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На 13 ав густ 2012 г., в 
18 ч. и 41 мин., се на вър
ш ват 20 го ди ни от деня, в 
кой то Шести блок на АЕЦ 
“Козлодуй” дос ти га пъл но 
на то вар ва не на мощ нос
т та си.

От включ ва не то в 
па ра лел с елек т ро
енер гийна та сис те ма 
на България до днес 
Шести блок е про из вел 
119 251 137 ме га ват
ча са електроенергия. 
През из ми на ла та 2011 
г. е дос тиг на то не го во

то найви со ко го диш но 
про из вод с т во – 8 146 
961мегаватчаса, ко ето е 
16.27% от ця ло то ко ли
чес т во електроенергия, 
про из ве де но през го ди на
та в страната.

Днес Шести блок на 
АЕЦ “Козлодуй” за ема 
во де що мяс то сред най
бе зо пас ни те и на деж д но 
ра бо те щи яд ре ни мощ
нос ти в света. Освен 
от лич ни те ек с п ло ата ци
он ни показатели, до ка
за тел с т во за то ва са и 

ре гис т ри ра ни те на бло ка 
13 го ди ни и 3 ме се ца без 
неп ла но во сра бот ва не 
на ава рий на за щи та на 
ре ак то ра – во де що пос
ти же ние сред яд ре ни те 
енер гоб ло ко ве от то зи 
тип в све то вен мащаб.

По слу чай кръг ла та го
диш ни на из пъл ни тел ни ят 
ди рек тор на цен т ра ла та 
Валентин Николов поз д
ра ви всич ки ра бо те щи в 
дружеството, ка то спе ци
ал но от к рои зас лу ги те на 
хората, ра бо ти ли за из г

раж да не то и ус пеш на та 
ек с п ло ата ция на блока. 
Валентин Николов от но
во пот вър ди ре ши мос т та 
на ръ ко вод ния екип на 
цен т ра ла та да ра бо ти за 
раз ви ти ето на яд ре на та 
енер ге ти ка на стра на та с 
про ек ти те как то за удъл
жа ва не то на ек с п ло ата
ци ята на Пети и Шести 
блок, та ка и за из г раж да
не на но ва яд ре на мощ
ност на пло щад ка та на 
АЕЦ “Козлодуй”. ■Слово 
плюс

За 2012 г. са пла ни ра ни 
пос тъп ле ния от 12 905 852 
лв., а в хаз на та са влез ли 
6 579 995 лв. Това по каз ва 
от че тът на бюджета, гла су
ван от мес т ния парламент. 

Бюджетът на об щи на та 
въз ли за на 28 781 630 лв. 
Изпълнението на при ход
на та му част е в раз мер на 
15 383 910 лв. От да нъ ци 
са пос тъ пи ли око ло по ло
ви на та от пред ви де ни те 
средства. Изпълнението 
на не да нъч ни те при хо ди 
е 36,17 на сто.С найго
лям дял в пос тъп ле ни ята 
от так си е та зи за би то ви 
отпадъци. При пла ни ра ни 
3,56 млн. лв. са съб ра ни 1 
900 856 лв. Сумата от про
даж ба на иму щес т во въз
ли за на 62 394 лв., но очак
ва ни ята са пого ля ма та 
част от про даж би те да се 
осъ щес т вят през вто ро то 
и тре то то тримесечие. От 
гло би и сан к ции в хаз на та 
са влез ли 123 248 лв. 

С найго лям раз мер са 
раз хо ди те за об ра зо ва ние 
37,6 на сто от всич ки .На 
те ри то ри ята на об щи на та 
има пет найсет учи ли ща 
с бли зо 4900 де ца и два
найсет дет с ки градини, по
се ща ва ни от 1740 хлапета. 
Към тях са раз к ри ти здрав
ни кабинети, об с луж ва ни 
от шес т найсет фел д ше ри и 
де сет ме ди цин с ки сестри. 

За пе ри ода е ре али зи
ра на и го ля ма част от ка
пи та ло ва та програма. За 
ре ха би ли та ци ята на чет

вър ток лас на та път на мре
жа са да де ни 111 400 лв. 
За из г раж да не то на пра
вос лав ния храм са ус во ени 
48 517 лв. Над 14 хи ля ди 
ле ва са да де ни за раз ши
ре ние на гро бищ ния парк. 
180 288 лв. са из раз ход ва
ни за те ку щия ре монт на 
градските, а 118 943 лв. за 
сел с ки те улици. 

За пе ри ода прос ро че ни те 
за дъл же ния на об щи на
та въз ли зат на 406 083 лв. 
Просрочените взе ма ния 
са в раз мер на 101 563 лв. 
22 705 лв. от тях са от на
еми на об щин с ки язовири, 
обек ти и жилища. Тези 
от кон це сия са мал ко над 
9000 лв., а от на еми на зе мя 
41 766 лв. Предприети са 
не об хо ди ми те мер ки за 
съ би ра не то им, уве ря ват 
финансистите. 

Подоб ро е из пъл не
ни ето на бюджета, ма кар 
че все още са проб лем ни 
соб с т ве ни те приходи, ко
мен ти ра кме тът Златко 
Живков. Постъпленията 
са помалко, има ле ко 
забавяне. От тях за ви си 
осъ щес т вя ва не то на прог
ра ма та за пуб лич ночас
т но партньорство. Много 
граж да ни кан ди датс т ва ха 
с проекти, има ос та на ли 
и от ми на ла та година, до
пъл ни той. Живков из ра зи 
надежда, че при хо ди те ще 
се уве ли чат и още след ва
щия ме сец ще бъ дат фи
нан си ра ни част от мал ки те 
обек ти на монтанчани, под
чер та той. ■Слово плюс

ОбС – Монтана:

С увеличените приходи
ще се финансират 
малките обекти

20 го ди ни 
ус пеш на 
ра бо та на 
шес ти блок 
на АЕЦ 
“Козлодуй”

Половината от мес т ни те при хо ди на Монтана са
съб ра ни през пър ви те шест ме се ца на годината

Крум КРУМОВ

С бо га та прог ра ма от 4 до 12 ав густ във Вършец от

бе ля за ха Праз ни ка на курорта, ми не рал на та во да и 

Балкана. За ра дост на мес т ни те хора и гос ти те об щи на

та ор га ни зи ра ки но лож ка изложба, мно жес т во кон цер ти, 

дет с ко шоу, тур ни ри по фут бол и во лейбол със се ри

озен наг ра ден фонд за участниците, дет с ки със те за ния 

по майс тор с ко уп рав ле ние на ве ло си пед и по ри су ва не 

на асфалт, ба зар на цветята, алея на за на яти те и т.н. 

По по вод праз ни ка на гра да бе от к ри та но ва ху до жес т

ве на галерия, в ко ято бя ха по ка за ни твор би те от таз го

диш ния пле нер по жи во пис „Вършец 2012”. Официални 

гос ти бя ха де пу та ти те Петър Якимов от ГЕРБ и Янаки 

Стоилов от БСП, зам. об лас т ни ят уп ра ви тел Нина 

Петкова, кме тът на Берковица Димитранка Каменова и 

др. След от к ри ва не то на сце на та пред на род но чи та ли

ще „Христо Ботев” се ка чи ха ле ген дар ни те му зи кан ти от 

„Диана Експрес”.■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Праз ни к на ку рор та, 
ми не рал на та во да и Балкана



Kъща за бизнес срещи 
oткриха в Ново село
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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 за поч на из пъл не ни

ето на Договор BG051PO0015.1.020003С0001 
„Можем да ра бо тим за ед но”. Проектът се фи нан
си ра по Схемата за пре дос та вя не на без въз мез д на 
фи нан со ва по мощ BG051PO0015.1.02 „Нови въз
мож нос ти” на Оперативна прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ресурси» 20072013 г. 

Проектът е на стойност 291 214,47 лева, а сро кът 
за не го во то из пъл не ние  18 месеца. 85% от сред с
т ва та ще бъ дат от пус на ти от Европейския со ци ален 
фонд, а ос та на ли те 15%  от дър жав ния бю джет на 
Република България.Средствата са за за ку пу ва не 
на оборудване, об за веж да не  и ма те ри али и кон су
ма ти ви за дейнос т та на со ци ал но то предприятие, 
как то и за мо ти ва ци он но обу че ние за при до би ва не 
на уме ния за са мос то ятел ност и ак тив но по ве де ние 
и въз наг раж де ния на на етия пер со нал за срок от 12 
месеца.

Основната цел на про ек та е со ци ал но включ ва
не и ин тег ра ция на уяз ви ми гру пи хо ра от мес т на та 
об щ ност чрез оси гу ря ва не на за етост и активност. 
Чрез съз да ване на со ци ал но об щин с ко пред п ри
ятие „Озеленяване и бла го ус т ройс т во” ще бъ де 
оси гу ре на за етост на 36 лица, от ко ито 25 ли ца от 
т.н. рис ко ви гру пи – хо ра с увреждания, са мот ни 
родители, мал цин с т ве ни гру пи и про дъл жи тел но 
без ра бот ни ли ца.С ре али зи ра не то на про ек та ще 
се съз да де въз мож ност за пъл но це нен тру дов жи
вот и пер с пек ти ва за бъ де ще то на ли ца та от уяз
ви ми те групи, ще по ка же не са мо че об щес т во то 
е заг ри же но за тях, но и ще им да де въз мож ност 
лич но да доп ри не сат за по доб ря ва не на об ли ка на 
на се ле ни те места, къ де то всич ки жи ве ят заедно.  

Проектът над г раж да до се гаш ни про ек ти на 
общината, фи нан си ра ни от Национална прог ра ма 
„От со ци ал ни по мо щи към оси гу ря ва не на за етост”, 
Програма „Развитие” на Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си” и Програма за 
раз ви тие на сел с ки те ра йо ни 20072013, Мярка 
322 „Обновяване и раз ви тие на на се ле ни те места, 
по ко ито са из вър ш ва ни дейности, сход ни с дейнос
т та на но во съ зда де но то пред п ри ятие”.

Реализацията на про ек та „Можем да ра бо тим за
ед но” е при мер за „доб ра прак ти ка” за ре ша ва не на 
мес тен проблем, про из ти чащ от бед нос т та и со ци
ал на та изолация, ка то съ щев ре мен но из бяг ва чес то 
фор мал но то включ ва не в за етост за об щес т ве но по
лез ни и еко ло гич но зна чи ми дейнос ти на ли ца та от 
уяз ви ми те групи.

За по ве че информация:
Надя Иванова, ръ ко во ди тел на про ек та 
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

Диана НИКОЛОВА
От бъ де щия кон це си

онер се изис к ват за дъл
жи тел ни ин вес ти ции в 
раз мер не помал ко от 
6 110 000 ле ва без ДДС 
за сро ка на концесията, 
ка то по не 5 060 000 ле ва 
тряб ва да са вло же ни
ята през пър ви те де сет 

години. 
Основната цел на кон

це си ята е чрез прив ли
ча не на час т ния биз нес 
в сто па нис ва не то на 
тер ми на ла да се вло жат 
ин вес ти ции в раз ви ти
ето на прис та нищ на та 
ин ф рас т рук ту ра и мо
дер ни за ция на тех ни

чес ки те съ оръ же ния и 
оборудване. 

Да се при ве дат 
технологията, ор га ни за
ци ята на ра бо та и тех
ни чес ка та оси гу ре ност в 
съ от ветс т вие с ев ро пейс
ки те стандарти, как то 
и да се пос тиг не съ от
но ше ние на ка чес т во и 

це на на услугата, съ пос
та ви ми с кон ку рент ни те 
прис та ни ща /тер ми на ли 
от региона. 

Концесионерът ще 
бъ де оп ре де лен чрез 
от к ри та процедура, а 
кри те ри ите за оцен ка на 
офер та та са: ин вес ти ци
он но пред ло же ние с от

но си тел на те жест 30 на 
сто; биз нес пред ло же ние 
с от но си тел на те жест 15 
на сто; пред ло же ние за 
раз мер на фик си ра на и 
на про мен ли ва част на 
го диш ни кон це си он ни 
пла ща ния с от но си тел на 
те жест съ от вет но 30 на 
сто и 25 на сто.■

Дават на кон це сия 
прис та ни ще „Видин-юг”

Правителството 
от к ри ва 
про це ду ра
за пре дос та вя не 
на кон це сия 
за ус лу га вър ху 
прис та ни щен 
тер ми нал 
„Видин–юг” с 
мак си ма лен 
срок 35 години

Диди СИРАКОВА
Къща на сре щи те от к ри

ха в Ново село, Видинско. 
По ини ци ати ва на мес т на та 
об щес т ве ност и чи та ли ще 
„Земеделец” бив ши ят ет
ног раф с ки му зей се пре вър
на в къ ща за биз нес сре щи 
и кул тур ни мероприятия. 
Новооткритата къ ща раз по
ла га с 4 зали. Една от тях е 
пред ви де на за биз нес сре
щи и кул тур ни събития. В 
дру га за ла са пред с та ве ни 
вид ни но во се ля ни с при
нос към све тов на та на ука 
и кул ту ра и де пу та ти на 
се ло то от Възраждането до 
на ши дни, ка то ма те ри али те 
в та зи за ла ще се до пъл ват 
с годините. В ма зе то пък е 
нап ра вен но во сел с ки беч, 
тъй ка то но во сел с ка та гъм
за е приз нат сорт в ЕС. В 
къ ща та е изог ра фи са на и 
ле ген дата за от к ри ва не то на 
сорта. 

Средствата за но ва та кул
тур на при до бив ка на но во
се ля ни са наб ра ни от бла
гот во ри тел ни дейнос ти във 
Видин и София. Процент 
от про даж ба та на кар ти ни 
от своя из лож ба е пре дос та
вил ху дож ни кът Борислав 
Александров. 

За ке тъ рин га при от к
ри ва не то на къщата се е 
пог ри жил ан г ли ча ни нът 
Майкъл Купър. Професорът 
по ку ли нар ни из кус т ва е из
б рал да жи вее в Ново се ло 

и в мо мен та обу ча ва 6 де ца 
в тайни те на кулинарията. 
Занятията се про веж дат в 
Центъра за об щес т ве на под
к ре па към селото. 

Новоселяни очак ват 
но во сел с ка та гъмза, ис
то ри чес ки ят кръс то път и 
при род ни те да де нос ти на 
ра йо на да пре вър нат об щи

на та в ат рак тив на ту рис ти
чес ка дестинация. Затова 
и раз ви ти ето на ту риз ма е 
за ло жено ка то при ори те т 
на об щин с ка та прог ра ма за 
развитие. 

След из г раж да не то на 
пъ тя на ри ба ря в се ло Ясен, 
от к ри ва не то на Къщата за 
сре щи в Ново се ло е вто ра

та стъп ка в по со ка раз ви
ва не на туризма. Предстои 
из г раж да не то на турис ти
чес ки ин фор ма ци онен цен
тър в Ясен, кой то ще стру ва 
око ло 400 хил. лв. Втори 
та къв ще бъ де из г ра ден и 
в Ново село. Екопътека ще 
свър з ва  се ло Ясен през 
Флорентин с Ново село. ■

Хвала 
на та ки ва 
съ се ди

Наскоро жи лищ на та сгра да 
на Верин и Тотка Великови в с. 
Борован през нощ та гръм я запали. 
За съ жа ле ние сто пан ка та Тотка 
за ги ва в съ ня си. Първи, ко ито се 
при ти чват на по мощ и сиг на ли
зи рат про ти во по жар на та ох ра
на в Бяла Слатина и полицията, 
са жи ве ещи те в не пос ред с т ве на 
бли зост до тях, мла до то се мейс
т во Рамона и Мирослав Иванови, 
нас ко ро за вър на ли се от гур бет в 
Испания.

Изключително ху ман на та пос
тъп ка на те зи мла ди хо ра се под
сил ва и от факта, че в бли зост до 
пос т ра да лия дом има три не оби та
еми сел с кос то пан с ки постройки, в 
бли зост е и фут бол ни ят стадион.

Собственикът Верин Великов е 
ос та нал жив, за що то през нощ та е 
спял в съ сед но по ме ще ние и ма кар 
че все още труд но пре жи вя ва го
ля ма та трагедия, ме по мо ли чрез 
стра ни ци те на вес т ник „Слово 
плюс” да пре дам не из ме ри ма та 
му бла го дар ност към първите 
при тек ли се на помощ  Рамона и 
Мирослав Иванови.

Асен КИСКИМОВ
с. Борован

Димитър МАРКОВ, Враца
Гледам Михайловата те ле ви зия от 

мно го години, або нат съм й ня къ де от 
вто ра та или тре та та го ди на от по ява
та й. 

ТВ „Враца“ мно го из рас на в те че ние 
на времето. Започвайки ка то филиал, 
тя се пре вър на в пъл но ценна елек т
рон на медия. Е, и тук се из лъч ват „са
пун ки“, ама те са не из беж ност – има 
ги и във всич ки т.нар. „на ци онал ни 
те ле ви зии“. Но има и мно го пре да ва
ния с ис то ри чес ка и на уч на тематика. 
На ек ра на при със т ват мла деж ки пре
да ва ния и е за си ле на пуб
лицис тич на та струя („На 
фо кус“, „Соаре“ и др.). 
Излъчват се и дос та фил
ми с ви со ка ху до жес т ве на 
стойност („Гара за два
ма“, „Есен в Ню Йорк“...). 
Пора но не мо же ше да се 
раз чи та на точ ния час на 
цен т рал на та но ви нар с ка 
еми сия – за поч ва ла е и с 
1015, че и с 2030 ми ну ти 
закъснение. Сега (от око ло 
две го ди ни насам) чук не 
ли 19:00 часа, но ви ни те започват.  Тъй 
че през две те де се ти ле тия на съ щес т
ву ва не то си ТВ „Враца“ мно го из рас
на и ве че не отс тъп ва на со фийс ки те 
телевизии. 

А се га мал ко кри тич ност и пре по
ръ чи тел ност – как то на пи сах в заг
ла ви ето – за ней но добро. Често се 
раз каз ва за неща, ста на ли пред ния 
ден. Това ва жи найве че за меж ду на
род ни те спор т ни състезания. Съвсем 
пре сен при мер бе не от дав на про ве
ли ят се „Тур дьо Франс“. Във време, 
ко га то но ви ни те от Австралия до 
Аляска сти гат за секунди, да съ об ща
ваш колоездачите, ко ито са по бе ди ли 
не в настоящия, а  в пре диш ния ден, е 
нелепо.

Друго из ли шес т во ста на за чес ти ло
то из лъч ва не на ед ни и съ щи филми. 
За пого ре спо ме на тия „Гара за два ма“ 
помня, че ко га то го из лъ чи ха за пръв 
път, не ус пях да го гле дам целия. И 
за пи тах човек, кой то ра бо те ше в ТВ 
„Враца“, не мо же ли да го повторят, а 
той ми каза, че то ва е въз мож но да ста
не найра но след го ди на и половина. 
Така бе ше пре ди време, а се га как во 
е? Давам при мер с дру гия спо ме нат от 
мен филм – „Есен в Ню Йорк“. Май 
не го ва та по ява на ек ра на ста на еже ме
сеч на ...

И нак рая не що във връз ка с из чез ва

не то на мез д рен с ка та „Медия +“. След 
фа ли та й доб ре стана, че пус кат де сет
ми нут ни но ви ни за региона. Но не съм 
съг ла сен да се на ру ша ва прог ра ма та 
и да се пус ка на жи во ця ла се сия на 
мез д рен с кия „пар ла мент“. Ние за на
ши те об щин с ки се сии на уча ва ме са мо 
найваж но то от ре пор та жи в новините,  
а да сле дим из ця ло се си ите на дру ги 
об щин с ки съ ве ти (как то бе на 26.07. 
т.г.) не ни е интересно. 

В зак лю че ние от но во ще изтъкна,   
че всичко, ко ето кри тич но спо ме нах 
за ТВ „Враца“, го нап ра вих са мо с цел 
тя да ста не още подобра. Аз са ми ят 
ня кол кок рат но съм се по явя вал в ней
ни пре да ва ния (раз каз вах за Израел и 
Египет), та ка че от дав на я чув с т вам 
ка то своя телевизия.■

СНИМКА: АВТОРКАТА

Пишат ни от Борован Мнение

За ТВ „Враца“ 
– похвално и 
критично: за 
нейно добро
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Инвестираме във Вашето бъдеще!

 
От 16 март 2012 го ди на Община Георги Дамяново 

из пъл ня ва про ект ,,Почистване на реч но корито, 
из г раж да не и ук реп ва не на дреб но ма щаб ни ин ф
рас т рук тур ни съ оръ же ния на р. Копиловска Огоста 
за пре дот в ра тя ва не на на вод не ния на те ри то ри ята 
на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за пре
дот в ра тя ва не на на вод не ния на те ри то ри ята на с. 
Говежда и с. Дълги дел, об щи на Георги Дамяново” 
с до го вор за без въз мез д на фи нан со ва по мощ № 
BG161PO001/4.104/2010/042 по Оперативна прог
ра ма „Регионално раз ви тие” 20072013 година.

Общата стойност на про ек та е 654 871.54 лева, от 
които:

528 808,76 ле ва от ЕФРР ; 93 319,20 ле ва от бю
дже та на Р България и 32 743,58 лева, фи нан сов 
при нос на Община Георги Дамяново.

Продължителноста на про ек та е 12 ме се ца и ще 
прик лю чи на 15.03.2013 г.

Целта на про ек та е ог ра ни ча ва не на рис ка и 
ще ти те от на вод не ния и пред паз ва не на жи во та 
и здра ве то на населението, соб с т ве нос т та и ре
сур си те в об щи на Георги Дамяново. Тя ще бъ де 
пос тиг на та чрез по чис т ва не на реч ни те ко ри та и 
из г раж да не на под пор ни сте ни по по ре чи ята на 
ре ки те  Дългоделска Огоста и Копиловска Огоста в 
гра ни ци те на на се ле ни те мес та Дълги дел, Говежда 
и Копиловци.  

Очакваните ре зул та ти от ре али зи ра не на про ек та 
са:

● Осигурена си гур на жиз не на среда;
● Защитено на се ле ние и ин ф рас т рук ту ра от вред

но то въз дейс т вие на во ди те в се ла та Дълги дел, 
Говежда и Копиловци;

● Изградени 268 м под пор ни стени;
● Почистени реч ни ко ри та с дъл жи на 268 м ;
● Осигурена за етост на мес т ни хо ра (10 чо ве ка от 

общината) по вре ме на строителството;
● Подобрен ка па ци тет на об щи на та за уп рав ле

ние на проекти;
● Осъществена ин фор ма ци он на кам па ния за 

ин фор ми ра не на об щ нос т та за целите, дейностите, 
донора, очак ва ни те и пос тиг на ти те ре зул та ти от из
пъл не ни ето на проекта, по ви ше на ин форми ра ност 
за възможностите, пре дос та вя ни за фи нан си ра не от 
фон до ве те на Европейския съ юз

Проектът се фи нан си ра от Европейския фонд 
за ре ги онал но раз ви тие и от дър жав ния бю джет
на Република България

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 14и век , вече от десетина 
години тя е напълно опустошена. 
Туктаме по стените стоят останки от 
иконописи, някои правени от ученици 
на Захари Зограф. Специалистите ги 
определят като едни от найстарите и 
найинтересни 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 
17и, началото на 18и век и на Света 
Богородица от началото на 18и 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 майсторизидари 
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 1873а.

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 четири
пет хиляди лева, които отишли за 
укрепването на храма. От проливните 
дъждове през 2005а 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.■

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

■ Завърши гру би ят стро еж 
на хра ма „Св. Дух” 

С из г раж да не то на ку по ла 
прик лю чи гру би ят стро еж 
на но ва та цър к ва. За до
вър ши тел ни те дейнос ти в 
об щин с кия бю джет бя ха 
пред ви де ни 53 713 лева, 
съ об щи кме тът Златко 
Живков. Ра бо та та по гра де
жа бе по ве ре на на фир ма 
„Купол”. Строителството 
за поч на през 2007 г. След 
това бя ха пос т ро ени ос но
ви те и криптата, бя ха вдиг
на ти сте ни те – сутеренът, 
партерът, притворът, кам ба
на ри ята също. Всичко то ва 
е на стойност 1,314 млн. 
лева. Парите са соб с т ве ни 
или це ле ви на общината.
■ Общината обя вя ва 
об щес т ве но об съж да не
на ви зи ята за раз ви тие
на Монтана

То ще се про ве де на 
22.08.2012 г. от 13.00 ч. 
в Заседателната за ла на 
Общински мла деж ки дом 
Монтана и е във връз ка с 
из ра бот ва не на Интегриран 
план за град с ко въз с та но
вя ва не и раз ви тие до 2020г. 
Общината раз чи та на ак тив
но граж дан с ко учас тие.
■ Каналът „Парта” го тов
да пос рещ не дъж до ве те

Приключи по чис т ва не то 
на ка на ла „Парта” и поиз
вес т ни ят ка то сух ка нал на 
ул. „Баба Тонка”, кой то ид ва 
от „Св. Патриарх Евтимий”. 
За цел та от бю дже та бя
ха оси гу ре ни 17 984 лв. 
Извършва се пре ван тив на 
дейност, ко ято е из к лю чи
тел но важна, тъй като в 
пос лед ни те де се ти на го ди ни 
каналът пре ли ва 3 пъ ти и 
на вод ни де сет ки къ щи. 
■ Изградиха ур нос те на
в гро бищ ния парк 

С ур нос те на раз по ла га 
ве че гро бищ ни ят парк в 
Монтана. Стената има 56 
клет ки и съх ра не ни ето на 
ур ни след кре ма ция ста
ва при съ щи те ус ло вия 
как то и за тра ди ци он ни те 
погребения. Миналата го ди
на тук са ос та ве ни за съх ра
не ние две урни, от на ча ло то 
на та зи го ди на те са 6 след 
кре ма ция на по чи на ли те  в 
един с т ве ния кре ма то ри ум в 
България, кой то се на ми ра 
в столицата.  

В Монтана

В Мездра

Мирослав ГЕТОВ 
Община Мездра из пъл ни 

Проект JP  74 “Създаване 
на те ра пев тич на ра бо тил
ни ца за де ца и мла де жи с 
ув реж да ния”, осъ щес т вен 
с без въз мез д на та по мощ на 
японското пра ви тел с т во в 
под к ре па на струк тур ни те 
ре фор ми в България. Той 
бе ше ре али зи ран през пе ри
ода сеп тем в ри 2011  ав густ 
2012 г. с фи нан со ва под к
ре па от Япония в раз мер 
на 112 406 лв. и 20 085 лв. 
соб с т вен при нос на община 
Мездра. 

Целите на проекта бя
ха пред с та ве ни на прес
кон фе рен ция от кме та 
на об щи на Мездра Иван 
Аспарухов и еки па на 
проекта: инж. Николинка 
Кътовска  ръководител, 
инж. Катя Рашкова  ко ор
ди на тор, и Цеца Костова  
счетоводител. 

В те ра пев тич на та 
работилница, ко ято ще 
фун к ци они ра към Дома за 
де ца и мла де жи с ум с т ве
на изос та на лост (ДДМУИ) 
„Вяра, Надежда и Любов” 
 Мездра, са из г ра де ни и 
обо руд ва ни 4 те ма тич ни 
ателиета: по готварство, по 
шивачество, по при лож ни 
дейнос ти и по грънчарство. 
В ате ли ето по гот вар с т во 

де ца та и мла де жи те с ув
реж да ния ще ов ла дя ват 
еле мен тар ни до ма кин с ки 
познания: пред наз на че ние 
на до ма кин с ки те уре ди 
и уме ния да си слу жат с 
тях; при гот вя не на топ ли 
и сту де ни напитки, дреб ни 
сладки, сту де ни и топ ли 
закуски, ос нов ни ястия. 

В ате ли ето по ши ва чес
т во те ще бъ дат обу ча ва
ни за ра бо та с тек с ти лен 
ма те ри ал и ще из ра бот ват 
еко ло гич ни тор бич ки за 
пазаруване, по да ръч ни 
торбички, до ма кин с ки 
кърпи, покривки, прес тил ки 
и ръкохватки. 

В ате ли ето по при лож ни 
дейнос ти ще се из ра бот ват 

картички и па на от при
род ни материали. В ате
ли ето по грън чар с т во ще 
се правят каш пи и саксии, 
ин те ри ор ни фигури, вази, 
табели. 

Те ра пев тич на та ра бо тил
ни ца ще да де въз мож ност 
на хората със спе ци ал ни 
нуж ди в об щи на Мездра 
да при до би ят по лез ни уме
ния и да по доб рят сво ята 
со ци ал на комуникация. 
Официалното от к ри ва не 
ще ста не в при със т ви ето 
на Н. Пр. Макото Ито, 
пос ла ник на Япония в 
България, и на пред с та ви
те ли на Министерството на 
икономиката, енер ге ти ка та 
и туризма. ■

Те ра пев тич на ра бо тил ни ца за 
де ца и мла де жи с ув реж да ния

СНИМКА: АВТОРЪТ
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Заместник об лас т ни ят уп
ра ви тел на об ласт Видин 
Елка Георгиева по се ти се
ло Сланотрън по по вод 
ду хов ни я праз ник Успение 
Богородично. Тя връ чи поз д
ра ви те лен ад рес на кме та на 
Сланотрън Венелин Павлов 
от име то на об лас т ния уп ра
ви тел на об ласт Видин инж. 
Цветан Асенов. В при ветс т
ви ето си към жи те ли те на се
ло то Елка Георгиева заяви: 
„Желая ви да бъ де те жи ви и 
здрави. Нека в до мо ве те ви 
праз ни ци те бъ дат по ве че и 
да има те все по ве че по во ди 
да се съ би ра те с де ца та си и 
с при яте ли те си.” 

Официални гос ти на праз
ни ка бя ха кме то ве от съ сед
ни села. 

На пло ща да в се ло то бе 

из не се на му зи кал ноли те ра
тур на програма, под гот ве на 
от ду хо вия ор кес тър на се ло 
Антимово, пев чев с ка гру па 
и дет с ка фолк лор на гру па 
„Децата на Сланотрън” към 
на род но чи та ли ще „Светлина 
1926 г.”, фолк ло рен тан цов 
със тав „Фиданките” – гр. 
Видин. Алиса Стоянова от 
ли те ра ту рен клуб „Иван 
Деспотов” – гр. Видин, пред
с та ви по ема та „Кавал сви ри 
на по ля на”. 

Празникът Успение 
Богородично за вър ши с 
из пъл не ни ята на мес т ни 
хора, ха рак тер ни за се ло 
Сланотрън, с ко ито ду хо ви ят 
ор кес тър от се ло Антимово 
доп ри не се за доб ро то нас т
ро ение на всички.

■Слово плюс

Успение Богородично – духовен 
празник на с. Сланотрън

Историята на бол ни ца та ми на
ва под уп рав ле ни ето на раз лич
ни ве дом с т ва  Почивна стан ция 
на трудещите се се ля ни, База 
№ 3 на Санаторноку рор тен 
комплекс. През 1963 го ди на, м. 
май, е нап ра ве на пър ва та коп ка 
и 50го диш ни на та й е имен но 
по то зи повод. През ме сец де
кем в ри 1969 го ди на почивната 
стан ция е от к ри та и пър ви те по
чи ва щи ид ват през 1970 година. 
Те чес то наб ро яват 2000 чо ве ка 
за сезон. 

Почиващите ид ват 
колективно, по ня ко га ос та ват да 
чес т ват и Нова го ди на тук.

Първият ле кар на по чив на та 
стан ция  е  др М. Милев, глав на 
сес т ра  Д.Новакова, и ад ми
нис т ра ти вен ди рек тор Ангел 
Серафимов. В по чив на та стан
ция се е спаз вал аб со лю тен ред, 
по чи ва щи те са хо ди ли с до маш
ни чехли. Животът им се е обо
га тя вал с на си те на кул тур нома
со ва работа. 

Голямо име за бол ни
ца та е и др Александър 
Митев – невролог, кой то 

пър ви в България про веж
да психолечение. За та зи му 
дейност ини ци ати вен ко ми тет 
го пред ло жи за по че тен граж да
нин на Вършец и бе одоб рен от 
Общинския съвет.

Др  Митев е ви дял го ди ни 
напред, че бол ни ца та ще бъ де 
ре ха би ли та ци онен цен тър и е 
наз на ча вал за все ки бо лен лекар, 
ре ха би ли та тор и ме ди цин с ка 
сестра. По не го во вре ме е нап ра
вен го лям ремонт, ка то към вся
ка стая са обо со бе ни сер виз ни 
помещения.

Като ди рек тор на бол ни ца та 
др Бъчварова е за па зи ла ста ту та 
й в теж ки те го ди ни на прехода.

В пос лед ни те осем го ди ни 
ди рек тор на ре ха би ли та ци он на
та бол ни ца е  до цент др Антон 
Савов, под чи ето ръ ко вод с т во 
са нап ра ве ни мно го ремонти, 
ка то се за поч не с фа са да та на 
сградата, покрива, двора, мо дер
ни за ция на водолечението, ин
тер нет и фит нес за ли и др.  

В ре мон ти ра ния го лям са лон 
мо гат да се про веж дат кон фе
рент ни срещи, ка феспектакли, 

ки нопрожекции, кон цер ти и др. 
По слу чай юби лея във фо

айе то на бол ни ца та е нап ра ве на 
чеш ма с ми не рал на во да и все ки 
па ци ент мо же да пие от нея със 
спе ци ал но нап ра ве но за праз ни
ка бър ду че от порцелан, ко ето е 
с точ на та до зи ров ка за лечение.

Понастоящем в бол ни ца та се 
под гот вя рет ро вечер, по кни га та 
„Баня Вършец” на пър вия бан
с ки ле кар др Дамян Иванов, на 
ко ято ще се пред с та вят рет ро и 
ет но ревю, из пъл не ния на на род
ни пес ни и хора, ста ри град с ки 
песни. В кон цер та ще взе мат 
учас тие гру пи от град Мездра, 
Монтана и Вършец. Това пред
по ла га поши ро ко от ва ря не вра
ти те на бол ни ца та за кул тур ни 
мероприятия, ко ито би ха по мог
на ли за доб ро то нас т ро ение на 
болните. И то га ва ду ми те на др 
Дамян Иванов би ха има ли зна
че ние и днес:

„Вършецъ  Съ как во бла го го
ве ние из го ва рять мно зи на то ва 
име, ка то че ли са мо то то е сим
во лъ на здраве!”

■Слово плюс

„СБР-НК” ЕАД, фи ли ал 
„Свети Мина”- Вършец

Специализираната бол ни ца за рехабилитация, фи ли ал
„Св.Мина”  Вършец, към Националния ком п лекс
от 13 бол ни ци в страната, нас ко ро чес т ва сво ята 50годишнина

Елеонора ЦАНОВА
“Този, кой то в 6 век след Христа 

е нап ра вил църквата, е из б рал мяс
то то не случайно”, за явя ва доц. д.р 
Нарцис Торбов след бо га тия уро
жай от ар хе оло ги чес ки разкрития, 
нап ра ве ни в пос лед ни те дни в м. 
Градището при про хо да “Вратцата”.

През 2011 г., при раз коп ки на ран
нох рис ти ян с ка цър к ва от 6 век, в 
ос но ви те й бе ше от к рит дет с ки гроб. 
Само пре ди дни, археолозите, ко ито 
усър д но ра бо тят ве че тре та го ди на 
на то зи обект край Враца, раз к ри
ха още две дет с ки погребения. При 
ра бо та по ця лос т но то раз к ри ва не 
аб си да та на ба зи ли кал на та цър к ва 
над прохода, те по па дат на ран но
ви зан тийс ка църква, а в ос но ви те 
й от к ри ват вто рия и тре тия дет с ки 
гроб. Предполага се, че по дъл жи
на та  0.93 и 1.25 метра, те са на 
34го диш но и на 78го диш но дете. 
Църквата, ко ято е стро ена в 6 век 
вър ху ран но ви зан тийс ки некропол, 
крие още мно го тайни. Телата са 
би ли пог ре ба ни по хрис ти ян с ки те 
канони, с гла ва та на запад, из пъ на то 
тя ло и ли це към из г ре ва на слън це то 
на из ток . Първият ске лет до ри в дол
на та си че люст има за ро ди ши на пос
то ян ни зъби, ко ето показва, че де те то 
е пог ре ба но пре ди смя на та на зъбите. 

Телата са да ти ра ни от 45 век след 
Христа, а раз к ри ти ят ран нох рис ти
ян с ки нек ро пол е се ри оз но до ка за
тел с т во за найран но то въ веж да не 
на хрис ти ян с т во то в Северозападна 
България.

Само пре ди дни в м. Градището 
бе ше от к рит и чет вър ти гроб с дъл
жи на 1.20 метра, съ що на дете. 
Предполага се, че пог ре бе ни ята са 
ста на ли по ед но и съ що време, а 
при чи на та евен ту ал но е би ла ня как ва 
епидемия.

Според ар хе олог Александра 
Петрова от Регионален ис то ри
чес ки му зей  Враца те очак ват на 
то ва мяс то да бъ де раз к ри то ран но 
тра кийс ко све ти ли ще на пър ви те 
оби та те ли по те зи зе ми  трибалите. 
“С раз к ри ва не то на то зи дре вен нек
ро пол доказваме, че м. Градището е 
ед но от местата, къ де то найра но в 
Източната Римска им пе рия се е раз
п рос т ра ни ло християнството”   спо
де ля доц. др Нарцис Торбов, ръ ко во
ди тел на еки па от Врачанския музей. 

С 25 000 ле ва се фи нан си рат от 
вра чан с ка та об щи на то ва ля то раз
коп ки те при Вратцата и на древ но то 
се ли ще край Оходен. Направените 
раз к ри тия ще на ло жат до пъл ни тел ни 
сред с т ва за тях но то кон сер ви ра не и 
съх ра не ние за поколенията.■

Об щи на Враца фи нан си ра 
с 25 000 ле ва раз коп ки те 
при Вратцата и Оходен

▲Разкопките в местността Градището
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Стар чо век на бре га на мо ре то 
упо ри то хвър лял във во да та риби, 
из х вър ле ни от мощ на вълна. 

- Това ня ма смисъл! - ка зал слу ча-
ен минувач, кой то се раз хож дал по 
плаж на та ивица. - Те са  хиляди, не 
мо жеш да спа сиш всич ки те…  

Старецът отвърнал:          
- Попита ли тези, ко ито хвър лих 

об рат но в морето?

 Утре ще дойдат!  ре че си на ум 
Мария, стана, взе чан тич ка та и за га си 
лампата. Излезе от стаята, в ко ято бе 
пре ка ра ла два де сет и пет го ди ни от жи
во та си.

Навън ве чер та сто пя ва ше деня, пре
ли ва ше го в нощ. Клоните на дър ве та та 
увис ва ха в мрака, при тис нал училището. 
Като ни ко га до се га в дво ра му не се съ
би ра ха деца, за да играят. Безмълвието 
къл ве ше звез ди те и те из ти ча ха над пок
ри ви те на селото. Мария бав но прит во
ри пор та та и я за вър за с пар че ръж ди ва 
тел. Стори й се, че при вър за не път на та 
врата, а стъп ки те на децата, ус мив ки те 
им, ко ито проб ляс ва ха в тъмното, до ка то 
иг ра еха на жмичка. Нейните ученици, 
ко ито въз п ри ема ше на ис ти на и ка то 
свои рожби. За ня кои тя бе не са мо учи
тел ка та и директорката, но и тях на та 
кръстница. В се ло то ка не ха за кръстник, 
са мо ако те поз на ват и ти вярват. Вече не 
я канеха. Младите поч ти не се женеха, а 
и да го правеха, не раждаха, хва ща ха по 
гра до ве те да си тър сят късмета. Сърцето 
й се пре пъ на  са мо туктам мъж ду ка ха 
прозорци.

Тръгна към до ма си. Повтаряше си 
ка то молитва, че пи са но ли ти е да се 
удавиш, ня ма да се обесиш. А ут ре те 
неп ре мен но ще дойдат. Пък пос ле  как
во то е писано... 

На сут рин та ра но по бър за да оти де в 
училището. Искаше да мах не ръж ди ва
та тел от портата, пре ди да са я видели. 
Надяваше се да не сре ща ни ко го по 
пътя, за що то не мо же ше да го поз д ра ви 
с “доб ро ут ро” или с “до бър ден”. Какво 
доб ро мо же да има в деня, ко га то учи ли
ще то ще бъ де закрито, а жи во тът й  сря
зан на две. Пого ля ма та му по ло ви на е 
ми на ла тук, а ос та на ла та от днес ста ва 
непотребна. 

 Добро утро, Мария!  поч ти из ви ка 
ня кой зад гър ба й. 

Учителката се обърна. Откъм ре ка та 
иде ше ста ра жена. Позна я. 

 Дал ти Бог добро, ба бо Неделке! Не 
си ли подранила?  смо то ле ви тя и зап
рис тъп ва от крак на крак, до ка то ча ка ше 
ста ри ца та да я настигне. 

 Не съм под ра ни ла аз. Ама вие не
що мно го подранихте... Защо зат ри ва те 
училището?  гла сът на же на та бе равен, 
но ядовит. Само ли це то я издаваше, че 
зло ба та й не бе ше към Мария.                 

 Ами разпоредби, зна еш… Деца 
няма. Има за по вед…  не мо же ше да й 
обяс ни повече. Колко пъ ти бе хо ди ла до 
то зи или онзи, кол ко пъ ти бе писала, че 
всъщ ност не дос ти гат са мо три деца, 
за да вле зе в нор ма ти ви те на ми нис
тер с т во то и на общината. Неведнъж бе 
нас то ява ла да ос та вят по не шко ло то на 
селото, за що то ни кой не же ла еше да 
жи вее в него, ко га то де ца та му ня ма къ
де да учат. Бе опи та ла всичко, ко ето да 
спре за по вед та за закриването. 

 Мария, как во ще пра вят вну ци те ми 
сега?  с тре во га ре че ста ра та жена.

 Ами… ще пътуват. Така ми казват. 
До съ сед но то се ло Згориград. Ще ид ва 
ав то бус и…

 Какъв автобус, ко га то зи мъс бай ти 
Коце не мо же с ма га ре то да иде до дъ
ще ря та у Згориград. Толкова е стръм но 
и поледено. Да не говорим, че ре ка та на 
ня кол ко пъ ти взи ма мос та и от на ся пътя. 
Хляб не мо жем да си купим, как ще пус
нем децата?!

 …Със за ко на не мо жеш да се бориш.
 Ти със за ко на не мо жеш да се бориш, 

ама с хо ра та можеш. За то ва учи ли ще 
от ре ка та пя сък съм влачила. Тухлите ги 
пра вих ме в Райкин дол, там ги пекохме. 
Цялото се ло е ра бо ти ло да го има. На 
майс то ри те пла щах ме да го поддържат. 
Без учи ли ще то сме ка то без очи. Как ще 
я ка ра ме се га слепешката?

 Опитах, ба бо Неделке. Опитах. Но 
ви на ги ми казваха, че при па зар на та 
ико но ми ка тряб ва да се пра ви смет ка на 
все ки лeв.

 Да се пра ви бе, дъще. Да се прави. 
Ама тия, с лъс ка ви те возила, подъл ги 
от мо ята плевня, де то се вяс ват от из бо
ри на избори, смет ка не пра вят ли? Кажи 
им, че се ло се раж да до гробище. Умре 
ти бли зък човек, от ре диш го. Пък после, 
за да не те от не се самотията, стру паш 
къ ща до гроба. За ду ша та му ако ре чеш 
да се помолиш, цър к ва ти трябва. После 
ид ват и децата, а те без на ука не мо гат…

Поеха по стръмното. Баба Неделка се 

умълча, за що то ед
ва тът ре ше кра ка та 
си, на те жа ли от 
болежки. Дишаше 
тежко. Поспираше, 
кол ко то да си по
еме дъх. Мария се 
чу де ше как во да й 
каже. И на нея да й 
олекне, че и ста ра
та да окуражи. Но 
всич ко из г леж да ше 
тол ко ва нелепо, че 
пред по чи та ше да 
мълчи. Загледаха 
се към училището. 
Бе пос т ро ено 
на ви со чин ка
та и се виж да ше 
отдалече. С ме ка та 
си ох ра при ли ча
ше на слън че во 
петно, пад на ло 
сред зе ле но то хо
ро на дърветата. 
Избуялата пъс т
ро та на цве тя та и 
под ря за ни те храс
т че та бя ха опа са ни 
неж но от бя ла та 
же ляз на ограда. 
И нея хо ра та от 
се ло то нап ра ви
ха и боядисаха. С 
го ди ни те дво рът 
бе зап ри ли чал на 
парк. Росата бе 
сейна ла сво ето 
среб ро от го ре му 
и той искреше. Насреща им иде ше дъх 
на билки.  

 Слушай, Мария, не да вай се. Ти си 
ни надеждата. Управниците не си то
пят за лъ ка в пот, за то ва не зна ят гор чи 
ли. Виж кол ко ни е ху ба ва сградата. 
Майстор Димитър, кой то цър к ви е 
вдигал, е пос т ро ил и нея. Отиде ли си 
училището, са мо гро би ще то ни ос та ва… 
Умират близ ки те и при яте ли те ни, а се 
раж дат са мо чуж ди и непознати.  

Мария се вгле да в чер на та заб рад ка 
на ба ба Неделка. В очи те й съз ря сълзи, 
ко ито се опит ва ше да изтрие. Какво да 
й каже, ка то и тя са ма та ед ва съ би ра ше 
ду ша та си. 

 Успокой се, ба бо Неделке. То жи во
тът… знаеш, все наопаки. Все тряб ва да 
го оправяш. Иначе съв сем ще се обърка. 
Каквото мога, ще нап ра вя  про мъл
ви Мария по ве че на се бе си и за бър за 
нагоре. 

Защото по пъ тя се за да ва ха чер ве
на лъс ка ва ко ла и два го ле ми ка ми они 
с брезент. Това бя ха те. И ма кар да ги 
бе ча ка ла дни наред, не вярваше, че 

ще дойдат. Идваха, за да на то ва рят 
имуществото. После щя ха да трес нат ка
ти на ри те и да си заминат. А тя ще по еме 
наникъде.

Колата и ка ми они те спряха. Угасиха 
мо то ри те и ти ши на та пак бър зо на те жа 
и я притисна. Чу се троп ва не то на ав то
мо бил ни те вра ти и до нея се приб ли жи 
едър мъж с го ля ма гла ва и с на че ва ща 
бра да ви ца на носа. Гърлено избоботи, 
а мус та ци те му треп на ха под ме сес тия 
нос ка то прилепи:

 Е, Мария, го то ва ли си?  гла сът му 
из да ва ше без раз ли чие и до ри ня как ва 
нот ка на досада. Може би очак ва ше тя 

да под х ва не ти ра да та от думи, ко ито бе 
чу вал и на дру ги мес та в региона.  Ние 
сме го то ви да то ва рим имуществото...  
не ле пи ят му смях под п ла ши тишината.

До не го се приб ли жи ха и мъжете, 
слез ли от ка ми они те и от чер ве на та 
кола. Те нер в ни че ха и се оглеждаха. 
Учителката знаеше, че са тук, за  да си 
свър шат ха мал с ка та ра бо та и да се вър
нат в града. Тя ка за нервно:

 Ами ка то сте докарвали, се га мо же те 
да из на ся те и да товарите...

 Мария, мо ля те, не за поч вай пак... 
Знаеш...

 Знам, знам. Вие ня ма те вина. 
Изобщо ни кой ня ма вина... Виновни 
из ли зат са мо хората... от селото. Че са 
пра ви ли някога, че жи ве ят тук... 

 ...Ето описите. Нека да прик лю чим 
побър зо и да...

 На мен опи си не ми трябват. Аз 
знам вся ка тухла, все ки пи рон къ де и 
от ко го е забит. Клечка да хвърлиш, ще 
знам как ва е и кой я е хвърлил... Ако 
бях бързала, ня ма ше да ос та на тол ко ва 
години...             

Обърна гръб на ед рия тро мав мъж и 
тръг на да раз вър же портата. Пристъпи в 
дво ра и зак ра чи чев ръс то по пътечката. 
Той из хъм ка глу по ва то и тръг на след 
нея. Последваха го и останалите. 

Влязоха в училището. Тя все та ка 
вър ве ше нап ред и от ва ря ше вра та след 
врата. В очи те й плис на ха сълзи. Стаите 
бя ха ти хи и уютни. Всичко из г леж да ше 
ся каш ей се га вът ре ще се втур нат де ца
та и ще люш нат гла со ве те си, ще ре ша
ват за да чи вър ху чер на та дъска, а след 
ча со ве те ще си драс кат закачки. 

Черното на дъс ки те блес те ше ка то 
сляпо. Книгите и бук ва ри те от мал ки те 
биб ли отеч ки във вся ка стая омър лу ше ни 
очак ва ха пе ле на та от прах, ко ято да ги 
за зи да в забравата. 

Започнаха да из на сят чиновете, 
шкафовете, ед нодру го от 
работилниците. Стигнаха до учи тел с
ка та стая, ко ято се по ме ща ва ше бли зо 
до дирекцията. Влязоха вът ре и  ед рог
ла ви ят се ус мих на лукаво. Очите му 
прес мет ли во заиграха, щом ви дя поч ти 
но ва та ме бе ли ров ка и сто ло ве те с резба. 
След тях на пи ра ха носачите, ко ито очак
ва ха заповеди. Той им ким на да изнасят. 

 Всичко ли?  мал ко сму те но по пи та 
еди ни ят от здравеняците, кой то дър же
ше лис то ве с опи си те в ръка.  

 Всичко! 
 Но... в опи си те те зи не ща 

ги няма. Директорката казва, 
че са би ли да ре ние от селото...

 Ще до пи шем описите... 
покъсно. Щом са ос че то во
де ни веднъж, зна чи ...  не се 
до из ка за и нер в но го стрел на с 
поглед.  Товарете!

  Мария знаеше, че с то зи 
чо век ня ма ше сми съл до ри да 
говори. Бе чу ва ла и за не го
ва та отмъстителност. Само се 
под п ря на стената, ко га то от 
ди рек ци ята из не со ха и рез
бо ва но то бюро. Не ис ка ше да 
припадне. Опита се да спре 
съл зи те си, да не извика. 

  После ви дя ле пен ки те 
по вратите, теж ки ят ка ти нар 
увис на на вход на та врата. 
Излезе по пъ теч ка та до външ
на та порта. След нея из ля зо ха 
и мъжете. Никой не й по да де 
ръка, не се сбо гу ва с нея. Не й 
ка за дума. Отбръмчаха с ко
ла та и ка ми они те на до лу по 
пъ тя за града. 

Тогава чак ги видя. Тях. 
Възрастни мъ же и же ни в 
черно. Някои во де ха за ръ
ка вну ци те си. Идеха към 
нея. Вървяха, кръс те ха се и 
роптаеха. Когато я наближиха, 
спря ха оне ме ли нас ре ща й. 
Бяха закъснели. Бабите из
т ри ва ха очи те си с края на 
чер ни те забрадки, а в дру га та 
ръ ка но се ха кит ка босилек. 
Старците мач ка ха сво ите 
кас ке ти с въз лес ти пръсти. 
Вятърът обър к ва ше по оре де
ли те бе ли ко си вър ху све де

ни те им глави. Мълчаха теж ко и ди ша ха 
трудно. Въздухът все та ка уха еше на 
бил ки и се сгъстяваше. 

Попрегърбена ста ри ца нап ра ви ня кол
ко крач ки към портата, на ве де се  бав но 
и по ло жи босилека. После стрел на с 
ръ ка по посоката, в ко ято се бя ха от п ра
ви ли ка ми они те и колата. След нея нап
ра ви ха съ що то и ос та на ли те жени. 

Мария не мо же ше до ри да заплаче. 
Гледаше как се ля ни те под на ся ха своя 
ма лък бу кет ка то пред гро ба на умрял. 
Взираше се в ли ца та им. Всички те мъд
ро и дъл бо ко разбираха, че след днеш
ния ден във ве ни те им все помал ко ще 
се пре ли ва от кръв та на земята, че за 
све та всич ко ще из г леж да ка то ед на мал
ка нез на чи тел на смърт...

Дете се наведе, взе ка мък и го хвър ли 
на до лу към пътя. Полека из вър на гла ва 
и я пог лед на с го ле ми на съл зе ни очи, в 
ко ито на пи ра ше гняв. После всич ки се 
обър на ха и тръг на ха ка то насън. Надолу, 
към селото. 

Вечерта в дво ра на учи ли ще то ро ми 
на па ли ха огън.■

Една мал ка 
нез на чи тел на 

смърт
Разказ от Мартен КАЛЕЕВ



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

16 – 29 август 2012 г.

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

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

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

Всички ви до ве стро ител ни 
работи, ел. инсталации, ВиК, 

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

Цветан Асенов, уп ра ви тел
Тел./факс: 092/641551, GSM: 0888/318122, 
e-mail: cv_asenov@mail.bg.
Враца, ул. „Н. Вапцаров” 35.
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Ту рис ти чес ки пакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелски ре зер ва ции – България и чуж би на . 
 Ав то бус ни билети: 
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та  намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана, ул. „В.Левски” 1 
(до автогарата, бив ше то дър жав но фото)
096/301 870, 0884/146 148, 0896/73 03 89, 0878/94 80 50.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т

Атанас Маринов
Наско Николов

● кух нен с ко обзавеждане, 
●трапезария, 
● секции, 
● дет с коюно шес ко обзавеждане, 
● спални, 
● ме бе ли за антре, офис мебели, 
● ме бе ли за заведения, 
● дър ве на дограма, 
● ин те ри ор ни и вход ни врати.

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.

▲През юни ини ци ати вен ко ми тет в град Дунавци, община Видин, ор га ни зи ра под пис ка за въз с та но
вя ва не на дет с ка та пло щад ка в града. Идеята де ца та да имат под хо дя що мяс то за иг ра бе под к ре пе на 
от 50 майки. Кметът на об щи на та Герго Гергов се ан га жи ра да ре ши проб ле ма на дунавчани. Обещаното 
ве че е факт – ми на ла та сед ми ца лич но кме тът пре ря за лен та та на об но ве на та дет с ка площадка, 
подчертавайки, че въп ре ки теж ко то със то яние на общината, ис ка ни ята на хо ра та ще бъ дат под к ре пя ни 
и ще се пра ви всич ко въз мож но за ре ша ва не на проб ле ми те им. 

Новите съоръжения, мон ти ра ни на дет с ка та пло щад ка в цен тъ ра на гра да, са да ре ние от кме та на об
щи на Видин, за мес т никкме то ве те Борислава Борисова и инж. Добромир Дилов, сек ре та ря Орлин Василев 
и ди рек то ри те на ди рек ции Иван Николов и Кирил Матеев. СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Изпълнено обещание

   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. 9:212 (с. 142), 
лит. ев. Мт 18:2335
   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. 
15:111 (с. 149), лит. ев. Мт 19:1626
   27п Преп. Пимен Велики. Св. 
Фанурий
   28в Преп. Моисей Мурин.
   29с* Отсичане главата на св. 
Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. 
Анастасий Струмишки (Строг пост)



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952     
                   0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

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

ДАВАМ стая под наем, 
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща в 
цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ

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.
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Сдружение 
„ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  
гр. Мездра

от да ва 

под на ем

ло вен ма га зин 

и ка фе не 

в цен т рал на та 

град с ка част

на Мездра.

За справки: 
0910/ 910 13 

Поетичен салон

На 15 ав густ чес т ва ме найзна чи
мия от хрис ти ян с ки те празници, пос
ве те ни на Божията май ка – Голяма 
Богородица. Успение (заспиване) на 
прес ве та Богородица е един от 12те 
ве ли ки хрис ти ян с ки празници, чес т
ва ни и от православни, и от католици. 
Той е тре ти ят по зна чи мост в хрис ти
ян с кия свят след Коледа и Великден. 
Празникът е поз нат още ка то Успение 
Богородично и от бе ляз ва веч но то 
заспиване, смър т та на Богородица. 
Според Светото пи са ние то ва е денят, 
в кой то Божията май ка на 64го диш на 
въз раст на пус ка зем ния жи вот и оти
ва при си на си. Тя е пок ро ви тел ка на 
майчинството, зас тъп ни ца пред Бога на 
на ши те вол ни и не вол ни прегрешения, 
па зи тел ка на се мейно то огнище.

Успение Богородично. Стенопис от 
13 в. от Евтихий и Астрапа от църквата 
“Св. Богородица Перивлепта” (Св. 
Климент”) в Охрид.

Нейната смърт би ла тъй ле ка и 
блажена, че при ли ча ла на заспиване. 
Оттук ид ва и 
ду ма та „ус пе ние“ 
– заспиване. 
Три дни пре ди 
смър т та ар хан
гел Гавраил й 
съобщава, че 
Бог е по же лал 
да я взе ме при 
Себе Си в сво
ето Царство, 
за да ца ру ва 
веч но с Него. 
Последното й 
же ла ние е да ви
ди све ти те апос
то ли заедно.

По чу ден 
на чин те се пре
на сят пред вра
ти те на до ма й 
в Иерусалим. 
Три дни след 
то ва сам Исус 
Христос, в не
бес на слава, 
об к ръ жен от 
ан гел с ки ли ко ве 
и светци, сли за 
от не бе са та за 
ду ша та на све
та Богородица. 
Погребват я в 
ед на пе ще ра 
край Гетсимания 
и зат ва рят вхо да 
с камък.

Когато ня кол
ко дни покъс но 
го отварят, за да 
се пок ло ни пред 
Светицата и за
къс не ли ят апос
тол Тома, на ми рат са мо пла ще ни ца та 
й. Ставайки от трапезата, апос то ли те 
чу ват ан гел с ко пе ене и виж дат в об ла
ци те пре чис та та Божия майка, об к ръ же
на от ангели, ко ято им казва: „Радвайте 
се, за що то съм с вас през всич ки те 
дни.“ В па мет на явя ва не то й пред апос
то ли те Църквата оп ре де ля в то зи ден 
да се от с луж ва тър жес т ве на ли тур гия и 
да се пра ви „въз диг не на хля ба“.

“Люде, с лю бов се съ бе ре те днес! 
Радвайте се, въз к ли ца вай те и ли ку вай
те с веселие! Защото Божията Майка 
пре ми на ва слав но от зем ни те жи те ли 
към небесните!”

Гръцката пра вос лав на цър к ва 
“Успение Богородично”(Assumption 
(Koimisis) of the Theotokos) в 
Йерусалим, пос т ро ена през IV век на 
мястото, къ де то спо ред Преданието е 

бил гро бът на Пресвета Богородица. 
Запазеният и до на ши дни ка ме нен 
гра деж оба че е от ХI век пос т ро ен от 
кръс то нос ци те вър ху ос тан ки те на ви
зан тийс ка базилика.

Вярва се, че Богородица по ма
га на без дет ни же ни да се сдо би ят с 
рож ба – за то ва на праз ни ка Успение 
Богородично мла ди те бул ки и не вес ти
те без де ца но сят да ро ве – до маш но 
из ра бо те ни кърпи, престилки, чорапи, 
цветя, и ги пос та вят под ико на та на 
светицата. Според по ве ри ята на 14 
ав густ вечерта, жените, ко ито ис ка ли 
да имат дете, мо ле ли Богородица да 
им помогне, но се ли да ро ве и ос та ва ли 
да прес пат в цър к ви те, но се щи нейно то 
име. Те вярвали, че тя ще им по мог не 
да се сдо би ят с отроче. Жените за ка чат 
на ико на та и во ти ви – мал ки ме тал ни 
изоб ра же ния на бре мен на же на или на 
бебе, и па лят го ле ми све щи с на деж да
та да заб ре ме не ят ско ро .С та ри по ве
рия съ вет ват в то зи ден да се из бяг ва 
пи па не то на всичко, ко ето е червено, за 

да не ста ват яло ви 
мла ди те булки.

Празнуват 
всички, ко ито но
сят име то Мария, 
Марияна, Мариана, 
Марио и тех ни те 
производни. Според 
ед на от тра ди ци ите 
имен ни ци те тряб
ва да праз ну ват три 
дни. След тол ко ва 
дни Богородица въз
к ръс ва от пе ще ра та 
в Гетсиманската 
градина, къ де то е 
би ла погребана.

Народните тра
ди ции

Успение на Св. 
Богородица е го лям 
на ро ден празник. 
Никой ни що не 
работи. Правят 
курбани, а бол ни те 
но щу ват на „све ти 
мес та“ за здраве. За 
по ве че пло до ро дие 
и за „Бог да прос ти 

ум ре ли те“ се раз да ва от пър ви те приб
ра ни и пред ва ри тел но ос ве те ни в цър
к ва та пло до ве за се зо на  дини, грозде, 
круши, мед, как то и об ред ни хлябове.

Традиционни яс тия на тра пе за та 
са пряс на питка, ук ра се на с пор фо рен 
орнамент, ка ша от пиле, тиганици, ва
ре но жито, царевица, ва ре на тиква.  
Непременно се яде ди ня и грозде. На 
Богородица ме лят от но во то жито. От 
не го при гот вят об ред ни хля бо ве за 
праз ни ка и вярват, че ако на то зи ден 
ва ли дъжд, ще има го ля мо пло до ро дие 
през след ва ща та година.

Света Богородица е пок ро ви тел ка 
на пче лар с т во то. На пат рон ния си праз
ник пче ла ри те от на сят в чер к ва та ме
де ни те пити, да ги ос ве ти свещеникът. 
После ги раз да ват с по же ла ние за бе ре
кет и здра ве по пчелите.■

Голяма 
Богородица

Поздравителен ад рес от 
име то на кме та на Община 
Видин Герго Гергов по
лу чи спор т ни ят клуб по 
ка нука як „Ванто” за ра ди 
от лич но то си пред с та вя не 
на Държавния ин ди ви ду
ален шампионат, кой то се 
про ве де в края на ме сец 
юли в Пловдив. 

Видинските със те за те
ли за во юва ха 7 златни, 
16 сре бър ни и 7 брон зо ви 
ме да ла и се под ре ди ха 
от бор но на вто ро мяс то 
в страната. „Убеден съм, 
че за мла ди те на деж ди 
на ви дин с кия клуб та зи 
по бе да ще бъ де мо ти ва
ция за но ви постижения, 
с ко ито гра дът ни да се 
гордее!” – пи ше в поз д
ра ви тел ния адрес. Той бе 
връ чен от за мес т никкме та 
на об щи на та Борислава 
Борисова на пред се да те
ля на СК „Ванто” Юрий 

Кирилов по вре ме на 
пресконференция, ор
га ни зи ра на от клуба. 
„Пожелавам на със те за те
ли те да съх ра нят ви со кия 
си спор тен дух, да ни рад
ват с още мно го по бе ди 
и с дос тойн с т во да но сят 
име то на своя клуб” – ка за 
Борисова.

От ръ ко вод с т во то на 
СК „Ванто” бла го да ри
ха на Община Видин за 
подкрепата, ко ято оказ ва 
на ви дин с ки те спор т ни 
клу бо ве и апе ли ра ха за 
по ве че вни ма ние към тези, 
ко ито ра бо тят доб ре и 
имат ви со ки постижения. 
„Резултатите в спор та са 
яс ни и те тряб ва да бъ дат 
оце не ни и стимулирани, 
ма кар че в теж ка та фи
нан со ва си ту ация е мно го 
труд но за всич ки” – ко
мен ти ра Юрий Кирилов. 
■Слово плюс

СК „Ванто” с вто ро 
мяс то в стра на та и

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!

30 ме да ла
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Васил АЛЕКСАНДРОВ

Когато при я те лят ми Иван за 
вто ри път тръг на за там, ма й 

 че ме об х ва на кри тич на ревност. 
Той отива, а аз? Че уж съм краевед, 
а кра со ти те на Рила не знам, но 
как во ли знам и сега!

Беше в 6 сутринта. Мисловната 
бол ка ме диг на и лит нах към га ра та, 
без да разсъждавам. Хванах влак 
в 7.20 часа, в 9 от га ра Дупница 
марш рут ка ме от ка ра до хижа 
„Пионер”, а от там пре тъп ка но с ба
га жи ка ми он че сре щу пе то лев ка ме 
из ка чи чак на хижа „Рилски езе ра” в  
11 ч. За лег ло в хи жа та ми рекоха, 
че ще ви дят довечера, ако имат 
свободни. Пътувах сам, не поз на
вах пътя, условията. Бях го тов да 
спя на по ля на та в яке то си. Глупост. 
Имах вре ме до ве чер та да про уча 
пътеките, окол нос ти те и до ри да 
ида на час път до мяс то то на сбо
ра  при езе ро то Бъбрека. Красоти. 
Слънце, ветрец, тре ви и билки. 
Туристи по пъ тя  бол, не са мо от 
България, а и от съ сед ни и да леч ни 
ев ро пейс ки страни. 

И все ки бъл га рин тряб ва да ви ди 
то зи праз ник и то ва мяс то в све ще
на та Рила планина.

На дру гия ден в 9 ч. тръг нах и 
след час бях при Бъбрека. Пълно 
с на род и при иж дат неп рес тан но.  
Беше 18 ав густ  Де нят на све ти 
Иван Рилски. При ня ка къв сиг нал 
мно зи на поч на ха да об ли чат бя ла 
дре ха и се стру па ха и за на реж да ха 
в един кръг, с ди аме тър око ло 150 
м,.ог ра ден с бя ла линия, за поч на
ха да оби ка лят по него, об ра зу ва ха  
вто ри и тре ти вът реш ни кръгове. 
Обикаляха с ле ки гим нас ти чес ки 
уп раж не ния на ръ це те и тихо пееха. 
В цен тъ ра сви ре ше на бър зо със
та вен оркестър, цигулков, и хор, 
с ди ри гент някакъв. Както пос ле 
раз б рах та зи игра, гимнастика, па
нев рит ми ята це ли при об ща ва не то и 
очис т ва не то на тялото, ду ха и ми
съл та с кос ми чес ки те сили. Всичко 
то ва е об мис лил и въ вел в жи во та 
Учителят  Петър Дънов. Той е на
пи сал тек с то ве те и му зи ка та на 28 
песни, из пъл ня ва ни и от хо рис ти
те, и от го ля ма част от иг ра ещи те 
Паневритмията.

Но мис ли те на Учителя са подъл
бо ки    пъл на та чис то та на чо веш ко 
мис ле не и дейност, а прин ци пи те 
на ре дил в пентаграма: найвис
ша лю бов към Бога, към човека, 
природата, обич към ис ти на та и 
прав да та  всякога, мъд ро от но
ше ние към вся ко нещо, и доброта, 
лъ ха ща във всич ки чо веш ки 
отношения.■

18 ав густ - Празник на 
Бялото братство С
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Стойна КАСЪРОВА – ХУБЕН*
Приносът на ве ли ки те ни съ на род ни ци 

ка то че ли ви на ги е бил под ла ган на ко
нюн к тур ни оценки. 

Огласяването на тех ни те зас лу ги и 
име на не мо же да ста не без съ от вет но то 
категоризиране, кла си фи ци ра не в ку тий
ки имен но от та зи конюнктура. Воля за 
облик, без да опоз на ем ка чес т ва та си ка то 
народ, да при емем ис то ри ята и да пов диг
нем на род нос т но то самосъзнание, без да 
па зим кул тур ни те ни па мет ни ци и да по чи
та ме при но са на съ на род ни ци те ни, да ли е 
възможен?

В сфе ра та на ду хов ни те уче ния един от 
найве ли ки те бъл га ри е Предводителят 
Петър Дънов, на ко го то мно го из ви се ни 
умо ве се кланят, но кол ко бъл га ри мо гат да 
раз ка жат с гор дост на не за поз нат чуж де нец 
иде ите му. Например все ки ки та ец е от ра
съл с тайчи, а все ки ин ди ец е на по ло ви на 
йога. Докато в България ед ва ли ня кой е 
по лу чил тол ко ва ху ли и ана те ма от пра вос
лав на та ни църква, кол ко то Петър Дънов, 
но как во да се пра ви – за да оце ниш ня ко го 
или нещо, ос вен да имаш пооб ши рен пог
лед към света, е не об хо ди мо да уме еш и да 
ува жа ваш авторитети. Или не тряб ва да си 
зад ръс тен – как то каз ват сега..

Наближава праз ни кът на Рила, къ
де то на 19 ав густ ще се сте кат сто ти ци 
хо ра не са мо от България, но и от ня
кол ко континента. Заедно ще пос ре щат 
Свещената Нова година, как то на ри чат 
праз ни ка бе ли те братя. Те са ми те пред
по чи тат да се на ри чат “бе ли братя”, или 
за поз на ти със струк ту ра та на Всемирното 
Бяло братство, гла ва на ко ето е Христос. 
Учението на ве ли кия Учител Дънов, пред
ла га но в про дъл же ние на 22 го ди ни на 
бъл га ри те  в лек ци онен материал, раз к ри ва 
до де тай ли вся ка стра на на жи во та ни. 

Португалката с бел гийс ки про из ход Ван 
дер Мейрен заяви: „Прочетох са мо три из

ре че ния и разбрах, че то ва е найго ля мо то 
све ти ло сред ду хов ни те учи те ли .” Тя тър
си и на ми ра бъл га ри в чужбина, ко ито да 
й по мог нат да стиг не до Рила за праз ни ка 
и да спо де ли с бъл га ри те въз тор га от див
ния танц на Паневритмията, да се въз хи ти 
на пре лес т ни те ци гул ко ви из пъл не ния на 
та лан т ли ва та и мла да Здравка Баръмова и 
да се по то пи в мъд рос т та на  философията. 
В пос лед ния ден от прес тоя си на Рила тя 
заяви: „Това е найщас т ли во то ля то в жи
во та ми.” Думите на 60го диш на та же на 
имат осо бе на тежест, за що то ду хов ни те й 
тър се ния са удов лет во ре ни тук и за що то 
от чет върт век жи во тът й протича, ка то 
жи вее 34 ме се ца в Антверпен – Белгия, 
или в Португалия, а през ос та на ло то вре
ме пъ ту ва из Индия и нав ся къ де другаде, 
къ де то мо же да на учи но ви идеи за из рас
т ва не то на човечеството, или да се срещ не 
с пос ве те ни хора. Години на ред с нея ид ват 
на Рила и Елена от Лисабон, и Люсиен от 
Антверпен, Йо Хаазен от Мехелен, кой
то е вир ту озен из пъл ни тел на кам бан на 
музика, как то и мно го пос ле до ва те ли от 
Брюкселския цен тър на Бялото братс т во ...

 Това са са мо мал ци на от хи ля ди те це
ни те ли на уче ни ето на Петър Дънов, раз
п рос т ра ня ва но пър во из на ши те земи. 
Преминало е гра ни ци те отдавна, за да мо
же найце не ни ят в све та фи зик Айнщайн 
да за яви по френ с ко то ра дио по слу чай 
наг раж да ва не то му с Нобелова награда: 
„Цял свят се прек ла ня пред мен, а аз се 
прек ла ням пред Учителя Петър Дънов.” 
И дру ги из вес т ни хо ра са де мон с т ри ра
ли  по чит към на шия Учител:  ве ли ки ят 
пи са телфан таст Артър Кларк заявява, че 
Дънов има ог ро мен при нос към све тов ния 
ху ма ни зъм и бъ де щия спра вед лив ред. А 
го ле ми ят му зи кант Менухин се ин те ре су
ва от ду ми те на Учителя  за Орфическата 
шко ла и та ка ус пя ва да осъ щес т ви филм 
за Орфей. Да спо ме нем и Толстой, кой

то уми ра на път за сре ща с Петър Дънов. 
Пако Рабан по се ти България, за да се пок
ло ни на гро ба му на Изгрева. Ами Кришна 
Мурти, ко го то ис ка ха да обя ват за на мес
т ник на Бога на Земята, а той на тър жес т
ве но то съб ра ние в Оуденаарде, Холандия, 
пред те осо фи и те оло зи и заявява, че има 
та къв човек, но не е той, а Петър Дънов, 
кой то жи вее в България ...

А до къ де сме ние ка то об щес т во в оцен
ка та на то ва яв ле ние в на ша та култура? 
Задоволителен до тук ус пех е, че по не 20 
хил. бъл га ри гла су ва ха в кла са ци ята за 
ве ли ки бъл га ри и Учителя Петър Дънов 
зае дос тойно то вто ро мяс то след Васил 
Левски. Макар и ед ваед ва да кре та об
щес т ве но то ни приз на ние на де ло то на 
Предводителя, той ве че е вклю чен в спи съ
ка на ЮНЕСКО с при но са му в све тов на та 
култура. А  книж ни ят ни па зар не охот но 
отчита, че найче те ни ят бъл гар с ки ав тор е 
Петър Дънов.

Благодарение на не го мно зи на по чи та
те ли по све та изу ча ват български, за що то 
знаят, че то зи език ги свър з ва с повис
ши идеи и мо лит ви те им ще бъ дат чути... 
Преди ня кол ко го ди ни обе ди нен хор от 
французи, бел гий ци и холандци, око ло сто
ти на души, смая пуб ли ка та ни с репертоар, 
из ця ло на род ния ни език, кой то по ня ко га 
с мъ ка артикулираха. А ние вмес то да се 
гор де ем с то ва име и признание, се под да
ва ме на клю кар с ко то зло ус то кле ве те не от 
цър к ва та към Петър Дънов и ана те мос ва
не то му вслед с т вие сла бос т та й да за дър жи 
при ли ва на мла ди те към хрис ти ян с ки те 
служби.

Който че те пи са ни ята и бе се ди те на 
Учителя, се убеж да ва как всичко, из ре че
но от него, е ис ти на или се сбъд ва в на ше 
време. А жи тейс ка та му мъд рост и фи ло
со фия се ба зи рат на доб ро та и любов,  на 
прос тич ки ис ти ни и уни вер сал ни закони, 
ко ито всич ки знаем, ама ги изпускаме, 

ма кар да са ни  пред очите. Всъщност ни 
е не об хо ди ма сила, за да вяр ва ме в доб ро
то на ча ло в све та и да действаме, без да 
тряб ва да се за щи та ва ме от хо ра та наоколо, 
за що то ще ги обичаме. 

А как да из кар ва ме пари? Простичкото 
пред пи са ние е  ста ваш ра но и работиш. 
Едва ли ня кой би се усъм нил в спо соб нос
т та на све жия и по зи ти вен пог лед за от к
ри ва не на но ви възможности. И другото: 
„По мог ни на ня кой и то ва е мно го ве ро ят
но да ти ста не про фе сия.“

„Половин час, пре ка ран с Бога, стру ва 
по ве че от мно го години, пре ка ра ни без 
Бога”  каз ва още Дънов. 

Това е сми съ лът на жи во та – пред теб да 
се раз к рие ця ло то битие, да чу еш му зи ка та 
и пе ене то на небето. „Българите, ако про
дъл жат да не за чи тат Божиите закони, доб
ро не ги ча ка”, е ка зал Учителя. Актуална 
ми съл от не го во то сло во е и: „Ако един ден 
бъл гар с ки ят на род се на ме ри в зат руд не но 
положение, са мо мо ите ду ми ще го спасят. 
Можете да пре ус т ро ите жи во та си са мо 
вър ху тях. Аз не го во ря за ха тъ ра на ко го то 
и да е. Това е не що божествено, све ще но и 
всич ки мо же те да го опитате.”

Наскоро е Свещеният празник. 
Прекрасен по вод да се пок ло ним на всеп
риз на то то бъл гар с ко яв ле ние в сфе ра та на 
ду ха  Учителя Петър Дънов, да зат вър дим 
гор дос т та си за ви со ка та оцен ка на све та за 
нас. И да се за ло вим да се учим от  на пътс
т ви ята му, за ко ито един жи вот не стига, но 
ако ги следваме, ще ста ва все покачествен.

*Авторката се е за поз на ла с учението 
на Петър Дънов чрез белгийци, хо лан д ци и 
фран цу зи.

Петър Дънов – духовният 
учител на човечеството

Петър Дънов (11.VІІ.1864- 28.ХІІ.1944) е за вър шил те оло гия и ме ди ци на 
във ВУЗ в САЩ, но не е по же лал да за ема пла те на ре ли ги оз на служ ба 
, в служ ба на Бога и на ро да той се пос ве ща ва с из на ся ни те от не го 
беседи, лекции, периодично, сед мич но и пр., в ко ито ви на ги по уча ва 
и зо ве към доб ро то Учението му не е сектантско, нап ро тив той 
нав ся къ де заявява, че Бог е ис ти на та, най-вис ша та лю бов и прав да-
та, и добротата. А уче ни ето му над х вър ля бъл гар с ки те гра ни ци.  


