Крум КРУМОВ
Близо 15 000 души се събраха в
подножието на връх Копрен в Стара
планина над монтанското село
Копиловци за традиционния празник
на Балкана, който организира общи
ната в Георги Дамяново на 18 август.
В хубавото време те разпънаха
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Сръбската звезда Синан Сакич събра
15 000 под Копрен
палатки, накладоха скари и се весе
лиха през целия уикенд. За доброто
настроение на множеств
 ото концерт
изнесе звездата на сръбската естра
да Синан Сакич /в бяло/. Кметът на
общината Дилян Димитров поздр
 а
ви певеца, който гостува по негова
покана.■
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Врачанск
 и фирми ще
строят новия
парк "Леденика"

Даниела ХИТОВА
Във Враца бе подписан до
говор за строително-монтаж
ни работи в „Развлекателен
парк „Леденика”. Подписи
под документа постави
ха кметът на Враца инж.
Николай Иванов и предста
вителят на ДЗЗД „Сдружение
Враца – Леденика” инж. Росен
Додушки. Консорциумът
включва четири врачански

фирми и една от Козлодуй.
Дружествата са „Опал 94” АД,
„Корект” ООД, „Строителна
компания” ООД, „Мистрал –
ТСС – Стоянова, Стоянов” СД
и „Ситистрой – 2000” ООД.
На церемонията присъства
ха също проектантът на разв
лекателния парк арх. Даниела
Генова – управител на фирма
„Дезархт” и Георги Петров
– представител на фирма
та „Синко – инженеринг” ,

избрана да упражнява стро
ителния надзор на обектите.
„Днес подписахме един ва
жен за общината договор,
на стойност 1 871 896 лв. С
него започваме изграждането
на един иновативен темати
чен развлекателен парк око
ло най-известния природен
обект във Врачанския балкан
- пещерата Леденика – каза
след подписването на доку
мента кметът инж. Николай

В Белоградчик
Без пари ще
празнуват
Връчиха трудови
Съединението
пенсионерите на безработни
Пенсиите през септември
ще закъснеят с 3 дни заради
празниците. Вместо на 7-и въз
растните хора ще започнат да
получават парите си на 10-и, съ
общиха от Националния осигу
рителен институт. Причината е,
че на 7 септември ще се почива
заради Деня на Съединението.
Изплащането на пенсиите ще
продължи до 20 септември.
Хората ще получат парите си
съобразно утвърдения график,
обявен във всяка поща.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът на община Белоградчик
Борис Николов връчи трудови до
говори на 40 безработни лица по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, схема
„Развитие”
Те успешно са завършили двумесе
чен курс за професионално обучение
по специалностите „работник стро
ителст во” и „работник поддръжка на
пътища”.
Основните дейности, по които ще
работят заетите, са: извършване обща
работа при изпълнение на ремонтни

Иванов. Изграждането на
парка е в рамките на про
екта „Развитие на устойчив
туризъм в Община Враца.
Леденика – туризъм без се
зони” по Оперативна прог
рама „Регионално развитие”.
Общият бюджет на проекта
е почти 5.3 млн. лв. Размерът
на безвъзмездната финансова
помощ от Оперативна прог
рама “Регионално развитие”
съфинансирана от ЕФРР е 5
млн.лв., а допълнителният
собствен принос от Община
Враца е 237 хил. лв.
Реализирането на проекта
се очаква да увеличи както
българските, така и чуждес
транните туристи в региона.
Предвидените атракции ще
премахнат сезонността на
посещенията. Проектът ще
доведе и до промяна в соци
ално-икономическите показа
тели на община Враца. Това
от своя страна неминуемо
ще предизвика увеличаване
на дела на сектор „туризъм”
в общинската икономика.
Поради факта, че туризмът
е свързан с други сектори
индустрия, реалистично е да
се постигне общ положителен
ефект и оживление на общин
ската икономика като цяло.
Минимум 10 фирми и над 100
работници и специалисти ще
бъдат ангажирани в изпълне
нието на проекта. След края
на проекта се очаква да бъдат
открити минимум 20 нови ра
ботни места.■

договори

работи и целогодишно поддържане и
почистване на общински пътища.
Срокът на трудовия договор е 12
месеца, при 8 часов работен ден и
трудово възнаграждение от 290 лева.
Кметът на общината обърна вни
мание на назначените по съответни
те специалности за добросъвестно
изпълнение на поставените задачи
и стриктно спазване на трудовата
дисциплина.
До момента по програмата са назна
чени 34 души, а други 60 безработни
лица се очаква да бъдат назначени на
31 август тази година.■

Вкусът на времето
Пласмент: тел. 0971/66 736

В „Ломско пиво” АД ще
работят при по-добри условия
162 работници и служители и 18 сезонно наети в
„Ломско пиво” вече ще работят при по-добри и безо
пасни условия. Това е възможно благодарение на 198
910,24 лв., отпуснати по проект по ОП „Развитие на
човешките ресурси”.
“Решихме да кандидатстваме за финансиране
на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”
в стремежа си непрекъснато да подобряваме усло
вията на труд на нашите служители и да постигаме
европейски стандарти в управлението и равитието на
човешките ресурси”, сподели Петър Петров, изпълни
телен директор на „Ломско пиво” АД.
Проектът ”Оптимизиране организацията на трудо
вия процес и постигане на висок стандарт на здравос
ловни и безопасни условия на труд в „Ломско пиво”
АД” стартира на 1 август и ще се реализира в рамки
те на година.
Основната му цел е постигане на високи стандарти
на безопасност и здраве, чрез подобряване на усло
вията на труд, усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност и параметрите на работната среда
в „Ломско пиво“ АД.
Реализирането на проекта включва оценка и усъ
вършенстване на цялостн
 ата организация на трудо
вата дейност в предприятието; внедряване на нови
съоръжения за подобряване на условията на труд в
най-рисковото отделение на предприятието – фер
ментационно отделение; осигуряване на качеств
 ена
индивидуална защита и подготовка на служителите
за безопасни и здравословни условия на труд.
Всички служители ще получат лични предпазни
средств
 а и специално работно облекло и ще преми
нат обучение за безопасна експлоатация на обнове
ната вентилационна система.
Проектът предвижда и внедряване на нова клима
тична камера към вентилационната система за по
добряване условията на труд в депозитни и фермен
тационни отделения на предприятието.■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61
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Жителите на Нефела:
Гордеем се с нашето село
Елеонора ЦАНОВА

"Гордеем се с нашето село
Нефела и съвсем не искаме да
се гражданеем." - Така отго
варят жителите на близкото
до града под Околчица селце.
И всички са доволни, че найсетне, след повече от година
време на спорове и създадено
напрежение сред хората, казу
сът „Нефела” бе разрешен, и
то от най-високо ниво.
Всичко започва през про
летта на миналата година,
когато преди изборите управ
ляващите,убедени в своята
победа и във Враца, решават
да извършат администрати
вен маньовър, чрез който да
отстранят дългогодишния
кмет на Нефела Радослав
Котов, присъединявайки село
то като квартал и да назначат
там свой послушен кметски
наместник.Нефела има 630
жители, избирателите са 480.
Въпреки това Общинският

съвет във Враца, в което ГЕРБ
има мнозинство, приема на
пълно незаконосъобразно ре
шение за присъединяването на
селото, и то в предизборните
месеци на 2011-а. Последват
подписка на хора от Нефела,
приемащи това действие,
непочиващо на законите на
страната, съдебни жалби и
преписки, нова подписка, то
зи път с истинските имена и
данни на хората, които искат
да си останат в селото и да
не стават граждани, подкрепа
на първото предложение на
общинските съветници, пред
ставено вече като решение от
областния управител, пълно
подчинение на съда и отхвър
ляне искането за провеждане
на референдум за статута на
Нефела, за да се стигне до
решението на Министерския
съвет, довело до успокояване
на духовете. А през есента
на местните избори Котов е

избран вече за пети мандат за
кмет от Политическа партия
“Движение свободен избор”
с водещо предимство пред
останалите опоненти. Тази
“ всеселска любов” хората
ни обясняват с това, че той е
направил много за селото и за
тях,че винаги е готов да по
мага и освен вратите на мал
кото кметство и сърцето му е
отворено за тях.
За Атанас Ангелов и за
Боян Димитров, които са по
временната заетост и работят
в църковния двор и парка на
селото, това е най-доброто
решение. Нямат намерение
тепърва да стават граждани и
се гордеят със своето преобра
зено село. С гордост ни показ
ват бившата автобусна спирка,
сега превърната в кокетна
кметска приемна, построената
преди година-две нова църква
в селото, чистите улици.
- Ако бяхме станали част от
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Враца, ще трябва да тичаме за
какво ли не до там, защото тук
ще има само един наместник,
ще плащаме по-високи мест
ни данъци и такси, пътуване
то с автобуса ще се оскъпи,
превозът на учениците - съ
що - споделят те. Пък и като
че ли нищо не му липсва на
Нефела. Градът е близо, имат
си в центъра кооперативен ма
газин и пивница, градинките
им са пълни със зеле, чушки
и домати. А сега, през лятото,
по площадчето местни мал
чугани и “приоданци“, дошли
при бабите и дядовците си
палавници, се надпреварват с
колелета.
58-годишният кмет
Радослав е един от най-ак
тивните кметове в общината,
борбен и непокорен, но и с
най-богат опит. Хората тук
намират за него само добри
думи. А самият той казва :
- Помагам, с каквото мога
като кмет.Търсим възможнос
ти отвсякъде, при тази сиро
машия всяка подадена ръка

е нужна на хората, а не да се
делим. Атаката, започната от
ГЕРБ срещу мен от миналата
година, се водеше с единст
вената цел да ме отстранят и
сложат като наместник техен
човек.
Опитаха се да направят
подписка за присъединяване
то ни към града, не успяха,
да използват Закона за адми
нистративно-териториалното
разделение, но не се съобра
зиха със Закона за прякото
участие на гражданите в мест
ната власт. Избраният кмет на
община Враца инж. Николай
Иванов също не подкрепя
това предложение на болшин
ството от местн
 ите сенатори.
Така се стигна до една под
писка, хората не знаеха как
во подписват, общинските
съветници, болшинст вото от
управляващите взеха едно
прибързано решение и се за
почна съдебната сага.
В селото хората
недоволстват, защото по този
начин, в тези трудни времена
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на безпаричие те ще бъдат
допълнително финансово из
стискани, ще трябва да си из
вадят нови лични документи,
срещу пари, разбира се, деца
та ще пътуват вече до врачан
ските школа с билетчета.
Правят инициативен
комитет, начело на който зас
тава Калинка Илиева, събират
нужния брой подписи срещу
общинското решение и започ
ват наново борбата. Калинка е
на 42 години, майка е на три
ма синове и заставайки начело
на този комитет за спасяване
на селото, споделя :
- За тези четири мандата
кметът е допринесъл много за
селото. Отвори запуснатото
читалище и сега салонът се
ползва от хората, не се сраму
ва от всякакъв труд в полза на
съселяните си и когато трябва,
обува галошите и работи на
равно с всички.
Сега се шегуват, че си
остават селяни, макар и от
Нефела. Името идва от ло
шата вода, предизвикваща
бъбречни заболявания преди
много десетилетия. А Ради ни
реди своите малки победи в
името на всички, двете ремон
тирани стаи в закритото иначе
преди години селско училище,
където ще се отворят две
групи за детска градина, за
щото деца тук има много,
разказва ни за успехите на
живото местно читалище “Св.
свети Кирил и Методий” и на
гласовитите певици в него.■

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
област Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45,
тел. 09554/28 28, факс 96 13

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ ГР. ЧИПРОВЦИ

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ЗА ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД 400 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ И ПРАЗНИКА НА
ГРАД ЧИПРОВЦИ
6 – 8 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
06.09.2012 г.

09:30 ч. – Старт на състезание по планинско колоездене дисциплина кроскънтри /хс/ за наградите „Три чуки“ 2012 г., местността „Гушовски манастир“
14:00 ч. – Награждаване на победителите
10:00 ч. – 12:00 ч. – Тържествена литургия и курбан – празник на Гушовския
манастир, местността Гушовски манастир
14:30 ч. – 17:00 ч. – Концерт на Гушанската духова музика от с. Замфирово,
местността Гушовски манастир
19:00 ч. – Концерт на Камелия, местността Гушовски манастир

07.09.2012 г.

9:30 ч. – Откриване на базар „Чипровски вкусотии – традициите на моя град“ –
площада пред Общината
10.00 ч. – Литургия в църквата „Св. Възнесение Христово“, отслужена от
Видинския митрополит Дометиан и в католическата катедрала „Санкта Мария“,
отслужена от Негово Високопреосвещенство Монс. Януариуш Болонек
11.00 . - Посрещане на президента на РБългария г-н Росен Плевнелиев на
плащада в гр. Чипровци
11.20 ч. - Откриване на изложба на документи за живота и делото на
архиепископ Петър Парчевич в Историческия музей на гр. Чипровци
11.50 ч. - Коктейл
12.30 ч. - Тържествени чествания в ОУ „Петър Парчевич“: Откриване на
изложба посветена на родословното дърво на Петър Парчевич; Полагане на
венци на бюст-паметника; Награждаване на победителите в детския конкурс
„Талантливите деца на община Чипровци“;
13:30 ч. – 17:00 ч. – Фолклорен събор на чипровчани от страната и чужбина:
с участието на местни и регионални самодейни състави и гости от Банат –
площада пред Общината
14.00 ч. – Тържествена сесия на Общинския съвет – връчване на плакети.
Награждаване спечелилите Националния конкурс за есе на тема „Архиепископ
Петър Парчевич – най-великият българин, патриот и дипломат през 17 в.“ –
Голямата заседателна зала на общината
15:00 ч. – 16:30 ч. – Кръгла маса за живота и делото на архиепископ Петър
Парчевич в памет на 400 години от рождението му – Голямата заседателна
зала на общината
17.00 – 17.30 ч. – Представяне на книгата на краеведа Славко Григоров –
„Чипровски край – легенди и митове“ – Голямата заседателна зала на общината
19.30 ч.- Концерт на танцов състав „Пъстрина“ при НЧ „Разум“ и танцов състав
„Гушанци“ при НЧ „Развитие“ – площада пред Общината
21.00 ч. – Тържествена заря

08.09.2012 г.

14:30 ч. – Начало на открит шахматен турнир „Чипровци Оупън“ 2012 г. гр.
Чипровци – Голямата заседателна зала на общината
16:30 ч. – Награждаване на победителите
17:00 ч. – Приятелска футболна среща между ветераните на „Кипровец гр.
Чипровци “ и „Локомотив“ Пловдив, централен стадион

І. Място и характер на работата
Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за
осъществяването на държавната политика в областта на образованието и предучи
лищното възпитание на децата и за цялостн
 ата административно–управленската и
финансова дейност на детското заведение. Място на работа – ОДЗ „Детелина“ гр.
Чипровци
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Да отговарят на изискв
 анията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета:
● Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишле
но престъпление.
● Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здра
вето на децата.
● Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията си.
2.2. Да нямат наложени дисциплинарни наказания, освен ако наказанията са
заличени.
2.3. Да нямат прекратен договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от
КТ и чл.330, ал.2, т.6 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите,
освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
2.4. Да имат диплома за завършена степен на висшето образование с образова
телно-квалификационна степен “Магистър” или “Бакалавър” по:
● Специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена профе
сионална квалификация „педагог” и /или „детски учител”, „детски и начален учител”
● Специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация
„учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител.
Посочените специалности и квалификации да позволяват да се изпълнява норма
та за задължителна преподавателска работа на директор в детска градина съгласно
Наредба №3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за опре
деляне на числеността на персонала в системата на народната просвета.
2.5 Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и
ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът за заемане на длъжността „Директор“ на ОДЗ „Детелина“ гр.Чипров
ци се провежда чрез защита на проектопрограма за развитие на детската гради
на за период от 3 години и събеседване по нормативната уредба в системата на
образованието.
ІV. Необходими документи
4.1. Заявление до Кмета на община Чипровци за участие в конкурса
4.2. Документ за самоличност /копие и оригинал за сверяване.
4.3 Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, про
фесионална квалификация “учител”, допълнителна професионална квалификация
„детски учител, педагогическа правоспособност /копие и оригинал за сверяване/.
4.4. Свидетелство за съдимост /оригинал/.
4.5. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично забо
ляване /оригинал/.
4.6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатств
 ането
за длъжността “директор” на детска градина /оригинал/.
4.7. Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и профе
сионалния опит – трудова и / или служебна книжка, осигурителна книжка или друг
документ, удостоверяващ осигурителен стаж /копие и оригинал за сверяване/.
4.8. Професионална автобиография – CV.
4.9. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или
научна степен, за професионално – квалификационни степени /копие и оригинал за
сверяване/.
4.10. Декларация от кандидата, че към момента на подаване на документите за
участие в конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.
4.11. Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години.
V. Срок и място на подаване на документите
Документите по т.4 се подават лично от всеки кандидат в Общинска администра
ция Чипровци – стая 103, в срок до 01.10.2012 г. включително.
Копията на представените документи да са ясни и четливи.
VІ. Телефон за справки: 095542828; 09554 2297 и GSM 0878101236
Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на община Чипровци

Слово

във фокус
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Официално стартира проектът „Уикенд
в Северозапада” на oбщина Монтана
. Директорът на ди
Оперативна програма
рекция „Европейска
интеграция и иконо
“Регионално развитие”
мическо развитие“
2007-2013
Деян Димитров и
www.bgregio.eu
Ръководителят на
Управляващия орган
Инвестираме във Вашето бъдеще!
на Оперативна програ
ма „Регионално разви
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
тие“ Деница Николова
развитие и от държавния бюджет на Република България
подписаха договора
за предоставяне на
витието на местната икономика,
безвъзмездна финансова помощ по схема
разпр остранение на подходяща
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за раз
информация сред туристическия
витие на регионалния туристически про
бизнес, организиране на турис
дукт и маркетинг на дестинациите”. След
тически изложения, участие и
парафирането на документа, Министърът
ангажиране на местния бизнес в
на регионалното развитие и благоустройст
разпознаването и разрешаването
вото Лиляна Павлова връчи чек на община
на общи проблеми;
та на церемония, състояла се в Добрич на
-	
изследване на ефектив
13 август 2012 г.
ността от маркетинговите и рек
Общата стойност на проекта
ламните дейности.
BG161PO001/3.2-02/2011/021 „Уикенд
За финансиране по схемата „Подкрепа
Северозапада” е 481 400 лв. 85% от тази
за развитие на регионалния туристичес
ки продукт и маркетинг на дестинациите“
сума е съфинансирането от Европейския
общините са кандидатствали с 49 проекта,
фонд за регионално развитие чрез
от които са одобрени 28. Общата стойност
Оперативна програма „Регионално разви
на безвъзмездната финансова помощ за
тие” 2007 – 2013 г., 10% са от държавния
бюджет, а 5% е собственият финансов при тях е 12 576 867,49 лв. Одобрените про
екти подкрепят туристически райони на
нос на Община Монтана.
цялата територията на страна. Те спома
Партньори на Община Монтана по този
гат за икономическата диверсификация
проект са общините Чипровци, Ружинци
на съответните райони и намаляване на
и Чупрене, тъй като настоящата схема се
основава на принципите на партньорство и териториалната концентрация на туризма.
Паралелно с това насърчават предлагането
регионален подход. Основните дейности,
извън сезона и увеличаване на заетостта на
които ще бъдат изпълнени по проекта, са:
-	
разработване на туристи легловата база.
За повече информация:
чески пакети и стратегия за тях
Нели Василева
ното позициониране на пазара;
ръководител на проекта
-	
изработване и разпрост
тел. 0889 28 99 00
ранение на информационни, мар
Дейности по проект
кетингови и рекламни материали,
BG161PO001/3.2-02/2011/021
както и реклама в медиите;
„Уикенд в Северозапада”
-	
участие в международни,
Община Монтана и регионалните й
национални или регионални ту
партньори, ще представят местн
 ата си ис
ристически борси, изложения,
тория и култура, както и обектите за култу
панаири;
рен и алтернативен туризъм (селски и еко).
-	
комуникационна
кампания, за подобряване на осве Концепцията за развитие на регионален
туристически продукт ще обхв ане найдомеността за природното, кул
важните теми и обекти на територията на
турно и историческо наследство
общините Монтана, Чипровци, Чупрене и
и приноса на туризма към раз

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

29 август – 2 септември 2012 г.
29 август – ДЕН НА ОБЩИНА
КРИВОДОЛ

Петър ДАНЧЕВ
кмет на Община Криводол

природното, културно и историческо нас
ледство и приноса на туризма към разви
тието на местната икономика, разпрост
ранение на подходяща информация сред
туристическия бизнес, организиране на
туристически изложения, участие и анга
жиране на местния бизнес в разпознаване
то и разрешаването на общи проблеми.
В рамките на тази дейност се предвиж
да провеждането на местен туристически
форум за запознаване с туристическите
продукти/маршрути и потенциала на ту
ристически продукт Монтана-ЧипровциЧупрене-Ружинци, както и серия от
проактивни консултации за местни заинте
ресовани групи и институции работещи в
областта туризма.
Отделно обособена дейност е и изслед
ването на ефективността от маркетинго
вите и рекламните дейности. Резултатите
от проучването ще помогнат за повиша
ване на ефективността им. Този подход
ще осигури ясен вътрешен поглед към
изпълнението, както и познаване на външ
ната среда и общественото мнение, каса
ещо качественото изпълнение на проекта и
постигането на заложените цели.■

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1924” - КРИВОДОЛ
ОРГАНИЗИРАТ
ПАНАИРНИ ДНИ
КРИВОДОЛ ‘2012
от 29 август до 02 септември

В ПРОГРАМАТА:

29.08.2012г.( сряда)
Ден на Община Криводол
09.30 ч.

Тържествено издигане на знамето на Община Криводол
място: Площада пред сградата на Общинска администрация – Криводол

10.00 ч.

Тържествено заседание на ОбС – Криводол и връчване на почетни награди на Община Криводол
място: Заседателната зала на Общинска администрация – Криводол

20.00 ч.

Спектакъл на Нешка Робева – „Забравени”
място: Салона на читалището

20.00 ч.

Фолк концерт на Мира
място: площада пред Общината

20.00 ч.

Фолк концерт на Антонина
място: площада пред Общината

20.00 ч.

Фолк концерт на Ерик
място: площада пред Общината

Уважаеми съграждани,

Поздравявам ви с Традиционния пана
ир
и Деня на Община Криводол!
Приемете моите най-добри
пожелания за здраве и сполука,
лично щастие, житейски късмет
и радост във вашите семейства.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

Ружинци. Разработването на туристически
пакети и стратегия за тяхното позициони
ране на пазара е ядрото на тази дейност
по проекта „Уикенд Северозапада”.
Важна дейност по проекта е из
работването и разпространение на
информационни, маркетингови и реклам
ни материали, както и реклама в медиите.
Това ще допринесе за популяризиране на
разнообразния туристически потенциал
и предлагане в района на туристическа
дестинация Монтана-Чипровци-ЧупренеРужинци. Предвижда се използването на
ефективни съвременни средства и техники
за достигане до туристическите пазари в
столицата, съседните региони и страни.
Участието в международни, национал
ни или регионални туристически борси,
изложения, панаири също ще доведе до
повишаване степента на познатост на
региона и най-популярните туристичес
ки пакети. Косвен ефект от това ще бъде
и подобряване на публичния имидж на
Северозапада.
Тези цели ще бъдат преследвани и с
адекватна комуникационна кампания,
за подобряване на осведоменостт а за

Община Криводол и

3060 Криводол, ул.”Освобождение”№
13, тел. 09117 / 25-45, 25-26, факс 09117/23-69,
e-mail: krivodol@dir.bg

ТРАДИЦИОНЕН
КРИВОДОЛСКИ
ПАНАИР

Кметът Златко Живков с
ваучера на проекта “Уикенд
в Северозапада”.

30.08.2012г. ( четвъртък )

31.08.2012г. ( петък )

01.09.2012г. ( събота )

По време на панаира от 29 август до 02 септември ще има забавно-увеселителни атракции,
луна-парк, търговски обекти и скара-бира в парк „Тихият кът”

ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА КРИВОДОЛ, НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!
ЗАПОВЯДАЙТЕ! ВХОД: СВОБОДЕН

Слово

седмица
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Голям си, колкото са
големи мечтите ти
Да гони
мечтите си, да
провокира и
да прави неща,
които са дело
или на найизвестните,
или въобще не
са показвани
още, това е
животът на
врачанския
творец
Александър
Василев Василевса

СНИМКА: АВТОРЪТ

Ели КОНСТАНТИНОВА

Завърнал се преди пет-шест
години след дълги митарства
зад океана, усвоил там как
то авангардни технологии и
получил насред Манхатън
първите признания, Сашо там
за първи път откр ива своя си
стил на рисуване, непознат
досега - мозаечната живопис.
Вече близо шест години аван
гардният творец взривява гра
да под Околчица със своите
непознати у нас и неочаквани
творчески изяви.
Той има куража да мачка с
валяк своите творения, да ги
гори, да ги вижда намушкани
от глиган. Завързан с вери
ги край врачанските скали
или опакован целият насред
площада, Василевса иска
да покаже, че у нас все още
творците се задушават от без
различието и бездействието,
както на управници, така и
на обществото като цяло. А
неговите картини са наистина
метаморфози, както нари
ча самият той няколкото си
самостоятелни изложби. От
едно платно в един момент
могат да се появят две-три
по-малки картини, всяка със
своето послание. Горени пар
чета от платната му се прев
ръщат като истинск и птици
феникс в различни картини.
А посланието в тях е ,дори в
“Изложбата за себе си“, която
прави и чийто единств ен по
сетител е той, е да се вгледаме
по-дълбоко в нещата около се
бе си, да потърсим във вярата

и своето минало най-доброто,
което като народ носим, да
вярваме в мечтите си и да ги
следваме докрай.
Една от тези свои меч
ти, преди да потегли с над
двеста творби към Лондон,
Василевса реализира преди
седмици в родния си град.
Врачанският централен пло
щад “Христо Ботев” беше
залят четири дни с истинска,
трептяща под жаркото слън
це феерия от цветове, ярки и
силни, които преобладават в
неговите картини.
Всяка от които е със скрито
послание, което ни препраща
или към далечното ни ми
нало, с образите на светци,
прави по-смислен и позити
вен днешния ден, а някои от
картините са сякаш дошли от
сюрреалистичното бъдеще.
В първия ден от продъл
жилата четири денонощия
изложба, Сашо подреди на
площада 48 куба от картини,
побрали и събрали на едно
място около двеста негови
творби от последните годи
ни. Разпръснати по градския
мегдан, кубовете привличаха
и определено създаваха нас
троение на малки и големи,
преминаващи оттам, повече

На 31 август
започва панаирът
във Видин
Ще продължи до 8 септември
Видинчани и гости на гра
да ще могат да видят или
закупят от продукцията на
майстори-занаятчии, произ
водители и търговци от града
и цялата страна. Модерни
атракциони, ще са неиз
менна част от панаира и ще

забавляват посетителите.
За концертната програма са
предвидени участия на попу
лярни изпълнители. В първата
панаирна вечер на сцената
ще излезе Васил Найденов. В
останалите дни ще пеят Тони
Димитрова, „Диана Експрес”,

то от които или нямаха отно
шение към изкуството, или в
настоящия ни делник не им
бе до картини. Въпреки това
провокацията на Сашо кара
ше почти всички да се спрат,
да се вгледат в тези изразява
щи и философия, и натрупан,
въпреки не многото години
богат житейски опит платна,
изразяващи едно сякаш поотдалечено от ежедневието
ни усещане за това какви сме
били, какви сме и какви иска
ме да бъдем, препратки към
любимите на автора Пикасо и
Едуард Мунк, към старата ни
иконопис, закачка с прочутия
му сънародник Кристо, чиято
картина, негова собст веност,
Сашо разкъса демонстратив
но. Всичко това той го показа
през тези дни на врачани с
единствената цел да ги на
кара да спрат за миг поне и
се вгледат в себе си, в своето
минало и своите мечти за
бъдещето.
Само ден след като разп
ръсна по площада своите ку
бове от картини, Александър
Василев, със съдействието на
врачанската община и лич
но на кмета инж. Николай
Иванов, подписал, може би
за първи път едно делово и
„D2” и Дичо, Камелия,
Константин, Тони Дачева и
др. Една от вечерите пък е
предоставена за концерт на
местния ансамбъла за народ
ни песни и танци „Дунав”. В
програма ще вземат участие
още Антимовската духова
музика и видински самодейни
състави. Панаирът ще бъде
закрит с концерт на ансамбъл
„Българе”.
В рамките на панаира, от
31 август до 2 септември,
Община Видин и клубът на
гълъбовъдите и природолю
бителите „Бонония-09” орга
низират изложба на гълъби,
пойни и декоративни птици.
Изненадата на панаира тази
година ще бъде втората сцена
и откритата дискотека. На нея
ще се качат както видински
DJ, така и гостуващи.
Със заповед на видинския
градоначалник е регламенти
рано и официалното работно
време на панаира – от 09.00
до 02.00 часа през нощта във
всички панаирни дни. За улес
нение на гражданите и гости
те на града ще бъдат откр ити
временно и три автобусни
линии.■

официално писмо, с думи
те: “С голямо удоволствие
разрешавам”, нареди до па
метника на Войводата уни
кална 12 метрова кула от
картините си. До паметника
на Ботев, сякаш да внесе
привкуса на безпощадното ни
съвремие, художникът аван
гардист издигна кула от сво
ите творения.
- Такава конструкция не
е правена никъде, това, ако
се сътвори в някой от евро
пейските паркове, ще бъде
сензация и изключително арт
събитие - твърди художникът.
Така, както неповторима е
и технологията “мозаечна
живопис”, с която работи.
Това прави всяко от плат
ната му уникални, отдалеч
изглеждащи като мозайки от
камъчета, стъкълца, а всъщ
ност сътворени от ръката и
четката на един врачанск
и
творец.
Сашо не продава картини
те си, той само ги създава и
след това от тях прави нови и
нови. Така, само след месец,
смята да прикове вниманието
на жителите на Албиона, като
потърси възможност да по
каже своето изкуство поне в
Хайд парк.■
СНИМКА: АВТОРЪТ
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Курбан на Голяма
Богородица
в Бистрешкия
манастир
Калина ТОДОРОВА

Всяка година курбанът на Голяма Богородица съ
бира хора от всички околни села и от град Враца в
Бистрешкия манастир. Традицията не прекъсва и през
втората половина н ХХ век – подготовка започва сед
мица преди това, а в деня на празника цели семейс
тва пеш или с каруци изкачват стръмните пътеки към
светата обител. Общата трапеза някога редели край
църквата, а празникът завършвал чак долу при манас
тирските градини с раздумка между моми и ергени. В
началото на нашия век основни организатори са чита
лищата и инициативните комитети от Бистрец, Кулата
и Бели Извор.
Бистрешкият манастир „Св. Иван Рилски (Пусти)
- Касинец” е разположен е на малка поляна в гор
ния край на един от стръмните долове, спускащи се
от Балкана към Врачанското поле. От юг и от запад
поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м.
варовикови скали. В основата им се образува плитка,
но висока и широка пещера с карстов извор, наречена
от местн
 ите Голямата пещера. На северната й сте
на неизвестен зограф изписал пет сцени от житието
на свети Димитър и свети Нестор. Над тази пещера,
в същия скален венец, е пещерата Постницата.
Разположена е също върху отвесна скала и до там се
стига изключително трудно без помощта на стълба.
В нея на височина пет-шест метра в малка скална
ниша е изградена (вероятно по-късно) миниатюрна
църквичка. Според легендите това е най-старата част
на манастира – тук живял четирийсет дни в пост и мо
литви Иван Рилски и скалата сама се отворила, когато
той тръгнал към Рила планина. Постницата е уникал
на за нашите земи.
Бистрешкият манастир „Св. Йоан Богослов” е нари
чан още „Св. Йоан Касинец”, защото се намира в бли
зост до местността Касината, „Св. Иван Пусти” и „Св.
Иван Рилски”, свързани с легендите за свети Иван
Рилски Пустинножител. В надпис от ХVІ век е упоме
нат като “Иван Касинец”, в документ от ХVІІІ в. – като
“Св. Йоан Богослов”, а в статистически списък от 1860
г., изготвен от Врачанския владика Доротей – като
Бистрецки манастир “Св. Йоан Рилски”. Това показва,
че през Възраждането вече е носел името на Рилския
светец.
Сегашната църкв
 а е построена върху останките
на по-стара, като част от нея е вградена в новата
сграда. Тази по-стара църкв
 а може би е принадлежа
ла на селище към крепостта. Върху варовата мазилка
на църковния храм личат следи от три стенописни
слоя – от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. През XVII в. в ма
настира процъфтява занаятчийството – известната
златарска работилница, която е във връзка с прочута
та Чипровска школа. Най-популярното произведение
на майсторите от школата, изработено в Бистрешкия
манастир, е сребърен кръст с позлата и цветни ка
мъни от 1611 г. Запазени са също и художествено
украсен сребърен жезъл и сребърно-позлатената об
ковка на Черепишкото четвероевангелие - истински
шедьовър на българското средновековно калиграфско
и приложно изкуство. В манастира „Св. Иван Касинец”
се е намирала и една от първите по нашите земи мед
нощампарски работилници. Образци от изработена
в светата обител църковна утвар, щампи и икони се
съхраняват в Историческия музей във Враца.
Въпреки че е един от най-малките манастири във
Врачанската епархия, зиме и лете той е обект за по
сещение от стотици поклонници през всички времена,
откакто го има. Значителен принос за все по-голямата
му популярност в началото на ХХ в. имат врачанските
туристи. След учредяване на туристическото дружес
тво през 1900 г., пътят до Касината става един от лю
бимите маршрути за членовете му и за техните гости.
При възобновяването на манастирския компл
 екс на
16 септемвр
 и 1928 г. той е осветен с името „Св. Иван
Рилски”, а през 2008 г. светата обител е преосветена
от Врачанския митрополит Калиник.■

Слово

земляци

Мартен КАЛЕЕВ
поред абсурдните
стандарти на книж
ната глъч и на електрон
ните чудовища за смилане
на нерви днес не е нито
времето, нито мястото да
се пише или да се гово
ри за автори като Никола
Статков. Защото писатели
от неговия ранг – свиде
тели на будната кома на
народа си – не се при
миряват никога. И макар
животът да е по-кратък
от мълния, която някой е
захвърлил отвъд хоризон
та на битието, той няма
да се откаже да бъде себе
си. Ще води спорове, но
само с хора, с които той
си избере, глупаците ще
премълчава. Ще продъл
жава да пише книги, които
няма как да останат само
книжарск и артикул, а ще
бъдат събитие – съдържа
нието им винаги е било и
е белязано с дълбок бе
лег на човечност. Но тази
човечност, която няма
тривиалната поучител
ност или лесно разгадаеми
послания, а човечност,
мащабна като измерение,
провокативна и изисква
ща непременно осмисляне
не на готово. Макар всеки
да може да ги прочете лесно,
защото езикът му на разказвач
е сбит, разбираем, увличащ, ди
намичен и всяко следващо изре
чение да е заредено с емоция и
послания, за читателя преживя
ването и осмислянето изискват
ниво на чувствителност и опре
делена висока доза нравств ена
благонадеждност.
С него сме се срещали и разго
варяли стотици пъти за послед
ните тридесет години. И когато
дъждът неспокойно се е разхож
дал по покрива на бащината му
къща, за да наглежда своите коп
ринени нишки, преди да повее
вятърът и да изгр ее слънцето.
И когато вечерта е приласка
вала света, за го види в оня му
вид, когато човешките страсти
се разгарят. Или укротяват, след
като са получили своето. И до
ри тогава, когато животът ни
се е крепял на миг, след които
нямаше да има дори пътечка за
връщане. Винаги сме припал
вали мислите си една от друга.
Лутали сме се в мъдрости и
догадки, но отговорите все не са
ни харесвали. Изглеждаха твър
де логични, при това, отдавна ги
знаем до болка. Хората четат все
по-малко, идиотите – пишат все
повече. И едва ли някой скоро
или поне някога, ще ни поис
ка огънче. От нас, или от други
като нас, по-големи или по-мал
ки … Така и са ни заварвали до
късно през нощта – спорещи,
недоволни, малко или повече
разочаровани от тоя ущорийски
живот. Преди очертанията ни да
се разтворят завинаги в чашата
на мрака, докато луната се киска
зад сънливите облаци, а ние се
зъбим на опоненти и завистници,
изтъкваме талантливи приятели
и се каним да напишем още понещо.
Все ни плашат думи като нико
га и завинаги. А наоколо все така
е населено с болки и спомени,
които често-често сменят места
та си. Протягат се като котки и
си точат ноктите в нашите нерви.
И всеки се опитва да укроти в
пазвата си своя Везувий.
… Няма я Мика белата
гълъбица, няма го Мито блага
та дума. Няма го и Пурко, нито
Петър Клюсата, проумял тънка
та философия на най-великата
Лъжа-истина – лъжата, че си
живял Живота, и че всичко ко
май е за нищо. Изнизали са се на
пръсти, и са отишли там, където
Никола Статков се е лутал между
Бога и дявола*. Но не, за да на
мерят покой и да скръстят ръце,
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От бога
до дявола
Горна и Долна Бела речка няма
хлебарница, аптека, магазин, от
който да си купят дори цигари, а
автобусите минават с честотата
на дирижаблите…
Без Статковите литературни
а за да убедят самия Създател
явам още и още – имена, дати,
и нелитературни постулати за
в нещо много важно – писател,
места. Но майката му не е в
изповядвал и съпреживявал
бройката, а в онова неповторимо добро и зло, към които трябва да
се съотнасяме и самосъдим, ще
любовта, трябва да бъде търсен
общуване, което някак естес
остане само стърчащото непох
винаги отдясно на Бога.
твено ни отнася като дълбока
ватно българско, но и някак сака
И макар Господин за един ден вода, когато пред нас и сред нас
то откъм добродетели опустяло
да се е превърнал в обобщение
на приказка се е отбил Никола
демократическо време…
за мнозина – в пряк или прено
Статков. За да се почувстваме
Та на Никола Статков са поз
сен смисъл, и днес да буди смях, развълнувани, земни и равни, за
той неусетно и магически ни
щото през цялото време ни се ще нати както немотията, заради ко
ято е трябвало и в студ, и в пек
кара да преглъщаме сълзите си,
да сме „на неговия бой” и така
да ходи пеш от родното си село
да не забравяме колко непрости неусетно да сме пораснали със
Долна Бяла речка до училището
мо е да вземаме на подбив тъгата зрънце доброта.
във Вършец. Да се храни с кача
и мъката на неудачника, на са
Срещу всичко грозно, и за
мак с трънки, да сяда на ниската
мотника или на отхв ърления от
всичко много човешко се въз
сения, толкова ниска, че когато
съдбата.
правя и застъпва творчеството
котката се провира под нея, съ
Самото съпричастие с та
на Никола Статков. И самият
баряла солницата с опашката си.
зи негова мъка / и не само с
той – юристът, журналистът,
Но пооблажвал се е и от съблаз
неговата!/ ни прави по-благочес телевизионерът, сценаристът и
ните на широкия свят, по които е
тиви – защото не сме погубили
човекът с неговите нравствени
своята чувствителност, защото
норми. Чийто талант и граждан пътувал като утвърден писател,
преоткриваме или преосмис
ска позиция пренаписаха и пре сценарист, главен редактор, те
левизионен бос и човек с много
ляме себе си. Защото чуждата
създадоха основните постулати
мъка ни окуражава. Защото още за достойнство и вяра, за любов, световноизвестни и гостоприем
приживе ни преследва страхът
приятелство, състрадание, човеч ни приятели.
А сега мнозина, които тряб
да не се изпълни и за нас пред
ност…
ва да го сочат като жив класик
смъртното желание на Шопен
От Северозападното староп
в българската литература, гузно
– да ни погребват, след като
ланинско селце Долна Бела
и непохватно мълчат. Може би
ампутират сърцата ни – зара
речка създаде за нас цял един
защото комплексарите и обезве
ди прагматизъм, демократизъм,
континент, на които съжителс
рените дребни души не обичат
фетишизъм и прочие изми, все
тват невероятни и симпатични
свидетели! Дали пък истина
в името на по-доброто, което
българи. Те и до днес не щат и
така и не идва навреме. И найда знаят, че живеят в туловището та не е чудовище и не изяжда
този, който я разкрие – Никола
ужасното, докато още сме живи. на Златния телец, а са скъсали с
Или поне докато се наричаме
тривиалната мярка за време и са Статков, колкото и неудобен,
не може да бъде отминат и
така или си въобразяваме, че сме прескочили във вечното. Те не
премълчан, дори във времето
такива. Макар да не приемаме и се надяват да останат завинаги
на почти зловещата блъсканица
да не можем да си обясним как
по сенчестите и тихи склоно
кой и как да бъде включен в но
светът изведнъж стана съсловен, ве на щастието. Те са орисани
вите българските литературни
корпоративен, шовинистичен,
от Статков да ни догонват или
енциклопедии...
само и само да продължи роб
изпреварват, да ни оглеждат и
Когато за пръв път чух не
ството на човешкия род – към
да ни отпр авят многозначителни
говите думи, че той притежава
вещи, пари, власт, престиж и
сигнали, но никога да не ни да
прочие, а лакомията вече не е
ват право на безразличие. Няма
едно прекрасно качество – да
само гладът на богатите и аро
да ги видим като съвременни
се разделя категорично и зави
гантността да бичува справедли лустросани екранни герои –
наги с приятели, не им отдадох
востта с нови, рафинирани мето наежени, арогантни и с плячка
дължимото значение. По-късно
ди и да я превръща в момиче за
в погледите си, дебнещи пред
осъзнах, че всъщност приятел
продан, понякога сме объркани,
бърлогата на дявола, а са земни, ството е много сурова школа и
безпомощни и раними.
по нашенски несъвършени и
в нея оцеляват само истинските
В такива моменти ни се при
колоритни, раними и поумнели
приятелства. Някак си припом
тичват на помощ разказите,
от собствените си болки и неп
них и думите Анастас Стоянов,
романите и филмите на Никола
рекипяла мъка. И се подсмих
когато го попитах дали продъл
Статков. Няма да ги изброявам,
ват на онези, нови и засукани
жават дружбата на тяхната лов
макар да сме ги обсъждали във
сребролюбци, които се опитват
нописателска „Света Троица” –
Вършец, Монтана и София.
да отрекат според заръката на
Дончо Цончев, Йордан Радичков
Библиографията му е повече
чуждестранна опека не само
и той самият. Бай Анастас ми
от внушителна. Бил съм свиде
него, но и такива като Димитър
отговори след дълго мълчание:
тел на вълнуващите срещи, на
Осинин, Дончо Лазаров, Лъчезар „Живи са приятелите, но дали са
послания, които е отправял очи
Станчев, Емил Коралов, Николай живи приятелствата! Такива при
в очи със своите читатели. И ги
Соколов, Анастас Стоянов,
ятелства не се носят от всеки!...”
е завладявал и като оратор. С
Стефан Поптонев, Георги
Наистина е така – приятел
него в родния ми град Вършец
Алексиев, Младен Исаев. И не
ството на Статков трудно се
са гостували Свобода Бъчварова само тях! Но го правят в род
печели, но и трудно се задържа.
и Иван Спасов. Може да избро
ния му край. Където в селата
Най-вероятно, защото ерудици

Никола Статков на 80 години и само
в първата половина на живота

ята и представите на писателя
създават свят, в който компро
мисът все не си е на мястото.
Компромисът, който убива като
остър лакът и не можеш да не
го забележиш. Но кара и дос
та хора да пазят здравословна
дистанция.
Родната му къща сега е тиха и
посърнала. Лозниците са почти
загубили дъх от тъга. И макар
наоколо да е необятно и зелено,
а изгревите и залезите все така
да идват и да си отиват между
Волказ и Венецо, птиците са
учудени от тишината и правят
рисковани, почти смъртоносни
лупинги. Не острят клюновете
си по същия начин на стрехата.
На язлако го няма Мито Благата
дума, няма я гълчавата на
децата. На портата не ще потро
пат съседите. Няма го и поетът
Дончо Лазаров от Горна Бела
речка, за да се надприказват и
майтапят за сладкото вино или за
прежурящата ракия. Дори копри
вата изглежда посърнала, защото
няма боси нозе, които да парне и
наоколо да отекне въздишка, да
оживи тишината и тежкия дъх на
луди треви.
Изчезнали са всички
разстояния, защото пътеките са
буренясали и оглушали. Но над
Долна Бела речка вечер все се
явява едно бяло сияние, из което
вървят белоречани, надпр иказват
се, спорят с озировци за Темната
кория, пийват си, а понякога и
правят любов, на която могат да
завидят и холивудските звезди,
отминават нанякъде си, после се
връщат и остават.
По човешки грешни, и по чо
вешки праведни. Каквито тех
ният създател Никола Статков
ги е орисал да бъдат – българи,
човеци! За да ни убеди, дори без
да спори с нас, че обикновените
и праведните хора не са в Рая, а
Раят е в тях!

Филмография: Вуйчото
(1996), Господин за един ден
(1983), Неочаквана ваканция
(1981), Юмруци в пръстта
(1980), Темната кория (1977),
Момичето с хармониката
(1976);
Сборници с разкази:
“Лъжата, че си живял”, “От
Бога до дявола“, “Соленият
вкус на кръвта”, “Всеки ден не
e петък”, “Любовни разкази”,
“Горчиви разкази”; Романи:
“Ден като нощ”, “Белег без ра
на”, “Отмъщението”, “Стоте
ключа”; Стихотворения: „Тъга
за България”■
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Турнир по
футбол
на малки
врати –
Криводол '12

Работилница
по приложно изкуство в
библиотеката в Криводол
От 21 август 2012
г. в библиотеката към
Народно читалище
„Н. Й. Вапцаров-1924”
гр. Криводол стартира
„Работилница по прилож
но изкуство” за всички

любители на изкуството –
икебана.
Инициативата е на чи
талищната библиотека в
партньорст во с Общинската
комисия за борба срещу
противообществените про

яви на малолетни и непъл
нолетни и СОУ „Св. св.
Кирил и Методий”.
Тя е част от проекта
„Лятна ученическа акаде
мия” - за ползотворна и
приятна ваканция.■

Започна турни
рът по футбол на
малки врати в град
Криводол. Турнирът
се организира от
Община Криводол
и се провежда еже
годно в навечерието
на традиционния
Криводолски панаир.
В надпреварата се
включиха 17 отбора,
разпределени в чети
ри групи. Освен отбо
ри от общината тази
година в състезанието
се включиха и отбори
от Лиляче, Власатица
и Чирен.
Срещите се игра
ят в зоната около
Ученическия спортен
комплекс, от понедел
ник до петък с нача
лен час 17,30 часа.
На 3 септември от
18,00 часа ще се иг
рае малък финал, а
от 19,00 часа е фи
налната среща.
Наградният фонд
ще бъде осигурен от
организатора.■

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

В подлеза на жп гарата в Монтана.

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:

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

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

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

Монтана, ул. “Индустриална” 8,

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

Туристически пакети:
● със самолет
● с автобус

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

30 ч * Свв. патр.
Царигр.: Александър,
Йоан и Павел Нови.
Пренасяне мощите на св.
Александър Невски
31 п Полагане чест
ния пояс на Пресвета
Богородица. Св. свщмчк
Киприан, еп. Картагенски
Св. Генадий, патриарх
Константинополски
1 с * Начало на
Църковната нова година.
Преп. Симеон Стълпник и
майка му св. а. Св. мчци
Айтал и Амун дякони.
Прав. Иисус Навин. Св.
мчци Калист, Евод и
Ермоген
2 н † Неделя след
Петдесетница. Св. мчк
Мамант. Преп. Йоан
постник, патриарх
Константинополски. Св.
3628 мчци в Никомидия
3 п Св. свщмчк Антим,
еп. Никомидийски. Преп.
Теоктист. Св. Фива
дякониса. Св. мчца
Василиса Никомидийска.
Св. Йоаникий II, патр.
Сръбски
4 в Св. свщмчк Вавила,
еп. Антиохийски. Св. про
рок и боговидец Мойсей.
5 с Св. прор. Захария
и праведна Елисавета,
родителите на св. Йоан
Предтеча.

30 август – 5 септември

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

ЕТ „Владимиров инженеринг”

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

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

Д-р Даниела
Стоянова

● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Атанас Маринов
Наско Николов

Цветан Асенов, управител

6

Самолетни
билети
за цял свят

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

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

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63
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Близо 60 души
преплуваха Дунав
край Козлодуй
на реката, където бе даден
стартът на преплуването.
Справилите се с предизви
кателст вото да преодолеят
с плуване разст оянието до
брега финишираха в ра
йона на почивен комплекс
“Рай”. За безопасностт а на
плувците се грижеха спаси
тели с лодки с необходимо
то оборудване, осигурен бе
и медицински екип.
Мария Илиева – замест

ФК „Локомотив” (Мездра)
картотекира 20 футболисти
за старта на първенството
в Северозападната “В” АФГ
Председателят на
Управителния съвет на ФК
„Локомотив 1929” (Мездра)
Ивайло Костов картотеки
ра в Зоналния съвет на БФС
- Велико Търново 20 футбо
листи за участие в първенст
вото в Северозападната “В”
АФГ, което стартира на 26
август.
Разширеният състав на
мездренските “железничари”
за есенния полусезон от шам
пионата включва следните
състезатели: вратари: Юлиян
Левашки - 02.03.1981 г. и
Христо Матев - 06.07.1989 г.;
защитници: Цветко Иванов 23.03.1983 г., Петър Василев
- 20.06.1983 г., Емилиян
Петров - 16.09.1986 г., Стоян
Димов - 21.09.1986 г., Камен
Каменов - 18.03.1988 г.,
Явор Янков - 14.03.1991
г. и Александър Кирилов
- 18.05.1991 г.; халфове и
нападатели: Борислав Боянов
- 08.09.1981 г., Александър
Миков - 22.09.1981 г., Иван
Редовски - 10.09.1981 г.,
Емил Манолов - 13.01.1984 г.,
Петър Златков - 03.05.1984 г.,

Борис Петков - 24.03.1985 г.,
Цветан Цветанов - 22.06.1988
г., Иван Мишев - 22.07.1990
г., Станислав Димитров
- 27.08.1992 г., Здравко
Рафаилов - 24.04.1993
г. и Ивелин Йорданов 15.11.1993 г.
По молба на футболис
та в последния момент е
отложено картотекирането
на Цветомир Валериев 16.08.1989 г., който е заминал
на проби в друг клуб. Ако
неговият трансфер пропадне,
той отново ще облече черве
но-черната фланелка.
В първия кръг Локо 1929
(Мз) гостува на Локомотив
(Горна Оряховица).
“Железничарското” дерби е
в неделя (26 август) от 18.00
часа. Поради изтърпяване на
наказание от миналия сезон
двубоят с горнооряховчани
ще пропусне десният халфбек Цветко Иванов.
Във втория кръг на 2 сеп
тември (неделя) от 17.00 часа
мездренци приемат Ботев
(Козлодуй) на градския ста
дион “Локомотив”.

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.

ник изпълнителен директор
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
връчи на участниците в
преплуването, което ня
ма състезателен характер,
специални грамоти и
сувенири. Шестгодишната
Мария Николова бе наймалката от всички, които в
съботния ден преплуваха
река Дунав, а най-възрас
тният бе Захари Бояджиев
на 67 години.■

Тежката
атлетика
се връща
във Видин
Във Видин бе учре
ден нов спортен клуб
по вдигане на тежести –
„Бонония 1959″ с пред
седател Наско Начов.
Предишният клуб на
тежкоатлетите беше
закрит преди 5 години.
Сега с подкрепата на
БФ по вдигане на тежес
ти в местн
 ата спортна
зала „Фестивална” е
оборудван тренировъ
чен салон. Там се под
готвят около 15 деца.
Тренировките се водят
ежедневно по 2-3 часа
на ден. Надеждите и
амбициите на органи
заторите са да се въз
върне старата слава
на града в този спорт.
Известно е, че първи
ят световен рекордьор
по вдигане на тежести
Богомил Петров е от
Видин, а световноизвес
тният Иван Абаджиев
пък е възпитаник на
видинчанина Илия
Николов.■

Продавам двуетажна
нова вила

на път Е-79 – на 25 км
от Монтана, застроена
площ 140 кв. м
(вътрешни стъпала,
панорамен изглед,
вграден в първи етаж
гараж и барче), дворно
място 1 дка, нови
стопански постройки,
лозе, градина,
асмалък.Тел. за връзка

0884/787465

За справки:
0910/ 910 13

Празник в Дома за
възрастни хора
Диди НИКОЛОВА

Клубът на пенсионерите
във Видин гостува с даре
ние и културна програма
в дома за стари хора, с.Ку
товоПенсионери от Видин
дариха дрехи, пяха и весе
лиха живеещите в Дома за
стари хора в село Кутово,
Видинско. За живеещите в
Дома 16 август се превърна в
празник. Гостите подредиха
вкусна трапеза за своите до
макини – кебапчета, кюфтета,
безалкохолно, сладкиши...
Изнесоха им и литературномузикална програма, подгот
вена от културномасовичката
на видинския пенсионерски
клуб Констанца Казашка.
Увлечени от изпълненията, в
програмата с песни и стихот

ИВАНЧО ВАСИЛЕВ
жи за зеленчуковата градина
в дома.
„Хората останаха мно
го доволни от посещението
ни. Стана голямо веселие
и самите те се включиха в
програмата, която им бяхме
подготвили.
Ще отидем пак, но в по-го
лям състав. Нашите хора с
удоволствие откликнаха на
идеята да направим това по
сещение и без много уговорки
събраха дрехите” – разказва
председателят на културния
клуб на пенсионерите във
Видин Иванчо Василев.■

В

Програма на кръгла маса

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

ворения се включиха и хората
от дома. После им показаха
своя общ дом.
Старческият дом се намира
в ремонтираната и преустрое
на сграда на бившата детска
градина в селото. Открит е
през април миналата година.
Социалното заведение отго
варя на всички изисквания за
подобни институции - стаите
са единични и двойни, със
самостоятелни санитарни
възли. Живеещите разполагат
още със столова, кътове за
отдих, красив парк и двор за
разходки.
В момента в Дома живе
ят 20 души. Най-възрастен е
91-годишният бай Андрей,
офицер от запаса. Старият
офицер с удоволствие се гри

1. Проф.д-р
Козимо Семераро
Чипровци
– „Дипломат, миси
онер и пастор на ка
толическата църква
между Трентинската
„Архиепископ Петър Парчевич – найреформа и І българ великият българин, дипломат и родолюбец”
ско Възраждане”,
(7 септември 2012 г. от 15.00 часа)
секретар на Папския
Научен ръководител – проф. д-р Божидар Димитров
съвет на Ватикана
за исторически на
рически изследвания, София
уки
5. Анюта П. Каменова-Борин –
2. Проф. Искра Шварц – „Нови доку „Паметници на признателност за архи
менти за чипровските потомци ХVІІ в.”, епископ Петър Парчевич”, Исторически
Виенски университет, Австрия
музей, Чипровци
3 Доц.д-р Олга Тодорова – «За
6. Проф.д-р Кирил Топалов –
т.нар. берати на българските католици „Католическа поезия от ХVІІ век”,
от 17 век», Институт за исторически
секретар по духовност, култура и наци
изследвания, София
онална идентичност към президента
4. Доц.д-р Йорданка Гешева –
на Република България
«Императорските дипломи на Петър
7. Инж. Иван Ранков – „Маргарита
Бибич – българска потомка от ХVІІІ в.”,
Парчевич като извор за родословието
Румъния■
и за дейностт а му», Институт за исто

►МАЛКИ ОБЯВИ

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

В с.Кутово, Видинско

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

Слово

плюс

Близо 60 души, на въз
раст от 6 до 67 г., се вклю
чиха в преплуването на
река Дунав в района на
град Козлодуй. Проявата,
чието първо провеждане
е преди 50 години – през
1962 г., бе организирана от
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД със
съдействието на Община
Козлодуй.
Участниците бяха пре
возени с лодки до средата

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Пантеон на героичното
историческо време
Цветан ИЛИЕВ
Пред нас е второто издание на книгата
на Славко Григоров „Чипровски край – ле
генди и истини”, допълнено с нови истори
чески данни. Без стеснение ще кажем, че
това е една забележителна книга. Нашето
време с дефицита на истини, на патриоти
зъм и родолюбие, с престъпни прекроява
ния на историята се нуждае повече от вся
кога от такава книга.
Чипровското въстание, Чипровския край,
Северозападна България с цялата си пано
рама се оглежда в книгата. Родолюбието
на Славко Григоров е пословично. Именно
то е силата, стартът, тласъкът на неспо
койния изследователски дух на писателя
да тръгне по дългия път на историята.
Забележителен е неговият маршрут –
Куманово, Скопие, Копрен, Солун, за да си
измие ръцете в Егейско море и да се снима
до Бялата кула, която почервенява в робс
ките години от българската бунтовна кръв.
Като един апостол, като един Паисий той
търси, той се рови в библиотеки, събира
като пчела истини и легенди, съхранени
в народната памет, за да превърне своята
книга в един пантеон.
Ако историята хваща „контурите само”,
както казва Вапцаров, Славко Григоров
отива много по-далече – той показва съби
тията в целия им борчески, мъченически
и трагически аспект – кланета от турците,
вериги и забиване на кол, бягство и изсел

ничество с паметни раздели, плач и сълзи,
герои и подвизи, кървави битки, тоест
разравя живота и нека да замирише. По тоя
начин той запълва пъзела, в основата на
който е „пиянството на един народ” според
Вазов, характерно и за Чипровския край,
и за цяла Северозападна България. Затова
наред с Чипровското въстание, венец на
борбите, авторът говори и за въстанията и
бунтовете в Ломско, Видинско, Берковско,
които са били все в сянка на фона на леген
дарното Априлско въстание и Руско-турс
ката освободителна война. Това е безспор
но заслуга на автора, заради която той има
нашата адмирация.
Ако историята е посочила само пътьом и
мимоходом имената на български войводи,
хайдути, герои от далечното и близко
минало, за да се попълни една статистика,
като например Петър Богдан Бакшев,
Петър Парчевич, Георги Пеячевич, Богдан
Маринов, Михаил Станиславов, Лука
Андрейнин, Кръстьо Рогачкин, Роко
Звънара, Карпош Войвода, Коста Войвода,
Точо Войвода, Страхил Войвода, Деяна
Войвода, Поп Мартин, Ангел Войвода,
Вълчан Войвода, Хайдутин Велко, Върбан
Пенов – Белимелеца, Дядо Лилчо – кнез на
Чипровци, и др., както и неизвестни имена
на турците татари, на политически фигури,
свързани с мъката и борбите на нашия
народ за свобода, то авторът се потопява
дълбоко в тяхното мъченическо и борчес

ко битие, в жестокостта на поробителите,
за да прозвучат у нас стиховете на Ботев
„какви е деца раждала, ражда и днеска
българска майка юнашка”. Чрез техните
образи той ни изгаря с изкл ючително висо
ката температура на историческото време,
свързано с дълголетни борби за свобода.
Разбира се, Славко Григоров отделя вни
мание и на ония фактори, които трябва
ше да бъдат съпричастни на жаждата на
нашия народ за свобода. Имам предвид
надеждата, вярата, молбите към Австрия
да помогне за нашето освобождение, без да
скрива и коварството, и лъжата.
Тъй като е трудно да се изчерпа ця
лото историческо богатство на книгата,
ще посоча, че тя се състои от осем
отделни части и една притурка с ха
рактерни заглавия: Робски години;
Славното хайдушко движение; Въстание
в Чипровско през 1876 г.; Потомци на
чипровчани; Исторически местности;
Памет за миналото; Из фолклора на края
за събития от историческото минало;
Събития, случки, герои, подвизи и жертви.
Разбира се, писателят хвърля и един пог
лед върху най-новата история. Пише за
Зарковата размирица от 1944 година и за
партизанския отряд „Христо Михайлов”.
Апелира за признателност и благодарност
към Захари Вачов, командир на чета „Иван
Бобанов”.
В книгата писателят е отделил и дос

тойно място за любимата си тема –
Чипровската Света Богородица като опора,
надежда и вяра на народа за спасение и
освобождение.
Книгата е обогатена със значителен
снимков материал – на Богородицата,
на Георги Пеячевич, Петър Парчевич,
Гарибалди, на паметници и манастири, на
гробници и кули, на спонсорите на книгата
и др.
Всичко това придава магнетизъм, който
привлича читателя и го кара да не я оставя,
докато не я прочете на един дъх и да по
чувства като българин онова невероятно
патриотично чувство, което силно сгрява
сърцето.■

Бяла ода за завистта и Украинската поетеса и
мечтите, или… мисли на журналистка Олена
глас след един фестивал Багрянцева гостува в Мездра

СНИМКА: АВТОРЪТ

Валентина БОБОЙЧЕВА
Е, завист, но все пак – бяла, творческа, пре
дизвикваща… Искрено, благородно завиждах
на ума, таланта, неуморимия труд, безпре
делния ентусиазъм и многото любов – към
корените, традициите, бита… И мечтаех – да
бъдем малко повече като тези апостоли, буди
тели от Асеново.
Дали белите усмивки или алените китки,
а може би ромонът от ритми,
приятелска глъчка,
преплитащи се вкусни аромати и прегръдки,
разноцветни шевици и детски чуруликания,
делви, панички, гювечета,
неизменният захарен памук,
прелитайки извечното „Фалмис”,
шаренията,
трептящите домашни покривки и… повече
от сто традиционни ястия-вкусотии и…
и – онзи дъх, онази ефирна нишка – ду
хът наш български, който ни обгр ъщаше и
обземаше,
ме караха да се чувствам леко и уютно и пи
шеща вече своята приказка за мечтите…
Второто издание на Международния фести
вал „Банатски вкусотии – Традициите на мо
ето село” – всеобщо тържество – на храната,
но не само за тялото, а и за душата. Зад щан
довете с вкусотиите се представят 26 села от
Плевенска област и съседните региони, а тра
диционните ястия са повече от 100. Журито,
председателств ано от Иван Звездев ги класира
в три категории: „Най-вкусно традиционно

ястие”, „Най-автентично традиционно ястие”
и „Най-атрактивен щанд”.
На сцената пред читалището се редят песни,
танци и мила дума. Песните, танците, праз
ничната литургия – така, както е било някога,
пременени – на мегдана, с духовата музика.
Тук са и Емилия Лисичкова – председа
тел на Управителния съвет на сдружение
„Платформа Агора”, Любомир Мачев – зам.
кмет на община Никопол, кметове на села
та – участници в събитието. Тук са и много
приятели и съмишленици, всички те – и под
зоркото око на Петър Францов Иванов, кме
та на село Асеново. Този човек можеше да се
види по всяко време навсякъде. А за неумори
мата магьосница Мария Иванова – секретар на
читалището и за точната и всеотдайна Юлия
Себина – председател, думите не стигат…
Не би могло човек да не се чувства щастлив,
когато вижда резултатите от труда си, а и та
зи година Асеново има поводи за празнуване
– 85 години от основаването на читалището
и 120 години село. Защото, както каза и са
мата Мария Иванова „не бива да забравяме
общия си корен и той трябва да пребъде през
времето. Трябва да опазим и предаваме тради
циите на България.”
„Празниците са тези, които събират хората
заедно, казват им кои са, откъде идват и накъ
де отиват. Празниците са духът.” – сподели и
Емилия Лисичкова. А то пък празник ли бе
ше… – летеж на душата. Да видиш, бяло зави
диш и… помечтаеш■

Мирослав ГЕТОВ
В навечерието на
националния празник
на Украйна - Деня на
независимостта (24
август), в гр. Мездра
гостува украинската
поетеса и журналист
ка Олена Багрянцева,
главен редактор на
вестник „Конотопский
край” в побратимения
гр. Конотоп, Сумска
област . Тя представи
пред местната културна
СНИМКА: АВТОРЪТ
общественост най-но
вата си стихосбирка
„Щастлива” и сборника
с проза „Сусiдка осенi” („Есенна съсед
ка”), издадени наскоро у нас благодарение
на Фондация „Искър”. Съорганизатори на
проявата бяха Община Мездра и градско
то НЧ „Просвета 1925”.
„Щастие” е третата стихосбирка на
родената през 1983 г. в Киев Олена
Багрянцева. Тя включва 21 стихотворения
в оригинал на украински и в превод на
български език, дело на Димитър Христов
- директор на Българския културен инсти
тут в Скопие. Сборникът „Сусiдка осенi”
съдържа 13 кратки новели, илюстрирани
от художника Микола Тимошенко.
На импровизираното литературно соаре
Олена Багрянцева рецитира избрани свои
стихове и белетристични миниатюри.
Партнираше й театралният режисьор Юли
Пухалски.
Впечатленията си от творческия свят
на младата авторка споделиха зам.-кме
тът на общината инж. Генади Събков,
бившият кмет на Мездра (1991 - 1999)
инж. Цветко Петков и председателят на
Фондация „Сирак” Стефан Здравков.
Музикален поздрав отправи фолклорна
група „Искрица” към пенсионерски клуб
„Мездрея”.
По покана на побратимената община
в началото на следващия месец офици
ална делегация, водена от кмета Иван
Аспарухов, ще посети гр. Конотоп, къ
дето ще вземе участие в тържествата по
случай 375-годишнина от основаване
то на Конотоп и празника на града - 6
септември.■

Сатира
Тихомир ЙОРДАНОВ

Напомняне

Да, вие, точно вие, чийто лесен
живот ви носи на крила,
помнете: през септември, и наесен,
броят се пилци и дела.

Вик
Спуснете пак желязната завеса.
Опазени зад нея днес
са име, род, език и чест.
От вас защитата ни те са.

Европейска
премиера
Света три к… стряскат
със случая във храма.
На тях им ръкопляскат
и Меркел и Обама.
Такава премиера,
подготвена по вкус,
не е видял до вчера
Европейския съюз
Как иначе, простако,
ще бъдеш все простак:
на техния спектакъл
доволен зрител пак.

