежеме
сечна ...
И накрая нещо във връзка с изчезва

За ТВ „Враца“
– похвално и
критично: за
нейно добро
нето на мездренската „Медия +“. След
фалита й добре стана, че пускат десет
минутни новини за региона. Но не съм
съгласен да се нарушава програмата
и да се пуска на живо цяла сесия на
мездренския „парламент“. Ние за на
шите общински сесии научаваме само
най-важното от репортажи в новините,
а да следим изцяло сесиите на други
общински съвети (както бе на 26.07.
т.г.) не ни е интересно.
В заключение отново ще изтъкна,
че всичко, което критично споменах
за ТВ „Враца“, го направих само с цел
тя да стане още по-добра. Аз самият
няколкократно съм се появявал в ней
ни предавания (разказвах за Израел и
Египет), така че отдавна я чувств ам
като своя телевизия.■

Слово

във фокус
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SOS към света за наша църква

Зов за спасение на църквата “Свети Никола “
в мездренското с. Долна Кремена е изпратил
англичанинът Боб Мартин чрез своето
уникално радио, което излъчва до хиляди
слушатели по света от къщата му в селото
В Монтана
■ Завърши грубият строеж
на храма „Св. Дух”

Оперативна програма
“Регионално развитие”
2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
От 16 март 2012 година Община Георги Дамяново
изпълнява проект ,,Почистване на речно корито,
изграждане и укрепване на дребномащабни инф
раструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста
за предотвратяване на наводнения на територията
на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за пре
дотвратяване на наводнения на територията на с.
Говежда и с. Дълги дел, община Георги Дамяново”
с договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/4.1-04/2010/042 по Оперативна прог
рама „Регионално развитие” 2007-2013 година.
Общата стойност на проекта е 654 871.54 лева, от
които:
528 808,76 лева от ЕФРР ; 93 319,20 лева от бю
джета на Р България и 32 743,58 лева, финансов
принос на Община Георги Дамяново.
Продължителноста на проекта е 12 месеца и ще
приключи на 15.03.2013 г.
Целта на проекта е ограничаване на риска и
щетите от наводнения и предпазване на живота
и здравето на населението, собствеността и ре
сурсите в община Георги Дамяново. Тя ще бъде
постигната чрез почиств
 ане на речните корита и
изграждане на подпорни стени по поречията на
реките Дългоделска Огоста и Копиловска Огоста в
границите на населените места Дълги дел, Говежда
и Копиловци.
Очакваните резултати от реализиране на проекта
са:
● Осигурена сигурна жизнена среда;
● Защитено население и инфр
 аструктура от вред
ното въздействие на водите в селата Дълги дел,
Говежда и Копиловци;
● Изградени 268 м подпорни стени;
● Почистени речни корита с дължина 268 м ;
● Осигурена заетост на местн
 и хора (10 човека от
общината) по време на строителството;
● Подобрен капацитет на общината за управле
ние на проекти;
● Осъществена информационна кампания за
информиране на общн
 остта за целите, дейностите,
донора, очакваните и постигнатите резултати от из
пълнението на проекта, повишена информираност
за възможностите, предоставяни за финансиране от
фондовете на Европейския съюз
Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България

С изграждането на купола
приключи грубият строеж
на новата църква. За до
вършителните дейности в
общинския бюджет бяха
предвидени 53 713 лева,
съобщи кметът Златко
Живков. Работата по граде
жа бе поверена на фирма
„Купол”. Строителството
започна през 2007 г. След
това бяха построени осно
вите и криптата, бяха вдиг
нати стените – сутеренът,
партерът, притворът, камба
нарията също. Всичко това
е на стойност 1,314 млн.
лева. Парите са собствени
или целеви на общината.

■ Общината обявява
обществ ено обсъждане
на визията за развитие
на Монтана

Елеонора ЦАНОВА
Старата църква е почти рухнала,
цялата е потънала в буренак и достъпът
до нея е изключително труден.
Строена в едната си, стара част,
през 14-и век , вече от десетина
години тя е напълно опустошена.
Тук-таме по стените стоят останки от
иконописи, някои правени от ученици
на Захари Зограф. Специалистите ги
определят като едни от най-старите и
най-интересни икони във Врачанско.
За съжаление, от някои от тях не е
останало почти нищо, а други са под
угрозата на безпаметството и всеки
миг могат да бъдат заличени. Така е
с иконата „Свети Никола“ от края на
17-и, началото на 18-и век и на Света
Богородица от началото на 18-и век.
През 1969 г. храмът в Долна Кремена
е обявен за паметник на културата.
Днес до този „паметник„ не можеш да
стигнеш. А ако все пак се престрашиш
да отвориш дървената врата и влезеш
в църквата, подпрените с греди стени
и почти срутилата се стара част може
всеки момент да ти се стовари върху
главата. Църквата датира според
преданието от средновековието,
градена е от местни майстори-зидари
от бял камък с хоросан, покрита е с
големи каменни плочи. Средствата
за нея са дарявали хората от селото.

Пристроявана е и преправяна поне
през три различни времена и това се
вижда както по самите стени, така и по
издигнатата централна част. Последното
дострояване по запазения надпис над
централния вход е от 1872 година, а
зографисването е станало през 1873-а.
Въпреки че имат нова църква в селото,
хората, макар и трудно, и сега намират
път към изпълнения с дух и древни
предания грохнал храм.
Преди години, споделя
дългогодишният кмет на Долна Кремена
Румен Серафимов, след дългогодишни
писмени молби до къде ли не, от
министерството отпуснали четирипет хиляди лева, които отишли за
укрепването на храма. От проливните
дъждове през 2005-а той бил рухнал
съвсем, а по- старата част от него
направо била срината.
Боб Мартин чрез своето частно
ефирно радио, което предава всеки
ден новини от света и от България,
призова да бъде спасена църквата
„Свети Никола“ в Долна Кремена.
Призова своите слушатели от Америка,
Австралия и Европа, защото е възхитен
от призрачната красота, която все
още се таи, запазена в това свещено
място и вярва,че трябва да помогне да
бъде спасена не само старината, но и
българският дух.■

В Мездра

Терапевтична работилница за
деца и младежи с увреждания

Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра изпълни
Проект JP - 74 “Създаване
на терапевтична работил
ница за деца и младежи с
увреждания”, осъществен
с безвъзмездната помощ на
японското правителство в
подкрепа на структурните
реформи в България. Той
■ Каналът „Парта” готов
беше реализиран през пери
ода септември 2011 - август
да посрещне дъждовете
Приключи почистването
2012 г. с финансова подк
на канала „Парта” и по-из
репа от Япония в размер
вестният като сух канал на
на 112 406 лв. и 20 085 лв.
ул. „Баба Тонка”, който идва собствен принос на община
от „Св. Патриарх Евтимий”.
Мездра.
За целта от бюджета бя
Целите на проекта бя
ха осигурени 17 984 лв.
ха представени на прес
Извършва се превантивна
конференция от кмета
дейност, която е изключи
телно важна, тъй като в
на община Мездра Иван
последните десетина години Аспарухов и екипа на
каналът прелива 3 пъти и
проекта: инж. Николинка
наводни десетки къщи.
Кътовска - ръководител,
■ Изградиха урностена
инж. Катя Рашкова - коор
в гробищния парк
динатор, и Цеца Костова С урностена разполага
счетоводител.
вече гробищният парк в
В терапевтичната
Монтана. Стената има 56
работилница, която ще
клетки и съхранението на
функционира към Дома за
урни след кремация ста
деца и младежи с умстве
ва при същите условия
на изостаналост (ДДМУИ)
както и за традиционните
погребения. Миналата годи „Вяра, Надежда и Любов”
на тук са оставени за съхра - Мездра, са изградени и
нение две урни, отначалото оборудвани 4 тематични
на тази година те са 6 след
ателиета: по готварство, по
кремация на починалите в
единствения крематориум в шивачество, по приложни
дейности и по грънчарство.
България, който се намира
В ателието по готварство
в столицата.
То ще се проведе на
22.08.2012 г. от 13.00 ч.
в Заседателната зала на
Общински младежки дом
Монтана и е във връзка с
изработване на Интегриран
план за градско възстано
вяване и развитие до 2020г.
Общината разчита на актив
но гражданско участие.

СНИМКА: АВТОРЪТ

децата и младежите с ув
реждания ще овладяват
елементарни домакински
познания: предназначение
на домакинските уреди
и умения да си служат с
тях; приготвяне на топли
и студени напитки, дребни
сладки, студени и топли
закуски, основни ястия.
В ателието по шивачес
тво те ще бъдат обучава
ни за работа с текстилен
материал и ще изработват
екологични торбички за
пазаруване, подаръчни
торбички, домакински
кърпи, покривки, престилки
и ръкохватки.
В ателието по приложни
дейности ще се изработват

картички и пана от при
родни материали. В ате
лието по грънчарство ще
се правят кашпи и саксии,
интериорни фигури, вази,
табели.
Терапевтичната работил
ница ще даде възможност
на хората със специални
нужди в община Мездра
да придобият полезни уме
ния и да подобрят своята
социална комуникация.
Официалното откриване
ще стане в присъствието
на Н. Пр. Макото Ито,
посланик на Япония в
България, и на представи
тели на Министерството на
икономиката, енергетиката
и туризма. ■

Слово
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Успение Богородично – духовен
празник на с. Сланотрън
Заместник областният уп
равител на област Видин
Елка Георгиева посети се
ло Сланотрън по повод
духовния празник Успение
Богородично. Тя връчи позд
равителен адрес на кмета на
Сланотрън Венелин Павлов
от името на областния упра
вител на област Видин инж.
Цветан Асенов. В приветст
вието си към жителите на се
лото Елка Георгиева заяви:
„Желая ви да бъдете живи и
здрави. Нека в домовете ви
празниците бъдат повече и
да имате все повече поводи
да се събирате с децата си и
с приятелите си.”
Официални гости на праз
ника бяха кметове от съсед
ни села.
На площада в селото бе

изнесена музикално-литера
турна програма, подготвена
от духовия оркестър на село
Антимово, певчевска група
и детска фолклорна група
„Децата на Сланотрън” към
народно читалище „Светлина
1926 г.”, фолклорен танцов
състав „Фиданките” – гр.
Видин. Алиса Стоянова от
литературен клуб „Иван
Деспотов” – гр. Видин, пред
стави поемата „Кавал свири
на поляна”.
Празникът Успение
Богородично завърши с
изпълненията на местни
хора, характерни за село
Сланотрън, с които духовият
оркестър от село Антимово
допринесе за доброто наст
роение на всички.
■Слово плюс

„СБР-НК” ЕАД, филиал
„Свети Мина”- Вършец

Специализираната болница за рехабилитация, филиал
„Св.Мина” - Вършец, към Националния комплекс
от 13 болници в страната, наскоро чества своята 50-годишнина
Историята на болницата мина
ва под управлението на различ
ни ведомства - Почивна станция
на трудещите се селяни, База
№ 3 на Санаторно-курортен
комплекс. През 1963 година, м.
май, е направена първата копка
и 50-годишнината й е именно
по този повод. През месец де
кември 1969 година почивната
станция е открита и първите по
чиващи идват през 1970 година.
Те често наброяват 2000 човека
за сезон.
Почиващите идват
колективно, понякога остават да
честват и Нова година тук.
Първият лекар на почивната
станция е д-р М. Милев, главна
сестра - Д.Новакова, и адми
нистративен директор Ангел
Серафимов. В почивната стан
ция се е спазвал абсолютен ред,
почиващите са ходили с домаш
ни чехли. Животът им се е обо
гатявал с наситена културно-ма
сова работа.
Голямо име за болни
цата е и д-р Александър
Митев – невролог, който

първи в България провеж
да психолечение. За тази му
дейност инициативен комитет
го предложи за почетен гражда
нин на Вършец и бе одобрен от
Общинския съвет.
Д-р Митев е видял години
напред, че болницата ще бъде
рехабилитационен център и е
назначавал за всеки болен лекар,
рехабилитатор и медицинска
сестра. По негово време е напра
вен голям ремонт, като към вся
ка стая са обособени сервизни
помещения.
Като директор на болницата
д-р Бъчварова е запазила статута
й в тежките години на прехода.
В последните осем години
директор на рехабилитационна
та болница е доцент д-р Антон
Савов, под чието ръководство
са направени много ремонти,
като се започне с фасадата на
сградата, покрива, двора, модер
низация на водолечението, ин
тернет и фитнес зали и др.
В ремонтирания голям салон
могат да се провеждат конфе
рентни срещи, кафе-спектакли,

кинопрожекции, концерти и др.
По случай юбилея във фо
айето на болницата е направена
чешма с минерална вода и всеки
пациент може да пие от нея със
специално направено за празни
ка бърдуче от порцелан, което е
с точната дозировка за лечение.
Понастоящем в болницата се
подготвя ретро вечер, по книгата
„Баня Вършец” на първия бан
ски лекар д-р Дамян Иванов, на
която ще се представят ретро и
етно ревю, изпълнения на народ
ни песни и хора, стари градски
песни. В концерта ще вземат
участие групи от град Мездра,
Монтана и Вършец. Това пред
полага по-широко отваряне вра
тите на болницата за културни
мероприятия, които биха помог
нали за доброто настроение на
болните. И тогава думите на д-р
Дамян Иванов биха имали зна
чение и днес:
„Вършецъ - Съ какво благого
вение изговарять мнозина това
име, като че ли самото то е сим
волъ на здраве!”
■Слово плюс

Община Враца финансира
с 25 000 лева разкопките
при Вратцата и Оходен
Елеонора ЦАНОВА

“Този, който в 6 век след Христа
е направил църквата, е избрал мяс
тото не случайно”, заявява доц. д.р
Нарцис Торбов след богатия уро
жай от археологически разкрития,
направени в последните дни в м.
Градището при прохода “Вратцата”.
През 2011 г., при разкопки на ран
нохристиянска църква от 6 век, в
основите й беше открит детски гроб.
Само преди дни, археолозите, които
усърдно работят вече трета година
на този обект край Враца, разкри
ха още две детски погребения. При
работа по цялостното разкриване
абсидата на базиликалната църква
над прохода, те попадат на ранно
византийска църква, а в основите
й откриват втория и третия детски
гроб. Предполага се, че по дължи
ната - 0.93 и 1.25 метра, те са на
3-4-годишно и на 7-8-годишно дете.
Църквата, която е строена в 6 век
върху ранновизантийски некропол,
крие още много тайни. Телата са
били погребани по християнск ите
канони, с главата на запад, изпънато
тяло и лице към изгрева на слънцето
на изток . Първият скелет дори в дол
ната си челюст има зародиши на пос
тоянни зъби, което показва, че детето
е погребано преди смяната на зъбите.

Телата са датирани от 4-5 век след
Христа, а разкритият раннохристи
янски некропол е сериозно доказа
телств о за най-ранното въвеждане
на християнств ото в Северозападна
България.
Само преди дни в м. Градището
беше открит и четвърти гроб с дъл
жина 1.20 метра, също на дете.
Предполага се, че погребенията са
станали по едно и също време, а
причината евентуално е била някаква
епидемия.
Според археолог Александра
Петрова от Регионален истори
чески музей - Враца те очакват на
това място да бъде разкр ито ранно
тракийско светилище на първите
обитатели по тези земи - трибалите.
“С разкриването на този древен нек
ропол доказваме, че м. Градището е
едно от местата, където най-рано в
Източната Римска империя се е раз
пространило християнството” - спо
деля доц. д-р Нарцис Торбов, ръково
дител на екипа от Врачанския музей.
С 25 000 лева се финансират от
врачанската община това лято раз
копките при Вратцата и на древното
селище край Оходен. Направените
разкрития ще наложат допълнителни
средств а за тяхното консервиране и
съхранение за поколенията.■

▲Разкопките в местността Градището

Слово

земляци

Стар човек на брега на морето
упорито хвърлял във водата риби,
изхвърлени от мощна вълна.
- Това няма смисъл! - казал случа
ен минувач, който се разхождал по
плажната ивица. - Те са хиляди, не
можеш да спасиш всичките…
Старецът отвърнал:
- Попита ли тези, които хвърлих
обратно в морето?

- Утре ще дойдат! - рече си наум
Мария, стана, взе чантичката и загаси
лампата. Излезе от стаята, в която бе
прекарала двадесет и пет години от жи
вота си.
Навън вечерта стопяваше деня, пре
ливаше го в нощ. Клоните на дърветата
увисваха в мрака, притиснал училището.
Като никога досега в двора му не се съ
бираха деца, за да играят. Безмълвието
кълвеше звездите и те изтичаха над пок
ривите на селото. Мария бавно притво
ри портата и я завърза с парче ръждива
тел. Стори й се, че привърза не пътната
врата, а стъпките на децата, усмивките
им, които проблясваха в тъмното, докато
играеха на жмичка. Нейните ученици,
които възприемаше наистина и като
свои рожби. За някои тя бе не само учи
телката и директорката, но и тяхната
кръстница. В селото канеха за кръстник,
само ако те познават и ти вярват. Вече не
я канеха. Младите почти не се женеха, а
и да го правеха, не раждаха, хващаха по
градовете да си търсят късмета. Сърцето
й се препъна - само тук-там мъждукаха
прозорци.
Тръгна към дома си. Повтаряше си
като молитва, че писано ли ти е да се
удавиш, няма да се обесиш. А утре те
непременно ще дойдат. Пък после - как
вото е писано...
На сутринта рано побърза да отиде в
училището. Искаше да махне ръждива
та тел от портата, преди да са я видели.
Надяваше се да не среща никого по
пътя, защото не можеше да го поздрави
с “добро утро” или с “добър ден”. Какво
добро може да има в деня, когато учили
щето ще бъде закрито, а животът й - сря
зан на две. По-голямата му половина е
минала тук, а останалата от днес става
непотребна.
- Добро утро, Мария! - почти извика
някой зад гърба й.
Учителката се обърна. Откъм реката
идеше стара жена. Позна я.
- Дал ти Бог добро, бабо Неделке! Не
си ли подранила? - смотолеви тя и зап
ристъпва от крак на крак, докато чакаше
старицата да я настигне.
- Не съм подранила аз. Ама вие не
що много подранихте... Защо затривате
училището? - гласът на жената бе равен,
но ядовит. Само лицето я издаваше, че
злобата й не беше към Мария.
- Ами разпоредби, знаеш… Деца
няма. Има заповед… - не можеше да й
обясни повече. Колко пъти бе ходила до
този или онзи, колко пъти бе писала, че
всъщност не достигат само три деца,
за да влезе в нормативите на минис
терството и на общината. Неведнъж бе
настоявала да оставят поне школото на
селото, защото никой не желаеше да
живее в него, когато децата му няма къ
де да учат. Бе опитала всичко, което да
спре заповедта за закриването.
- Мария, какво ще правят внуците ми
сега? - с тревога рече старата жена.
- Ами… ще пътуват. Така ми казват.
До съседното село Згориград. Ще идва
автобус и…
- Какъв автобус, когато зимъс бай ти
Коце не може с магарето да иде до дъ
щерята у Згориград. Толкова е стръмно
и поледено. Да не говорим, че реката на
няколко пъти взима моста и отнася пътя.
Хляб не можем да си купим, как ще пус
нем децата?!
- …Със закона не можеш да се бориш.
- Ти със закона не можеш да се бориш,
ама с хората можеш. За това училище
от реката пясък съм влачила. Тухлите ги
правихме в Райкин дол, там ги пекохме.
Цялото село е работило да го има. На
майсторите плащахме да го поддържат.
Без училището сме като без очи. Как ще
я караме сега слепешката?
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- Опитах, бабо Неделке. Опитах. Но
винаги ми казваха, че при пазарната
икономика трябва да се прави сметка на
всеки лeв.
- Да се прави бе, дъще. Да се прави.
Ама тия, с лъскавите возила, по-дълги
от моята плевня, дето се вясват от избо
ри на избори, сметка не правят ли? Кажи
им, че село се ражда до гробище. Умре
ти близък човек, отредиш го. Пък после,
за да не те отнесе самотията, струпаш
къща до гроба. За душата му ако речеш
да се помолиш, църкв а ти трябва. После
идват и децата, а те без наука не могат…
Поеха по стръмното. Баба Неделка се

ще дойдат. Идваха, за да натоварят
имуществото. После щяха да треснат ка
тинарите и да си заминат. А тя ще поеме
наникъде.
Колата и камионите спряха. Угасиха
моторите и тишината пак бързо натежа
и я притисна. Чу се тропването на авто
мобилните врати и до нея се приближи
едър мъж с голяма глава и с начеваща
брадавица на носа. Гърлено избоботи,
а мустаците му трепнаха под месестия
нос като прилепи:
- Е, Мария, готова ли си? - гласът му
издаваше безразличие и дори някаква
нотка на досада. Може би очакваше тя

Една малка
незначителна
смърт
Разказ от Мартен КАЛЕЕВ
умълча, защото ед
ва тътреше краката
си, натежали от
болежки. Дишаше
тежко. Поспираше,
колкото да си по
еме дъх. Мария се
чудеше какво да й
каже. И на нея да й
олекне, че и стара
та да окуражи. Но
всичко изглеждаше
толкова нелепо, че
предпочиташе да
мълчи. Загледаха
се към училището.
Бе построено
на височинка
та и се виждаше
отдалече. С меката
си охра прилича
ше на слънчево
петно, паднало
сред зеленото хо
ро на дърветата.
Избуялата пъст
рота на цветята и
подрязаните храс
тчета бяха опасани
нежно от бялата
желязна ограда.
И нея хората от
селото направи
ха и боядисаха. С
годините дворът
бе заприличал на
парк. Росата бе
сейнала своето
сребро отгоре му
и той искреше. Насреща им идеше дъх
на билки.
- Слушай, Мария, не давай се. Ти си
ни надеждата. Управниците не си то
пят залъка в пот, затова не знаят горчи
ли. Виж колко ни е хубава сградата.
Майстор Димитър, който църкви е
вдигал, е построил и нея. Отиде ли си
училището, само гробището ни остава…
Умират близките и приятелите ни, а се
раждат само чужди и непознати.
Мария се вгледа в черната забрадка
на баба Неделка. В очите й съзря сълзи,
които се опитваше да изтрие. Какво да
й каже, като и тя самата едва събираше
душата си.
- Успокой се, бабо Неделке. То живо
тът… знаеш, все наопаки. Все трябва да
го оправяш. Иначе съвсем ще се обърка.
Каквото мога, ще направя - промъл
ви Мария повече на себе си и забърза
нагоре.
Защото по пътя се задаваха черве
на лъскава кола и два големи камиони
с брезент. Това бяха те. И макар да ги
бе чакала дни наред, не вярваше, че

да подхване тирадата от думи, които бе
чувал и на други места в региона. - Ние
сме готови да товарим имуществото... нелепият му смях подплаши тишината.
До него се приближиха и мъжете,
слезли от камионите и от червената
кола. Те нервничеха и се оглеждаха.
Учителката знаеше, че са тук, за да си
свършат хамалската работа и да се вър
нат в града. Тя каза нервно:
- Ами като сте докарвали, сега можете
да изнасяте и да товарите...
- Мария, моля те, не започвай пак...
Знаеш...
- Знам, знам. Вие нямате вина.
Изобщо никой няма вина... Виновни
излизат само хората... от селото. Че са
правили някога, че живеят тук...
- ...Ето описите. Нека да приключим
по-бързо и да...
- На мен описи не ми трябват. Аз
знам всяка тухла, всеки пирон къде и
от кого е забит. Клечка да хвърлиш, ще
знам каква е и кой я е хвърлил... Ако
бях бързала, нямаше да остана толкова
години...

Обърна гръб на едрия тромав мъж и
тръгна да развърже портата. Пристъпи в
двора и закрачи чевръсто по пътечката.
Той изхъмка глуповато и тръгна след
нея. Последваха го и останалите.
Влязоха в училището. Тя все така
вървеше напред и отваряше врата след
врата. В очите й плиснаха сълзи. Стаите
бяха тихи и уютни. Всичко изглеждаше
сякаш ей сега вътре ще се втурнат деца
та и ще люшнат гласовете си, ще реша
ват задачи върху черната дъска, а след
часовете ще си драскат закачки.
Черното на дъските блестеше като
сляпо. Книгите и букварите от малките
библиотечки във всяка стая омърлушени
очакваха пелената от прах, която да ги
зазида в забравата.
Започнаха да изнасят чиновете,
шкафовете, едно-друго от
работилниците. Стигнаха до учителс
ката стая, която се помещаваше близо
до дирекцията. Влязоха вътре и едрог
лавият се усмихна лукаво. Очите му
пресметливо заиграха, щом видя почти
новата мебелировка и столовете с резба.
След тях напираха носачите, които очак
ваха заповеди. Той им кимна да изнасят.
- Всичко ли? - малко смутено попита
единият от здравеняците, който държе
ше листове с описите в ръка.
- Всичко!
- Но... в описите тези неща
ги няма. Директорката казва,
че са били дарение от селото...
- Ще допишем описите...
по-късно. Щом са осчетово
дени веднъж, значи ... - не се
доизказа и нервно го стрелна с
поглед. - Товарете!
Мария знаеше, че с този
човек нямаше смисъл дори да
говори. Бе чувала и за него
вата отмъстителност. Само се
подпря на стената, когато от
дирекцията изнесоха и рез
бованото бюро. Не искаше да
припадне. Опита се да спре
сълзите си, да не извика.
После видя лепенките
по вратите, тежкият катинар
увисна на входната врата.
Излезе по пътечката до външ
ната порта. След нея излязоха
и мъжете. Никой не й подаде
ръка, не се сбогува с нея. Не й
каза дума. Отбръмчаха с ко
лата и камионите надолу по
пътя за града.
Тогава чак ги видя. Тях.
Възрастни мъже и жени в
черно. Някои водеха за ръ
ка внуците си. Идеха към
нея. Вървяха, кръстеха се и
роптаеха. Когато я наближиха,
спряха онемели насреща й.
Бяха закъснели. Бабите из
триваха очите си с края на
черните забрадки, а в другата
ръка носеха китка босилек.
Старците мачкаха своите
каскети с възлести пръсти.
Вятърът объркваше поореде
лите бели коси върху сведе
ните им глави. Мълчаха тежко и дишаха
трудно. Въздухът все така ухаеше на
билки и се сгъстяваше.
Попрегърбена старица направи някол
ко крачки към портата, наведе се бавно
и положи босилека. После стрелна с
ръка по посоката, в която се бяха отпра
вили камионите и колата. След нея нап
равиха същото и останалите жени.
Мария не можеше дори да заплаче.
Гледаше как селяните поднасяха своя
малък букет като пред гроба на умрял.
Взираше се в лицата им. Всички те мъд
ро и дълбоко разбираха, че след днеш
ния ден във вените им все по-малко ще
се прелива от кръвта на земята, че за
света всичко ще изглежда като една мал
ка незначителна смърт...
Дете се наведе, взе камък и го хвърли
надолу към пътя. Полека извърна глава
и я погледна с големи насълзени очи, в
които напираше гняв. После всички се
обърнаха и тръгнаха като насън. Надолу,
към селото.
Вечерта в двора на училището роми
напалиха огън.■

5

Слово

спектър
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Изпълнено обещание

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

▲През юни инициативен комитет в град Дунавци, община Видин, организира подписка за възстано
вяване на детската площадка в града. Идеята децата да имат подходящо място за игра бе подкрепена
от 50 майки. Кметът на общината Герго Гергов се ангажира да реши проблема на дунавчани. Обещаното
вече е факт – миналата седмица лично кметът преряза лентата на обновената детска площадка,
подчертавайки, че въпреки тежкото състояние на общината, исканията на хората ще бъдат подкрепяни
и ще се прави всичко възможно за решаване на проблемите им.
Новите съоръжения, монтирани на детската площадка в центъра на града, са дарение от кмета на об
щина Видин, заместник-кметовете Борислава Борисова и инж. Добромир Дилов, секретаря Орлин Василев
и директорите на дирекции Иван Николов и Кирил Матеев. СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Атанас Маринов
Наско Николов

Всички видове строителни
работи, ел. инсталации, ВиК,
отоплителни инсталации,
термо и хидроизолации.

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

В подлеза на жп гарата в Монтана.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селскостопанска и
транспортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и
дясна оригинални резервни части.

16 ч * Пренасяне неръкотворния
образ на Господ Иисус Христос.
Св. мчк Диомид лекар. Преп.
Йоаким Осоговски. Преп. Херимон
Египетски. Прпмчк Никодим
Метеорски
17п Св. мчк Мирон. Преп. Алипий
иконописец
18 с * Св. мчци Флор и Лавър.
Успение на преп. Йоан Рилски
Чудотворец
19н †11 Неделя след
Петдесетница. Св. мчк Андрей
Стратилат и с него 2593 мъченици.
Преп. Теофан Нови Атонски. Гл. 2,
утр. ев. 11, ап. 1 Кор. 9:2-12 (с. 142),
лит. ев. Мт 18:23-35
20п Св. прор. Самуил. Св. 37
мчци Пловдивски
21в Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа
Хелеспонтска и Васа Солунска. Св.
свщмчк Симеон Самоковски
22с Св. мчк Агатоник и дружината
му. Св. мчца Евлалия девица
23ч Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп.
Лионски. Преп. Флорентий. Св.
Калиник, патр. Константинополски
(Отдание на Успение Богородично)
(Тип. с. 404)
24п Св. свщмчк Евтих. Преп.
Георги Лимниот. Св. мчк Татион
25с Възвръщане честните мощи
на св. ап. Вартоломей. Св. ап. Тит
26н † 12 Неделя след
Петдесетница. Св. мчци Адриан и
Наталия. Гл. 3, утр. ев. 1, ап. 1 Кор.
15:1-11 (с. 149), лит. ев. Мт 19:16-26
27п Преп. Пимен Велики. Св.
Фанурий
28в Преп. Моисей Мурин.
29с* Отсичане главата на св.
Йоан Предтеча и Кръстител. Преп.
Анастасий Струмишки (Строг пост)

Мебели, ел. уреди,
колелета,
компютри и много други.

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

ЕТ „Владимиров инженеринг”

16 – 29 август 2012 г.

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

с. Паволче
ул. „Хр. Ботев” 54
тел. 09189/2230
GSM: 0888/77 61 61; 0888/86 68
23; 0888/78 00 80; 0887/93 31 78.

Тел./факс: 092/641551, GSM: 0888/318122,
e-mail: cv_asenov@mail.bg.
Враца, ул. „Н. Вапцаров” 35.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

● кухненско обзавеждане,
●трапезария,
● секции,
● детско-юношеско обзавеждане,
● спални,
● мебели за антре, офис мебели,
● мебели за заведения,
● дървена дограма,
● интериорни и входни врати.

Цветан Асенов, управител
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Самолетни
билети
за цял свят

Хотелски резервации – България и чужбина.
Автобусни билети:
● за Европа

● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ,
както и от точка А до точка Б на територията
на страната - намаления:
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1
(до автогарата, бившето държавно фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Слово

спектър
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СК „Ванто” с второ
място в страната и
30 медала

На 15 август честваме най-значи
мия от християнск ите празници, пос
ветени на Божията майка – Голяма
Богородица. Успение (заспиване) на
пресвета Богородица е един от 12-те
велики християнски празници, чест
вани и от православни, и от католици.
Той е третият по значимост в христи
янския свят след Коледа и Великден.
Празникът е познат още като Успение
Богородично и отбелязва вечното
заспиване, смъртта на Богородица.
Според Светото писание това е денят,
в който Божията майка на 64-годишна
възраст напуска земния живот и оти
ва при сина си. Тя е покровителка на
майчинството, застъпница пред Бога на
нашите волни и неволни прегрешения,
пазителка на семейното огнище.
Успение Богородично. Стенопис от
13 в. от Евтихий и Астрапа от църквата
“Св. Богородица Перивлепта” (Св.
Климент”) в Охрид.
Нейната смърт била тъй лека и
блажена, че приличала на заспиване.
Оттук идва и
думата „успение“
– заспиване.
Три дни преди
смъртта архан
гел Гавраил й
съобщава, че
Бог е пожелал
да я вземе при
Себе Си в сво
ето Царство,
за да царува
вечно с Него.
Последното й
желание е да ви
ди светите апос
толи заедно.
По чуден
начин те се пре
насят пред вра
тите на дома й
в Иерусалим.
Три дни след
това сам Исус
Христос, в не
бесна слава,
обкръжен от
ангелск и ликове
и светци, слиза
от небесата за
душата на све
та Богородица.
Погребват я в
една пещера
край Гетсимания
и затварят входа
с камък.
Когато някол
ко дни по-късно
го отварят, за да
се поклони пред
Светицата и за
къснелият апос
тол Тома, намират само плащеницата
й. Ставайки от трапезата, апостолите
чуват ангелск о пеене и виждат в обла
ците пречистата Божия майка, обкръже
на от ангели, която им казва: „Радвайте
се, защото съм с вас през всичките
дни.“ В памет на явяването й пред апос
толите Църквата определя в този ден
да се отслужва тържеств
 ена литургия и
да се прави „въздигне на хляба“.
“Люде, с любов се съберете днес!
Радвайте се, възклицавайте и ликувай
те с веселие! Защото Божията Майка
преминава славно от земните жители
към небесните!”
Гръцката православна църква
“Успение Богородично”(Assumption
(Koimisis) of the Theotokos) в
Йерусалим, построена през IV век на
мястото, където според Преданието е
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бил гробът на Пресвета Богородица.
Запазеният и до наши дни каменен
градеж обаче е от ХI век построен от
кръстоносците върху останките на ви
зантийска базилика.
Вярва се, че Богородица пома
га на бездетни жени да се сдобият с
рожба – за това на празника Успение
Богородично младите булки и невести
те без деца носят дарове – домашно
изработени кърпи, престилки, чорапи,
цветя, и ги поставят под иконата на
светицата. Според поверията на 14
август вечерта, жените, които искали
да имат дете, молели Богородица да
им помогне, носели дарове и оставали
да преспат в църквите, носещи нейното
име. Те вярвали, че тя ще им помогне
да се сдобият с отроче. Жените закачат
на иконата и вотиви – малки метални
изображения на бременна жена или на
бебе, и палят големи свещи с надежда
та да забременеят скоро.Стари пове
рия съветват в този ден да се избягва
пипането на всичко, което е червено, за

Голяма
Богородица

Кирилов по време на
пресконференция, ор
ганизирана от клуба.
„Пожелавам на състезате
лите да съхранят високия
си спортен дух, да ни рад
ват с още много победи
и с достойнство да носят
името на своя клуб” – каза
Борисова.
От ръководството на
СК „Ванто” благодари
ха на Община Видин за
подкрепата, която оказва
на видинските спортни
клубове и апелираха за
повече внимание към тези,
които работят добре и
имат високи постижения.
„Резултатите в спорта са
ясни и те трябва да бъдат
оценени и стимулирани,
макар че в тежката фи
нансова ситуация е много
трудно за всички” – ко
ментира Юрий Кирилов.
■Слово плюс

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –
ЛОМ ЕАД

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

Поетичен салон
Лолита ЙОРДАНОВА

Победителите
не плачат
Когато те боли душата,
разкъсана
от толкоз смут,
когато уморен останеш,
загубил битката
заради друг,
не се предавай,
не унивай,
че всичко ще отмине,
разбери,
доброто е,
което си направил,
остава то за бъдни дни.
Единствено на Бог
се уповавай,
че той начало е и край,
че той е съдник
на делата,
това е истината – знай!
Със вярата си
за отплата,
съмненията,
терзанията
ще стопиш,
със дух укрепнал
и свободен
ще можеш волно
да летиш,
над дребни хора,
приказки, съдби,
не си загубил,
ти си победил,
сълзи не трябват,
ти си се спасил!

►МАЛКИ ОБЯВИ

Сдружение
„ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” гр. Мездра
отдава
под наем
ловен магазин
и кафене
в централната
градска част
на Мездра.

За справки:
0910/ 910 13

ДАВАМ стая под наем,

удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

Слово

плюс

Поздравителен адрес от
името на кмета на Община
Видин Герго Гергов по
лучи спортният клуб по
кану-каяк „Ванто” заради
отличното си представяне
на Държавния индивиду
ален шампионат, който се
проведе в края на месец
юли в Пловдив.
Видинските състезате
ли завоюваха 7 златни,
16 сребърни и 7 бронзови
медала и се подредиха
отборно на второ място
в страната. „Убеден съм,
че за младите надежди
на видинския клуб тази
победа ще бъде мотива
ция за нови постижения,
с които градът ни да се
гордее!” – пише в позд
равителния адрес. Той бе
връчен от заместн
 ик-кмета
на общината Борислава
Борисова на председате
ля на СК „Ванто” Юрий

да не стават ялови
младите булки.
Празнуват
всички, които но
сят името Мария,
Марияна, Мариана,
Марио и техните
производни. Според
една от традициите
именниците тряб
ва да празнуват три
дни. След толкова
дни Богородица въз
кръсва от пещерата
в Гетсиманската
градина, където е
била погребана.
Народните тра
диции
Успение на Св.
Богородица е голям
народен празник.
Никой нищо не
работи. Правят
курбани, а болните
нощуват на „свети
места“ за здраве. За
повече плодородие
и за „Бог да прости
умрелите“ се раздава от първите приб
рани и предварително осветени в цър
квата плодове за сезона - дини, грозде,
круши, мед, както и обредни хлябове.
Традиционни ястия на трапезата
са прясна питка, украсена с порфорен
орнамент, каша от пиле, тиганици, ва
рено жито, царевица, варена тиква.
Непременно се яде диня и грозде. На
Богородица мелят от новото жито. От
него приготвят обредни хлябове за
празника и вярват, че ако на този ден
вали дъжд, ще има голямо плодородие
през следващата година.
Света Богородица е покровителка
на пчеларството. На патронния си праз
ник пчеларите отнасят в черквата ме
дените пити, да ги освети свещеникът.
После ги раздават с пожелание за бере
кет и здраве по пчелите.■

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

култура

БРОЙ 30 (841) 16 - 29 АВГУСТ 2012 Г.

18 август - Празник на

Бялото братство

СНИМКА: ЖИВКО СТОИЛОВ

Слово

Петър Дънов (11.VІІ.1864- 28.ХІІ.1944) е завършил теология и медицина
във ВУЗ в САЩ, но не е пожелал да заема платена религиозна служба
, в служба на Бога и народа той се посвещава с изнасяните от него
беседи, лекции, периодично, седмично и пр., в които винаги поучава
и зове към доброто Учението му не е сектантско, напротив той
навсякъде заявява, че Бог е истината, най-висшата любов и правда
та, и добротата. А учението му надхвърля българските граници.

Петър Дънов – духовният
учител на човечеството
Стойна КАСЪРОВА – ХУБЕН*
Приносът на великите ни сънародници
като че ли винаги е бил подлаган на ко
нюнктурни оценки.
Огласяването на техните заслуги и
имена не може да стане без съответното
категоризиране, класифициране в кутий
ки именно от тази конюнктура. Воля за
облик, без да опознаем качествата си като
народ, да приемем историята и да повдиг
нем народностното самосъзнание, без да
пазим културните ни паметници и да почи
таме приноса на сънародниците ни, дали е
възможен?
В сферата на духовните учения един от
най-великите българи е Предводителят
Петър Дънов, на когото много извисени
умове се кланят, но колко българи могат да
разкажат с гордост на незапознат чужденец
идеите му. Например всеки китаец е отра
съл с тай-чи, а всеки индиец е наполовина
йога. Докато в България едва ли някой е
получил толкова хули и анатема от правос
лавната ни църква, колкото Петър Дънов,
но какво да се прави – за да оцениш някого
или нещо, освен да имаш по-обширен пог
лед към света, е необходимо да умееш и да
уважаваш авторитети. Или не трябва да си
задръстен – както казват сега..
Наближава празникът на Рила, къ
дето на 19 август ще се стекат стотици
хора не само от България, но и от ня
колко континента. Заедно ще посрещат
Свещената Нова година, както наричат
празника белите братя. Те самите пред
почитат да се наричат “бели братя”, или
запознати със структурата на Всемирното
Бяло братство, глава на което е Христос.
Учението на великия Учител Дънов, пред
лагано в продължение на 22 години на
българите в лекционен материал, разкр ива
до детайли всяка страна на живота ни.
Португалката с белгийски произход Ван
дер Мейрен заяви: „Прочетох само три из

речения и разбрах, че това е най-голямото
светило сред духовните учители .” Тя тър
си и намира българи в чужбина, които да
й помогнат да стигне до Рила за празника
и да сподели с българите възторга от див
ния танц на Паневритмията, да се възхити
на прелестните цигулкови изпълнения на
талантливата и млада Здравка Баръмова и
да се потопи в мъдростта на философията.
В последния ден от престоя си на Рила тя
заяви: „Това е най-щастливото лято в жи
вота ми.” Думите на 60-годишната жена
имат особена тежест, защото духовните й
търсения са удовлетворени тук и защото
от четвърт век животът й протича, като
живее 3-4 месеца в Антверпен – Белгия,
или в Португалия, а през останалото вре
ме пътува из Индия и навсякъде другаде,
където може да научи нови идеи за израс
тването на човечеството, или да се срещне
с посветени хора. Години наред с нея идват
на Рила и Елена от Лисабон, и Люсиен от
Антверпен, Йо Хаазен от Мехелен, кой
то е виртуозен изпълнител на камбанна
музика, както и много последователи от
Брюкселския център на Бялото братство ...
Това са само малцина от хилядите це
нители на учението на Петър Дънов, раз
пространявано първо из нашите земи.
Преминало е границите отдавна, за да мо
же най-цененият в света физик Айнщайн
да заяви по френското радио по случай
награждаването му с Нобелова награда:
„Цял свят се прекланя пред мен, а аз се
прекланям пред Учителя Петър Дънов.”
И други известни хора са демонстрира
ли почит към нашия Учител: великият
писател-фантаст Артър Кларк заявява, че
Дънов има огромен принос към световния
хуманизъм и бъдещия справедлив ред. А
големият музикант Менухин се интересу
ва от думите на Учителя за Орфическата
школа и така успява да осъществи филм
за Орфей. Да споменем и Толстой, кой

то умира на път за среща с Петър Дънов.
Пако Рабан посети България, за да се пок
лони на гроба му на Изгрева. Ами Кришна
Мурти, когото искаха да обяват за намес
тник на Бога на Земята, а той на тържест
веното събрание в Оуденаарде, Холандия,
пред теософи и теолози и заявява, че има
такъв човек, но не е той, а Петър Дънов,
който живее в България ...
А докъде сме ние като общество в оцен
ката на това явление в нашата култура?
Задоволителен дотук успех е, че поне 20
хил. българи гласуваха в класацията за
велики българи и Учителя Петър Дънов
зае достойното второ място след Васил
Левски. Макар и едва-едва да крета об
щественото ни признание на делото на
Предводителя, той вече е включен в списъ
ка на ЮНЕСКО с приноса му в световната
култура. А книжният ни пазар неохотно
отчита, че най-четеният български автор е
Петър Дънов.
Благодарение на него мнозина почита
тели по света изучават български, защото
знаят, че този език ги свързв а с по-вис
ши идеи и молитвите им ще бъдат чути...
Преди няколко години обединен хор от
французи, белгийци и холандци, около сто
тина души, смая публиката ни с репертоар,
изцяло на родния ни език, който понякога
с мъка артикулираха. А ние вместо да се
гордеем с това име и признание, се подда
ваме на клюкарското злоусто клеветене от
църквата към Петър Дънов и анатемосва
нето му вследствие слабостта й да задържи
прилива на младите към християнските
служби.
Който чете писанията и беседите на
Учителя, се убеждава как всичко, изрече
но от него, е истина или се сбъдва в наше
време. А житейската му мъдрост и фило
софия се базират на доброта и любов, на
простички истини и универсални закони,
които всички знаем, ама ги изпускаме,
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Васил АЛЕКСАНДРОВ
огато прият елят ми Иван за
втори път тръгна за там, май
че ме обхвана критична ревност.
Той отива, а аз? Че уж съм краевед,
а красотите на Рила не знам, но
какво ли знам и сега!
Беше в 6 сутринта. Мисловната
болка ме дигна и литнах към гарата,
без да разсъждавам. Хванах влак
в 7.20 часа, в 9 от гара Дупница
маршрутка ме откара до хижа
„Пионер”, а оттам претъпкано с ба
гажи камионче срещу петолевка ме
изкачи чак на хижа „Рилски езера” в
11 ч. За легло в хижата ми рекоха,
че ще видят довечера, ако имат
свободни. Пътувах сам, не позна
вах пътя, условията. Бях готов да
спя на поляната в якето си. Глупост.
Имах време до вечерта да проуча
пътеките, околностите и дори да
ида на час път до мястото на сбо
ра - при езерото Бъбрека. Красоти.
Слънце, ветрец, треви и билки.
Туристи по пътя - бол, не само от
България, а и от съседни и далечни
европейски страни.
И всеки българин трябва да види
този празник и това място в свеще
ната Рила планина.
На другия ден в 9 ч. тръгнах и
след час бях при Бъбрека. Пълно
с народ и прииждат непрестанно.
Беше 18 август - Денят на свети
Иван Рилски. При някакъв сигнал
мнозина почнаха да обличат бяла
дреха и се струпаха и занареждаха
в един кръг, с диаметър около 150
м,.ограден с бяла линия, започна
ха да обикалят по него, образуваха
втори и трети вътрешни кръгове.
Обикаляха с леки гимнастически
упражнения на ръцете и тихо пееха.
В центъра свиреше набързо със
тавен оркестър, цигулков, и хор,
с диригент някакъв. Както после
разбр
 ах тази игра, гимнастика, па
невритмията цели приобщаването и
очистването на тялото, духа и ми
сълта с космическите сили. Всичко
това е обмислил и въвел в живота
Учителят - Петър Дънов. Той е на
писал текстовете и музиката на 28
песни, изпълнявани и от хористи
те, и от голяма част от играещите
Паневритмията.
Но мислите на Учителя са по-дъл
боки - пълната чистота на човешко
мислене и дейност, а принципите
наредил в пентаграма: най-вис
ша любов към Бога, към човека,
природата, обич към истината и
правдата - всякога, мъдро отно
шение към всяко нещо, и доброта,
лъхаща във всички човешки
отношения.■
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макар да са ни пред очите. Всъщност ни
е необходима сила, за да вярваме в добро
то начало в света и да действаме, без да
трябва да се защитаваме от хората наоколо,
защото ще ги обичаме.
А как да изкарваме пари? Простичкото
предписание е - ставаш рано и работиш.
Едва ли някой би се усъмнил в способнос
тта на свежия и позитивен поглед за отк
риване на нови възможности. И другото:
„Помогни на някой и това е много вероят
но да ти стане професия.“
„Половин час, прекаран с Бога, струва
повече от много години, прекарани без
Бога” - казва още Дънов.
Това е смисълът на живота – пред теб да
се разкрие цялото битие, да чуеш музиката
и пеенето на небето. „Българите, ако про
дължат да не зачитат Божиите закони, доб
ро не ги чака”, е казал Учителя. Актуална
мисъл от неговото слово е и: „Ако един ден
българският народ се намери в затруднено
положение, само моите думи ще го спасят.
Можете да преустроите живота си само
върху тях. Аз не говоря за хатъра на когото
и да е. Това е нещо божествено, свещено и
всички можете да го опитате.”
Наскоро е Свещеният празник.
Прекрасен повод да се поклоним на всеп
ризнатото българско явление в сферата на
духа - Учителя Петър Дънов, да затвърдим
гордостта си за високата оценка на света за
нас. И да се заловим да се учим от напътс
твията му, за които един живот не стига, но
ако ги следваме, ще става все по-качествен.
*Авторката се е запознала с учението
на Петър Дънов чрез белгийци, холандци и
французи.

