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Музиката на Ейми Уайнхаус 
- смесица от шейсетарски 
поп-соул и уличния сленг 

на 21-ви век - винаги е била по-
безинтересна за медиите от хаотичния 
й живот извън сцената. Името й рядко 
се появяваше в пресата, ако пред него 
не стоеше епитетът „проблемна" и не 
бе придружено с описание на битката 
й с алкохола и наркотиците, както и на 
сложните отношения със съпруга й - 
дребен дилър и наркоман на име Блейк 
Фийлдър-Сивил.

Отложените концерти, сблъсъците 
със закона и престоите в клиники 
за алкохолици даваха на пресата 
достатъчно материал за писане; 
коментаторите виждаха паралел между 
саморазрушителните отношения на 
Ейми Уайнхаус с Блейк Фийлдър-
Сивил и връзката на Сид Вишъс и Нанси 
Спънджън.

Пропадането на Ейми започва, когато 
е на 16 години. Напуска училище, за да 
пее с джаз бенд. Докато навърши 18, 
вече е подписала договор с Island Re-
cords. Изнася се от дома на майка си в 
апартамент в Камдън. Първият й албум

Frank излиза през 2003 година и й
носи номинации за множество
награди, включително и за Мъркюри 
Печели Айвър Новело на следващата 

година за първия си сингъл  Stronger 
Than Me.

През 2005 година среща Блейк 
Фийлдър-Сивил в кръчма в Камдън. Той 
й се представя за „асистент режисьор 
на музикални клипове". Въпреки че си 
има сериозна приятелка, започва връзка 
с Ейми. Татуира си името й зад дясното 
си ухо, а тя неговото - над сърцето 
си. Освен това двамата имат подобни 
белези на ръцете си (причинени на 
едно от така наречените „партита за 
самонараняване" на Фийлдър-Сивил.)

Ейми признава, че когато двамата 
се запознават, тя пуши трева и пие 
повече, отколкото е полезно за нея. Но 
с напредване на връзката им певицата 
става печално известна с пиянски 
изпълнения на публични места. Дори 
веднъж слиза от сцената, за да повърне. 
На наградите Q през 2006 

крещи на Боно, докато той благодари
за приза си: „Я млъквай! Изобщо не
ми пука какво мислиш!"
И от песните й става ясно, че връзката 

й с Фийлдър-Сивил (когото тя нарича 
„Бейби") е изпепеляваща. Година 
след запознанството си с Ейми той 
се връща при старата си приятелка и 
през месеците, в които са разделени, 
певицата потъва в депресия. Така се 
ражда Back to Black, албум от тъжни 
песни, който й печели Мъркюри и се 
продава в повече от милион екземпляра 
във Великобритания. Влиза директно 
на 7 място в американската класация - 
най-високата позиция, заемана някога от 
британска певица. През февруари 2007 
година Ейми печели Брит за най-добра 
изпълнителка.

По всичко личи, че феновете й 
съпреживяват напълно автентичното 
страдание на певицата. Но сингълът Re-
hab (2006), песен за миналите й откази 
да се лекува от алкохолизъм, прозвучава 
направо зловещо. До септември 2006 
година тя вече носи три номера по-малки 
дрехи и пресата започва да спекулира 
дали това се дължи на наркотиците или 
на хранително разстройство.

През април 2007 подновява връзката 
си с Фийлдър-Сивил и през май - 
пренебрегвайки молбите и увещанията 
на семейството си - се омъжва за него 
на церемония, струваща 60 паунда, в 
Маями. Двамата отпразнуват сватбата с 
хамбургери и пържени картофки, а после 
се заключват за 48 часа в хотелската си 
стая. И тогава купонджийството на Ейми 
започва опасно да излиза извън контрол. 
Веднъж се събужда с одрана ръка и 
признава: „Нямам представа откъде е 
това. Мразя загубата на памет. Случва 
ми се прекалено често." Проблемите 
й с наркотиците се задълбочават, 
излагациите зачестяват.

По време на концерт в Корнуол
си забравя текста, удря се в лицето
с микрофона и се изплюва
върху публиката
На фестивала в Гластънбъри се 

разхожда безпомощно по сцената и 
феновете я освиркват агресивно. Отлагат 
появите й пред зрители в последната 
минута със съобщението, че е прекалено 
болна, за да излезе да пее.

През август заминава със съпруга 
си на тридневно пътуване, подгрявано 
с хероин, екстази, кокаин, конския 
транквилант кетамин и алкохол. 
Естествено, поема свръхдоза и е 
откарана в болница. Промиват й 
стомаха и й бият адреналин. След това 
тя постъпва в клиника за лечение на 
зависимости в Есекс. Въпреки че курсът 
е осемседмичен, със съпруга й остават 
там само три дни.

Под натиска на родителите й двамата 
с Фийлдър-Сивил отново влизат в 
клиника, и отново си тръгват от там 
след дни, след като ги хващат да пушат 
крек. А малко по-късно пресата пише, че 
двамата са припаднали след смесица от 
крек и хероин.

И тогава идва среднощното сбиване 
в Сохо. Ейми и съпругът й са снимани: 
той - с издрано до кръв лице, а тя - с 

кървящи физиономия и стъпала. Което 
навежда на мисълта, че си е инжектирала 
наркотици между пръстите на краката. 
Родителите и на двамата се опитват да ги 
спрат, а вторият баща на Фийлдър-Сивил 
настоява звукозаписната компания на 
Ейми да се намеси.

През октомври тя е арестувана по 
време на турне в Берген, Норвегия. 
Задържана е в полицията за едно 
денонощие по подозрение в притежание 
на наркотици. През ноември Фийлдър-
Сивил е прибран и обвинен в нападение 
над длъжностно лице в Ийст Енд, но 
след това е вкаран в затвора заради 
възпрепятстване на правосъдието, 
защото се опитва да подкупи жертвата си 
да оттегли жалбата.

Макар родителите и приятелите й да 
се надяват, че затварянето на съпруга й 
ще накара Ейми Уайнхаус да се осъзнае, 
ефектът е точно обратният. На 14 
ноември тя е 

освиркана в Бирмингам по време
на нечленоразделно изпълнение,
което посвещава на съпруга си
Отлага останалите 7 концерта от 

британското си турне „по съвет на 
лекарите".

Ейми Джейд Уайнхаус е родена на 
14 септември 1983 г. в семейството на 
евреи. Отраства в Саутгейт, Северен 
Лондон. Майка й се казва Джанис и е 
фармацефт, а баща й Мич е шофьор на 
такси. Двамата се разделят, когато Ейми 
е на девет и тя остава да живее при 
майка си. 

На 12-годишна възраст печели 
стипендия за театралното училище на 
Силвия Янг, но заради лош успех и лоша 
дисциплина майка й я мести в девическо 
училище в Мил Хил, което Ейми 
ненавижда. Накрая се озовава в гимназия 
по изкуствата и технологиите в Кройдън.

На 13-годишна възраст на бар мицва 
на свой роднина в Америка близките 
й осъзнават какъв прекрасен глас има. 
Докато е още ученичка, започва да пише 
песни и да ги изпълнява през уикендите 
с джаз бенд и с Националния младежки 
джазов оркестър. Когато неин приятел 
от музикалния бизнес, Ник Шимански, я 
чува да пее, й дава студийно време, за да 
запише демо. 

На 17 години Ейми получава
договор с Island Records
Бивш музикален асистент, пътувал с 

Ейми Уайнхаус на турнета, си припомня 
за таланта на певицата още преди да 
потъне в зависимостите си и преди 
Фийлдър-Сивил да се върне в живота й.

„Притежаваше огромен талант, 
с дълбоки корени в джаза и блуса. 
Не страдаше от „синдрома 
на примадоната" 

и за разлика от другите познаваше 
добрите и лошите си страни. Много 
добре разбираше коя е и как иска да 
звучи, което някои певци научават чак 
когато си купят оборудване за 40 бона. 
А Ейми го бе разбрала докато бе стояла 
до пианото в кръчмата."

Другият й приятел, готвач и музикант 
на име Алекс Клеър, не е много по-добър 
от Фийлдър-Сивил. След като двамата 
скъсват, Клеър продава историята си 
на News of the World и тя излиза със 
заглавие „Обсебената от садо-мазо 
Ейми просто не може да се държи 
прилично в леглото".

През лятото на 2007 година певицата 
започва да отлага толкова много 
концерти, че списание Heat започва 
рубрика „Къде е пияницата?", а Sun 
я нарича Ейми Диклайнхаус (от „de-
cline" - на английски упадък).

По ирония на съдбата надеждите 
на Ейми Уайнхаус за живота й с 
Блейк Фийлдър-Сивил са трогателно 
обикновени и домошарски. „Винаги 
съм си била домакиня", казва тя в свое 
интервю. 

„Знам, че имам талант, но не съм
дошла на тази земя, за да пея, а за да
бъда съпруга и майка и да се 
грижа за семейството си. Обичам 
работата си, но животът не 
започва и не  свършва с нея."
Миналия месец певицата прекъсна 

европейското си турне след като бе 
освиркана на първия си концерт в 
Сърбия, защото излезе да пее пияна. 
Цели 90 минути тя мънкаше откъси 
от песни, от време на време излизаше 
от сцената и оставаше останалите 
музиканти да пълнят дупките.

Но музикалният критик на Daily 
Telegraph Нийл Макормик си спомня 
колко съсредоточена е била тя и колко 
невероятно е пяла наскоро по време на 
запис на дует с Тони Бенет.

„Толкова е тъжно. Това е най-
трагично погубеният талант, за който 
се сещам", добавя той.■

Фийлдър-Сивил: 
Умря в 
ръцете ми

Бившият съпруг на Ейми 
Уайнхаус Блейк Фийлдър-Сивил, 
с когото тя се разведе заради 
негова изневяра, разказва пред 
The Sun как певицата припаднала 
и спряла за кратко да диша 
на парти в дома й в Камдън, 
Северен Лондон.

„Колабира на леглото. След 
това се плъзна на пода и не 
успях да я хвана. Започна да се 
тресе и изведнъж получи нещо 
като епилептичен припадък”, 
разказва той.

„Изпаднах в паника, не знаех 
как да й помогна. Аз също 
бях надрусан. Само хлипах и 
повтарях: Ейми!”

Той я върнал на леглото и 
издърпал езика от устата й, за да 
не го прехапе.

„Коленичих до нея, но тя 
продължаваше да се тресе. 
Тогава изведнъж просто се укроти 
и спря да диша. Никога не съм 
бил по-уплашен в живота си. 
Разбирах, че умира пред очите 
ми. Не знаех какво да направя, 
как да я спася. Прегърнах я и ми 
се стори, че издъхна в ръцете 
ми. Опитах се да й направя 
изкуствено дишане.”

Ейми Уайнхаус ту идвала в 
съзнание, ту отново припадала. 
Не можела да го разпознае и 
искала още наркотици. Един от 
гостите й повикал такси, с което 
я закарали в болница. Там я 
сложили на системи. По-късно 
починала.■

Реквием за 
един погубен 
талант
Ейми Уайнхаус – страст, 
саморазрушение
и невероятна дарба 
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Британската певица 
Ейми Уайнхаус 
е открита мъртва в апартамента 
си в Камдън, в северната част 
на Лондон, предаде BBC на 23 
юли.
Певицата беше на 27 години 
и водеше дълга борба срещу 
пристрастеността си
към алкохола и наркотиците. 
Неотдавна Уайнхаус отмени 
турнето си след катастрофално 
представяне в Сърбия. 
Първоначално тя отказа 
изявите си в Истанбул и Атина, 
а мениджърският й екип 
впоследствие отмени всички 
останали концерти от турнето.
В края на май Ейми постъпи 
в лондонска клиника за 
лечение от алкохолизъм, но 
скоро след това излезе от 
нея. Певицата имаше няколко 
престоя в клиники за лечение 
на пристрастяването си. Тя 
посвети на проблемите си с 
алкохола популярната песен 
"Rehab" от 2006 г.



ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

28 юли - 3 август 2011
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.

Набира 
пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

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

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

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

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

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

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

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

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

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

Траурен ма га зин
Монтана, бул. “Парта” 

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

Цена на ед ро и на дребно.
Тел. 0888/444 525
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ПК “Наркооп” – Монтана
при ема хлеб на пше ни ца 

в мелницата, на ми ра ща се
на Ломско шо се 

(до бен зи нос тан ция OMV)

►За сми ла не то на 1 кг бру то тег ло жи то 
се зап ла ща 12 сто тин ки с вклю чен ДДС. 

►За 100 кг бо ни фи ци ра но тег ло се пре-
дос та вят 62 кг брашно, в т.ч. 50 кг тип 500 и 
12 кг тип 1150 и 33 кг три ци или от сев ки по 
же ла ние на клиента. Таксата за сми ла не на 
пре дос та ве но то бру то жи то за про даж ба на 
хляб с ку по ни е 12 сто тин ки на кг.

►Клиентите, ко ито пре дос та вят жи то за 
про из вод с т во и про даж ба на хляб с ку по-
ни, по лу ча ват за 100 кг бо ни фи ци ра но жи то 
155 броя ку по ни за бял хляб от 500 гр и мо-
гат да пол з ват съ щи те във всич ки тър гов с ки 
обек ти на кооперацията, не за ви си мо от на-
се ле но то място.

►Заплащането на ус лу га та за 1 бр. хляб 
на иш ле ме е 0,40 лв. при по куп ка та на 
хляба.

Получените ку по ни са ва лид ни до
след ва ща та ка лен дар на година, т.е.
до 31.12.2012 г.
За се ла та от ре ги она на ПК “Наркооп”, 

Монтана, ко опе ра ци ята ор га ни зи ра и 
пре воз ва жи то за ку по ни до мел ни ца та и 
връ ща об рат но три ци те на кли ен ти те 
в съ от вет ни те села, ка то те зап ла щат 
тран с пор т ни раз хо ди от 2 сто тин ки на 1 
кг бру то тегло.

Приемането на зър но то в мел ни ца та
за поч на от 25.07.2011 г.
Справ ки на телефони: 

096/303 608, 303 609, 303 610

ч 28 Св. ап ли и дя-
ко ни Прохор, Никанор, 
Тимон и Пармен 

п 29 Св. мчк 
Калиник. Св. мчца 
Серафима де ви ца 

с 30 Св. ап ли от 
70-те Сила, Силуан, 
Крискент, Епенет и 
Андроник 

н 31 † Неделя след 
Петдесетница. Св. 
пра ве ден Евдоким 
Кападокийски. Св. 
мчца Юлита.

п 1 Св. мчци 7 бра-
тя Макавеи. Св. 
Соломония, Св. 
Елеазар (Водосвет) 
(Начало на 
Богородичния пост) 

в 2 Пренасяне мо-
щи те на св. ар хи дя кон 
Стефан. Св. свщмчк 
Стефан, па па Римски 

с 3 Преп. Исакий, 
Фавст и Далмат

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъж нос т та 
директор на ОДЗ „Щурче” - село Ра со во

i. Изисквания към кандидатите:
Висше образование, „ба ка ла вър” или „ма гис тър”, съг лас но дър-

жав ния ре гис тър на об ра зо ва тел но-ква ли фи ка ци он ни те сте пе ни по 
спе ци ал нос ти във вис ши те учи ли ща на Република България.

Присъдена про фе си онал на ква ли фи ка ция „Учител” или при до би та учи-
тел с ка правоспособност, съг лас но Инструкция №2, чл.3, ал.1 и т.2

Най-мал ко три го ди ни учи тел с ки стаж по сми съ ла на чл.19, ал.1 и ал.2 
от Наредбата за пен си ите и оси гу ри тел ния стаж в дет с ко заведение.

Да е бъл гар с ки гражданин.
Да не е осъж дан на ли ша ва не от сво бо да с вляз ла в си ла при съ да за 

умиш ле но престъпление.
Да не е ли шен по съ де бен ред от пра во то да уп раж ня ва учи тел с ка про-

фе сия.
Да ня ма на ло же но дис цип ли нар но на ка за ние „Уволнение”.
Да не му е бил прек ра тен тру до ви ят до го вор на ос но ва ние чл.328, ал.1, 

т.5 от КТ през пос лед на та го ди на пре ди по да ва не то на до ку мен ти те на 
кандидата.

II. Необходими до ку мен ти за учас тие в конкурса:
1. Заявление за учас тие в конкурс.
2. Програма за раз ви тие на дет с ко то за ве де ние за пе ри од от 3 /три/ 

години.
3. Документ за са мо лич ност /копие/.
4. Документи за при до би то образование, специалност, ква ли фи ка ция /

копие/
5. Професионална автобиография.
6. Копие от тру до ва та книж ка и/ или слу жеб на книж ка или друг документ, 

до каз ващ пе да го ги чес ки стаж.
7. Свидетелство за съ ди мост /в срок на валидност/.
8. Карта за пред ва ри те лен ме ди цин с ки прег лед във връз ка с кан ди датс т-

ва не то за длъж нос т та „директор” на ОДЗ.
9. Удостоверение, че ли це то не се во ди на дис пан се рен отчет за пси хич-

но заболяване.
10. Други документи,  удос то ве ря ва щи про фе си онал на квалификация.
iii. Начин за про веж да не на конкурса:
Конкурсът за за ема не на длъж нос т та „ди рек тор” на ОДЗ 
ще се про ве де чрез:
● за щи та на пред с та ве на прог ра ма за раз ви тие на дет с ко то заведение;
● съ бе сед ва не.
Конкурсът ще се про веж да от ко ми сия, наз на че на със за по вед на кме та 

на об щи на Медковец, в съ от ветс т вие с чл.94 от КТ.
IV. Срок и мяс то за по да ва не на документите:
Документите се по да ват лич но от все ки кан ди дат в ЦУИГ /Цен тър за ус-

лу ги и ин фор ма ция на гражданите/ в Община Медковец, в ед но ме се чен 
срок от 28.07.2011 г. до 29.08.2011 г. /чл.91., ал.2, т.3 от КТ/ 

Документите се по да ват в за пе ча тан плик с по со че ни име на на 
кандидата, то чен ад рес и те ле фон за връзка.

Телефони за справка: 09727/23-63 – Людмила Макавеева - гл. ек с перт 
Б и ЧР.

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

централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
 e-mail : medkovec@mail.bg 2000 бъл гар с ки сту ден-

ти гу бят сред но по 650 
до ла ра след бри га да в 
САЩ, по ра ди не ко рек т но 
въз с та но вя ва не на фе де-
рал ни и щат с ки данъци. 

Това са пла те ни 
налози, ко ито не сe 
връ щат за ра ди неп-
ра вил но по да ва не на 
да нъч на декларация. 
„Oбщо про пус на ти-
те пол зи на сту ден ти те 
мо гат да бъ дат оце не-
ни на 1,3 млн. до ла ра 
за го ди на”, съ об щи ха 
от бъл га ро–ир лан д с ка 
ком па ния taxback.com, 
ко ято спе ци али зи ра в 
меж ду на род ни да нъч ни 
услуги, ка то вся ка го ди-
на об с луж ва над 130 000 
кли ен та от ця ла свят. 

Товя ля то за България 
са пус на ти 5218 сту ден-
т с ки ви зи по прог ра ма та 
за ста жо ве Work and 
Travel. Младежите по лу-
ча ват шанс да по доб рят 
езиковите, про фе си онал-
ни те си поз на ния и опит, 
чрез се зон на за етост в 
сфе ра та на ту риз ма и 
обслужването. 

Най-же ла ни те дес-
ти на ции за лят на 
бри га да в САЩ са 
Флорида, Калифорния, 
Ню Йорк и Масачузетс. 
„Основната при чи ни за 
не въз с та но вя ва не на 
пла те ни те да нъ ци от 
САЩ е прак ти ка та да не 
се съх ра ня ват фи шо ве те 
от заплатите, ме ди цин-
с ки и дру ги разходи. 
Често се до пус кат греш-
ки при по пъл ва не то на 
да нъч ни те до ку мен ти 
или се из пол з ва он лайн 
опция, ко ято е при го де на 
са мо за аме ри кан ци”. 

В ре зул тат на греш ки те 
сту ден ти те не си въз с-
та но вя ват надплатените  
данъци или взе мат 
повече пари, откол ко-
то им се полага. „Така 
след ня кол ко го ди ни 
се оказва, че дъл жат 
се ри оз ни су ми на аме-
ри кан с ки те да нъч ни 
служ би”, ко мен ти ра ха от 
taxback.com.■

$1,3 млн. губят 
български
сту ден ти 
в САЩ
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“Хигия лукс”
Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, 
класически, 
спортен, билков, 
козметичен.
Терапии: ориз 
и бамбук, 
шоколадова, 
винена.
Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, през 
ме бе ли те до 
ин те ри ор ния текстил

Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132
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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

Петя ГЕНОВА

Фолклорната гру па към Берковския клуб на 
ин ва ли ди те се срещ на с кме та на Община 

Берковица инж. Милчо Доцов, за да се пох ва ли с 
учас ти ето си на фес ти ва ла в Перник и да бла го да ри 
за подкрепата. 

На про ве лия се на 9 и 10 юли в гр. Перник Пети 
ре пуб ли кан с ки мно го жан ров фес ти вал гру па-
та бе ви со ко оце не на и сред мно го то учас т ни ци 
зае тре то то място. Това е из к лю чи тел но ви со ко 
постижение, тъй ка то бро ят на гру пи те е бил рес-
пек ти ра що голям. Ръководител на гру па та е Светла 
Гетова, а са ми ят със тав е са мо на ед на година. 

“Благодарим, че ни по мог нах те да учас т ва ме в 
то зи фес ти вал под еги да та на Съюза на ин ва ли ди-
те в България. Пак ще ви тър сим при след ва щи те 
участия” – споделиха радостта си певците пред 
кмета.■

Горди със 
сво ята наг ра да 

В Берковица

Неотдавна при кме-
та на Община 

Берковица инж. Милчо 
Доцов се про ве де сре ща 
с пос т ра да ли те от про-
лив ни те дъж до ве на 6 
юни та зи година. 

По по да де ни от тях 
сиг на ли и след ог лед 
на об щин с ки експерти, 
кме тът вне се док лад-
на до Общински съ вет 
– Берковица, за от пус-
ка не на по мощ на те зи 
граждани. Помощта е 
под фор ма та на стро ител-
ни ма те ри али – бетон, 
цимент, филц, пясък, как-
то изис к ва законът. 

Одобрени за та ко ва 
под по ма га не са всич-
ки по да ли ис ка не осем 
човека. 

Бе ре ше но стро-
ител ни те дейнос ти да 
прик лю чат до края на 
ав густ ка то се спаз ва 
оп ре де ле на про це ду-
ра - ко га то граж да ни те 
са го то ви с под го тов ка та 
на стро ител ни те работи, 
те ще по да ват за яв ка до 
Общината, ко ято за ку пу-

ва и пре дос та вя сре щу 
раз пис ка за яве ни те стро-
ител ни материали. 

Средствата са из ця ло 
от об щин с кия бюджет. 
С мес т ни сред с т ва бя ха 
ко ри ги ра ни и ко ри та-
та на ре ки те Берковска 
и Калешница. Предстои 
отс т ра ня ва не и на ня-
кол ко пад на ли вър би 
в ко ри то то на ре ка 
Берковска. 

Общината има го-
тов ност при по ява на 
но ви сигнали, да ре-
аги ра вед на га и да бъ де 
вне се на но ва док лад на 

за пред с то яща та се сия 
на Общинския съ вет в 
Берковица, с ко ято да 
се от пус не при не об хо-
ди мост още ма те ри ал на 
по мощ на пострадали, 
ко ито не са поискали 
досега.

Мерките на Общината 
във връз ка с про лив ни те 
дъж до ве през юни бя ха 
адек ват ни и бър зи. Ос вен 
по чис т ва не то на ко ри та та 
на реките, бя ха из вър ше-
ни ре монт ни дейнос ти 
в ра йо на на бл. 8 и 11 в 
ж. к. “Заряница”, къ де то 
зад бло ко ве те бе нап ра-

ве на спе ци ал на бе то но ва 
пътека, кон с т ру ира на 
така, че водата, ид ва-
ща след дъжд от вил на та 
зона, да се вли ва в ко лек-
то ра до блоковете. 

Така се ре ши ос но вен 
проб лем на жи ве ещи те 
там по вре ме на по рой ни 
дъждове. 

Внесени са до ку мен ти 
до Комисията за въз с та-
но вя ва не и под по ма га не 
към Министерския съвет, 
с ко ито ще се кан-
ди датс т ва за трай но 
въз с та но вя ва не на за сег-
на ти те райони.■

Отстраняват 
щетите от пороите

Общината ор га ни зи ра раз да ва не то на 
стро ител ни ма те ри али на за сег на ти те от 
по ройни те дъж до ве на 6 юни т.г.

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ПК “Наркооп” – Монтана
Уведомяваме всички, же ла ещи да сми лат или 
про да дат свое жито, че от 25.07.2011 г. 
мел ни ца та на кооперацията, на ми ра ща се до 
бен зи нос тан ция OMV на Ломско шосе, за поч на 
да при ема жи то от 8,30 до 16.00 ча са 
все ки ра бо тен ден.

За до пъл ни тел ни справки: 
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

• Крайдунавските ра йо ни на об щи ни те Лом и 
Вълчедръм ве че са об ра бо те ни сре щу комари. 
Държавата е от пус на ла не об хо ди ми те средства. 
Правителството пре ве де 42 000 лева. Край Лом 
са тре ти ра ни 2455 дка, а във Вълчедръмско 3100 
дка. В Монтана и Берковица със соб с т ве ни сред с-
т ва са тре ти ра ни пло щи те сре щу комари, бъл хи и 
кърлежи.
• Жътварската вой на в Монтанско плам на в на ча-
ло то на юни, ко га то из го ря ха 135 дка с ра пи ца на 
ве ли ко тър нов с ка фир ма край с. Септемврийци. 
Пожарът е умишлен, смя тат арендаторите. Близо 
22 де ка ра пше ни ца е ожъ нал не из вес тен с ком-
байн в зем ли ще то на с. Боровци. Прибрал е 6 
то на зър но от ни ва на ста ро за гор с ка фирма. 
За да се за па зи ре кол та та в ра йо ни те на Лом и 
Вълчедръм, жан дар ме рия ще па зи блоковете. 
• Приключи жът ва та на ече ми ка в Монтанско. От 
за се ти те 44,093 де ка ра сред ни ят до бив е 391, 
но ре кор д ни са до би ви те в Лом – 540 кг/дка. В 
Медковец фер ме ри те са ожъ на ли по 375 кг/дка, 
в Якимово – 386 кг/дка, а във Вълчедръм - 368 кг/
дка.
• Прик лю чи жът ва та и на рапицата в об ласт 
Монтана. От 75 хи ля ди де ка ра площ сред ни ят до-
бив е 226 килограма. В Бойчиновци от 4000 дка 
сто па ни те са приб ра ли по 236 кг от декар. Цената на 
ра пи ца та ва ри ра от 800 до 850 лв. за тон без ДДС.
• От нощта на 21 юли на бу л. „Монтана” светнаха 
още но ви енер гос пес тя ва щи лампи, съ об щи кме-
тът Златко Живков. Те са част от учас тък с 27 но ви 
стълба. С тях е из г ра де но на пъл но но во улич но ос-
вет ле ние на из ход ния бу ле вард от Лом и Видин. 
Сумата за осветлението на пос лед ния учас тък е 24 
000 лв. В пос лед ни те го ди ни лам пи те в об щи на та са 
се уве ли чи ли 3 пъ ти – от 2300 на 6800 в 6 но ви зони. На

 к
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Автограф за вас

Международна изложба 
в зала “Кутловица”

В ек с по зи ци ята се вклю че ни твор би на 19 ав то ри от България, Турция, Румъния и Франция

Нели ВАСИЛЕВА
Изложба от Международния сим-

по зи ум по скул п ту ра и жи во пис 
– Монтана 2011, бе от к рита на 21 
юли в за ла “Кутловица”. 

В ек с по зи ци ята се вклю че ни 
твор би на 19 ав то ри от България, 
Турция, Румъния и Франция. Сред 
тях са про из ве де ния и на учас т-

ни ци те в пи лот но то из да ние на 
артфорума, про ве ло се ми на ла та 
година.  

В за ла та на бул. “Трети март” 64 
са под ре де ни про из ве де ния на из-
вес т ни те бъл гар с ки ав то ри Георги 
Чапкънов – Чапа и Петър Мичев 
– Педро, на пре по да ва те ли те от 
Факултета по изящ ни из кус т ва в 

Анадолския уни вер си тет – Турция, 
Вейсел Озел и Камуран Ак, на Дан 
Поповичи от Националния ин-
с ти тут по из кус т ва та в Букурещ 
– Румъния, на Сезара Колезник 
- въз пи та нич ка на Сорбоната в 
Париж – Франция.

Организатор на Международния 
сим по зи ум по скул п ту ра и жи во пис 

е скул п то рът Димитър Гоцак. 
Пленерът се про веж да под 

пат ро на жа на ми нис тъ ра на 
културата Вежди Рашидов, който 
изпрати поздравителен адрес до 
жудожниците. 

Пленерът ста на въз мо жен бла го-
да ре ние на фи нан со ва та под к ре па 
на Община Монтана.■

Валя БОБОЙЧЕВА

Удобно нас та не ни на 
кри ла та на Пегас 

с книгата „С лю бов до 
края” на Росица Стойкова 
в дъж дов на та майс ка 
привечер. Чувстваме се 
уют но и за ед но – тво ря щи 
и четящи, приятели:

„Моята пър ва учи тел-
ка”, „Най-доб ри ят чо век”, 
„Най-ми ла та и гри жов-
на май ка”…И мно го 
още ду ми се спле то ха с 
лю ля ко вия аромат, про-
съл зе ни те ли ца и баг ри те 
на Картинната га ле рия 
в народно чи та ли ще 
„Развитие-1892” – Бяла 
Слатина. Защото, въп-
ре ки че казва, че пи ше 
обикновено, без слож ни и 
фи ло соф с ки понятия, без 
мно го символи, ме та фо ри 
и алегории, на пи са но-
то те хва ща за гър ло то 
и не те пуска, до ка то не 
проумееш, че от очи те ти 
се сти чат съл зи. Макар да 
е сра меж ли ва, сло во то й ни жег ва 
по най-бол но то място. Но го пра-
ви та ка ле ко и нежно, ка то лас ка на 
птица. Обожава „Лунната со на та”, 
Дамян Дамянов, оби ча България. И 
се усе щах ме по га ле ни всич ки – и 
творците, и учителите, близ ки те и 
приятелите, от та зи среща, от щас-
т ли вия слу чай да сме заедно.

Василка Цачева, из вес тен еру дит 
в ли те ра тур ни те сре ди на града, съ-
че та уме ло про фе си онал ния си и 
съ дър жа те лен ана лиз на сти хо ве те 
с емо ци онал но то „Кокиче за ма ма” 
на Росица: 

„Усмихваш се, но аз не знам
 цве тя та си ко му да дам!
… 
И ос та ря ло то мо ми че
за кич ва сним ка та с кокиче!”
Своите доб ри чув с т ва и впе чат-

ле ния из ра зи ха и Цвета Стефанова, 
жур на лист и филолог, как то и 
Цветан Диковски-богослов. А 
две по-го ле ми мо ми че та – Галя 
Георгиева, по мог на ла мно го в 
пред пе чат на та под го тов ка на 
книгата, и Даниела Цветанова, 
се га ди рек тор на Детска гра ди-
на „Незабравка” ,си спом ни ха 
времето, ко га то са учи ли ли те ра ту-
ра при гос по жа Стойкова. Заедно 
с ху ба ва та кош нич ка цве тя те я ус-
мих на ха и с един, мо же би пър ви 
стих, кой то ня ко га тях на та учи тел-
ка би ла сът во ри ла ка то ученичка. 
А Даниела си го е за пом ни ла и се-
га при ят но из не на да лю би ма та си 
учителка, ко ято ос вен че има ве-
че две из да де ни книги, учас т ва и 
в раз лич ни на ци онал ни по етич-
ни конкурси. Преди бро ени дни 
пе че ли вто ра наг ра да в кон кур са 

“Искам да те имам” със сти хот во-
ре ни ето „Обичай ме!”

Обичай ме във за ле за на дните!
Обичай ме та ка – със сняг
в косите,
със устните, заб ра ви ли червило,
и с тялото, ос та на ло без сила!

Обичай ме със бръч ки по лицето!
Обичай ме със бол ка та
в сърцето!
Преди смър т та от теб
да ме откъсне,
оби чай ме, че пос ле ще е късно!
Чудесен бу кет с бла го по же ла ния 

по лу чи и от кмета на община Бяла 
Слатина, инж. Венцислав Василев

Вълнения, сълзи, цветя, усмивки, 
ми ли ду ми на пъл ни ха та зи про-
лет на ве чер Читалището. „Лунната 
со на та” и Росица Стойкова „С лю-
бов до края”!■

С лю бов до края

Марио МИХАЙЛОВ

Димитър Гонов нас ко ро из да де сбор ник с 9 
новели, озаг ла вен “Диви ко не”. Той е автор, на 

мо мен тал на та разбираемост, ко ято го сро дя ва с раз-
каз ва чес ка та тра ди ция на пи са те ли ка то Николай 
Драганов, Стоян Бойчев, Богдан Митов. Гонев отс то-
ява яс но то повествование, съ щев ре мен но ува жа ва 
ко леб ли вос т та на ге ро ите си, за що то разбира, че 
чес то тя е един с т ве на та дос тъп на за тях фор ма на 
размисъл. Понякога въпросите, ко ито от п ра вят към 
се бе си, зву чат ка то из по вед, про му ше ни са през сар-
каз ма и се бе иро ни ята или пък со чат при ми ре ние и 
по дем за прош ка в безизходицата. 

В но ве лата “Омагьосаната Драгуша” героинята е 
сел с ко мо ми че с пе сен на дарба, ко ето от из не на да 
оне мя ва и умира, след ка то при яте лят й я за пи сва на 
магнетофон. Монологичното по вес т во ва ние те че в 

ши рок рет рос пек ти вен 
радиус. Върху лю бо-
вния мо тив се нас лаг ва 
бол ка та на ав то ра от 
на шес т ви ето на но в 
рег ла мен т в един свят, 
в кой то не приз на ват за 
чо век онзи, ко му то ни-
що не се случва. Друга 

ус пеш на но ве ла е “Шопенхауер 
е мър тъв”. Поредният мар ги на-
ли зи ран от ус ко ре но то вре ме 
герой, алер ги чен и към най-ле кия 
по лъх на пе да го ги чес ка нас тойчи-
вост е Ацко Ацев (Шопенхауер). 
Самотник и кръч мар с ки музикант, 
човек, кой то не мо жеш да сло жиш 
на лес на би ог ра фич на закачалка, 
Ацко е не тър пим към пред пи са-
ни ята на сре да та и свър зва пъ тя 
си с без дом на же на – шан та во то 
Бубе. Авторът по каз ва без фор-
ме ния бунт на му зи кан та сре щу 
кон ц ла ге ра на ролите, на пи са ни 
от чуж ди те очаквания.

Характерите на ге ро ите в та зи 
кни га са из ва яни плав но и релефно. Те се от ли ча-
ват с ня как ва юно шес ка жаж да за недвусмисленост. 
Животът им обик но ве но не съ дър жа нищо, ко-
ето да под по мог не ка те го рич ни те ни преценки. 
Подвеждащото мо то от Скрябин, че хо ра та са “сил ни 
и мо гъ щи” по-ско ро со чи със ре до то че ни те ав то ро ви 
меч ти по ня как ва Аркадия на чо веш ка та приобщеност, 
в ко ято ня ма не раз ре ши ми проб ле ми и не об ра ти мост 
на чер но то и бялото. ■

“Диви ко не”
Новата кни га на 
Димитър Гонов, из д. “Авангард 
Прима”, София, 2011 г.


