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Крум КРУМОВ
Близо 15 000 ду ши се съб ра ха в 

под но жи ето на връх Копрен в Стара 
пла ни на над мон тан с ко то се ло 
Копиловци за тра ди ци он ния праз ник 
на Балкана, кой то ор га ни зи ра об щи
на та в Георги Дамяново на 18 август. 

В ху ба во то вре ме те раз пъ на ха 

палатки, нак ла до ха ска ри и се ве се
ли ха през це лия уикенд. За доб ро то 
нас т ро ение на мно жес т во то кон церт 
из не се звез да та на сръб с ка та ес т ра
да Синан Сакич /в бяло/. Кметът на 
об щи на та Дилян Димитров поз д ра
ви певеца, кой то гос ту ва по не го ва 
покана.■

Сръбската звез да Синан Сакич съб ра 
15 000 под Копрен
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В „Ломско пи во” АД ще 
ра бо тят при по-доб ри ус ло вия 

162 ра бот ни ци и слу жи те ли и 18 се зон но на ети в 
„Ломско пи во” ве че ще ра бо тят при подоб ри и бе зо
пас ни ус ло вия. Това е въз мож но бла го да ре ние на 198 
910,24 лв., от пус на ти по про ект по ОП „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си”.

“Решихме да кан ди датс т ва ме за фи нан си ра не 
на про ект по ОП „Развитие на чо веш ки те ре сур си” 
в стре ме жа си неп ре къс на то да по доб ря ва ме ус ло
ви ята на труд на на ши те слу жи те ли и да пос ти га ме 
ев ро пейс ки стан дар ти в уп рав ле ни ето и ра ви ти ето на 
чо веш ки те ре сур си”, спо де ли Петър Петров, из пъл ни
те лен ди рек тор на „Ломско пи во” АД.

Проектът ”Оптимизиране ор га ни за ци ята на тру до
вия про цес и пос ти га не на ви сок стан дарт на здра вос
лов ни и бе зо пас ни ус ло вия на труд в „Ломско пи во” 
АД” стар ти ра на 1 ав густ и ще се ре али зи ра в рам ки
те на година.

Основната му цел е пос ти га не на ви со ки стан дар ти 
на бе зо пас ност и здра ве, чрез по доб ря ва не на ус ло
ви ята на труд, усъ вър шен с т ва не на ор га ни за ци ята на 
тру до ва та дейност и па ра мет ри те на ра бот на та сре да  
в „Ломско пиво“ АД. 

Реализирането на про ек та включ ва оцен ка и усъ
вър шен с т ва не на ця лос т на та ор га ни за ция на тру до
ва та дейност в предприятието; внед ря ва не на но ви 
съ оръ же ния за по доб ря ва не на ус ло ви ята на труд в 
найрис ко во то от де ле ние на пред п ри яти ето – фер
мен та ци он но отделение; оси гу ря ва не на ка чес т ве на 
ин ди ви ду ал на за щи та и под го тов ка на слу жи те ли те 
за бе зо пас ни и здра вос лов ни ус ло вия на труд. 

Всички слу жи те ли ще по лу чат лич ни пред паз ни 
сред с т ва и спе ци ал но ра бот но об лек ло и ще пре ми
нат обу че ние за бе зо пас на ек с п ло ата ция на об но ве
на та вен ти ла ци он на система.

Проектът пред вижда и внед ря ва не на но ва кли ма
тич на ка ме ра към вен ти ла ци он на та сис те ма за по
доб ря ва не ус ло ви ята на труд в де по зит ни и фер мен
та ци он ни от де ле ния на предприятието.■

Даниела ХИТОВА
Във Враца бе под пи сан до

го вор за стро ител номон таж
ни ра бо ти в „Развлекателен 
парк „Леденика”. Подписи 
под до ку мен та пос та ви
ха кме тът на Враца инж. 
Николай Иванов и пред с та
ви те лят на ДЗЗД „Сдружение 
Враца – Леденика” инж. Росен 
Додушки. Консорциумът 
включ ва че ти ри вра чан с ки 

фир ми и ед на от Козлодуй. 
Дружествата са „Опал 94” АД, 
„Корект” ООД, „Строителна 
ком па ния” ООД, „Мистрал – 
ТСС – Стоянова, Стоянов” СД 
и „Ситистрой – 2000” ООД. 

На це ре мо ни ята при със т ва
ха съ що про ек тан тът  на раз в
ле ка тел ния парк  арх. Даниела 
Генова – уп ра ви тел на фир ма 
„Дезархт” и  Георги Петров 
– пред с та ви тел на фир ма
та „Синко – ин же не ринг” , 

из б ра на да уп раж ня ва стро
ител ния над зор на обектите. 
„Днес под пи сах ме един ва
жен за об щи на та договор, 
на стойност 1 871 896 лв. С 
не го за поч ва ме из г раж да не то 
на един ино ва ти вен те ма ти
чен раз в ле ка те лен парк око
ло найиз вес т ния при ро ден 
обект във Врачанския бал кан 
 пе ще ра та Леденика – ка за 
след под пис ва не то на до ку
мен та кме тът инж. Николай 

Иванов. Изграждането на 
пар ка е в рам ки те на про
ек та „Развитие на ус тойчив 
ту ри зъм в Община Враца. 
Леденика – ту ри зъм без се
зо ни” по Оперативна прог
ра ма „Регионално раз ви тие”. 
Общият  бю джет на про ек та 
е поч ти 5.3 млн. лв. Размерът 
на без въз мез д на та фи нан со ва 
по мощ от Оперативна прог
ра ма “Регионално раз ви тие” 
съ фи нан си ра на от ЕФРР е 5 
млн.лв., а до пъл ни тел ни ят 
соб с т вен при нос от Община 
Враца е  237 хил. лв. 

Реализирането на про ек та 
се очак ва да уве ли чи как то 
българските, та ка и чуж дес
т ран ни те ту рис ти в региона. 
Предвидените ат рак ции ще 
пре мах нат се зон нос т та на 
посещенията. Проектът ще 
до ве де и до про мя на в со ци
ал ноико но ми чес ки те по ка за
те ли на об щи на Враца. Това 
от своя стра на не ми ну емо 
ще пре диз ви ка уве ли ча ва не 
на де ла на сек тор „ту ри зъм” 
в об щин с ка та икономика. 
Поради факта, че ту риз мът 
е свър зан с дру ги сек то ри 
индустрия, ре алис тич но е да 
се пос тиг не общ по ло жи те лен 
ефект и ожив ле ние на об щин
с ка та ико но ми ка ка то цяло. 
Минимум 10 фир ми и над 100 
ра бот ни ци и спе ци алис ти ще 
бъ дат ан га жи ра ни в из пъл не
ни ето на проекта. След края 
на про ек та се очак ва да бъ дат 
от к ри ти ми ни мум 20 но ви ра
бот ни места.■

Вра чан с ки фир ми ще 
строят но вия 
парк "Леденика"

Без па ри ще 
праз ну ват 
Съединението 
пенсионерите

Пенсиите през сеп тем в ри 
ще за къс не ят с 3 дни за ра ди 
празниците. Вместо на 7-и въз-
рас т ни те хо ра ще за поч нат да 
по лу ча ват па ри те си на 10-и, съ-
об щи ха от Националния оси гу-
ри те лен институт. Причината е, 
че на 7 сеп тем в ри ще се по чи ва 
за ра ди Деня на Съединението. 

Изплащането на пен си ите ще 
про дъл жи до 20 септември. 
Хората ще по лу чат па ри те си 
съ об раз но ут вър де ния график, 
обя вен във вся ка по ща.■

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът  на община Белоградчик 

Борис Николов връ чи тру до ви до
го во ри на 40 без ра бот ни ли ца по 
Оперативна прог ра ма „Развитие 
на чо веш ки те ре сур си”, схе ма 
„Развитие”

Те ус пеш но са за вър ши ли  дву ме се
чен курс за про фе си онал но обу че ние 
по спе ци ал нос ти те  „ра бот ник стро
ител с т во” и „ра бот ник под дръж ка на 
пъ ти ща”.

Основните дейности, по ко ито ще 
ра бо тят за ети те, са: из вър ш ва не об ща 
ра бо та при из пъл не ние на ре монт ни 

ра бо ти и це ло го диш но под дър жа не и 
по чис т ва не на об щин с ки пътища.

Срокът на тру до вия до го вор е 12 
месеца, при 8 ча сов ра бо тен ден и 
тру до во въз наг раж де ние от 290 лева.

Кметът на об щи на та обър на вни
ма ние на наз на че ни те по съ от вет ни
те спе ци ал нос ти за доб ро съ вес т но 
из пъл не ние на пос та ве ни те за да чи 
и стрик т но спаз ва не на тру до ва та 
дисциплина.

До мо мен та по прог ра ма та са наз на
че ни  34 души, а дру ги  60 без ра бот ни 
ли ца се очак ва да бъ дат наз на че ни на 
31 ав густ та зи година.■

Връ чиха тру до ви до го во ри 
на без ра бот ни

В Белоградчик
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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 крос
кънтри /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 бюстпаметника; 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 – найвеликият 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

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ
областМонтана,ул.”ПетърПарчевич”№45,

тел.09554/2828,факс9613

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
ДИРЕКТОР НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ ГР. ЧИПРОВЦИ

І. Място и ха рак тер на ра бо та та 
Директорът на дет с ка та гра ди на планира, организира, ръ ко во ди и от го ва ря за 

осъ щес т вя ва не то на дър жав на та по ли ти ка в об лас т та на об ра зо ва ни ето и пре ду чи
лищ но то въз пи та ние на де ца та и за ця лос т на та ад ми нис т ра тив но–уп рав лен с ка та и 
фи нан со ва дейност на дет с ко то заведение. Място на ра бо та – ОДЗ „Детелина“ гр. 
Чипровци

ІІ. Изисквания за  за ема не на длъжността:
2.1. Да от го ва рят на изис к ва ни ята на чл.40, ал.4 от Закона за на род на та просвета:
● Да не са осъж да ни 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 стра дат от за бо ля ва ния и отклонения, ко ито зас т ра ша ват жи во та и здра

ве то на децата.
● Да не са ли ше ни по съ де бен ред от пра во то да уп раж ня ват про фе си ята си.
2.2. Да ня мат на ло же ни дис цип ли нар ни наказания, ос вен ако на ка за ни ята са 

заличени.
2.3. Да ня мат прек ра тен до го вор ка то ди рек тор на ос но ва ние чл.328, ал.1, т.5 от 

КТ и чл.330, ал.2, т.6 от КТ  в ед но го ди шен срок пре ди по да ва не то на документите, 
ос вен ако увол не ни ето не е от ме не но ка то не за кон но по над леж ния ред.

2.4. Да имат дип ло ма за за вър ше на сте пен на  вис ше то  об ра зо ва ние с об ра зо ва
тел ноква ли фи ка ци он на сте пен “Магистър” или “Бакалавър” по:

● Специалност от про фе си онал но нап рав ле ние „пе да го ги ка” с при съ де на про фе
си онал на ква ли фи ка ция „пе да гог” и /или „дет с ки учи тел”, „дет с ки и на ча лен учи тел”

● Специалност от дру го про фе си онал но нап рав ле ние с при съ де на ква ли фи ка ция 
„учи тел” и до пъл ни тел на про фе си онал на ква ли фи ка ция „дет с ки учител.

Посочените спе ци ал нос ти и ква ли фи ка ции да поз во ля ват да се из пъл ня ва нор ма
та за за дъл жи тел на пре по да ва тел с ка ра бо та на ди рек тор в дет с ка гра ди на съг лас но 
Наредба №3 от 18.02.2008 г. за нор ми те за пре по да ва тел с ка ра бо та и ре да за оп ре
де ля не на чис ле нос т та на пер со на ла в сис те ма та на на род на та просвета.

2.5 Да имат не помал ко от 3 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.

ІІІ. Начин на про веж да не на кон кур са
 Конкурсът за за ема не на длъж нос т та „Директор“ на ОДЗ „Детелина“ гр.Чип ров

ци се про веж да чрез за щи та на про ек топ рог ра ма за раз ви тие на дет с ка та гра ди
на за пе ри од от 3 го ди ни и съ бе сед ва не по нор ма тив на та уред ба в сис те ма та на 
образованието.

ІV. Необходими до ку мен ти
4.1. Заявление до Кмета на об щи на Чипровци за учас тие в кон кур са
4.2. Документ за са мо лич ност /ко пие и ори ги нал за сверяване.
4.3 Документи за за вър ше на сте пен и спе ци ал ност на вис ше то образование, про

фе си онал на ква ли фи ка ция “учи тел”, до пъл ни тел на про фе си онал на ква ли фи ка ция 
„дет с ки учител, пе да го ги чес ка пра вос по соб ност /ко пие и ори ги нал за сверяване/.

4.4. Свидетелство за съ ди мост /оригинал/.
4.5. Удостоверение, че ли це то не се во ди на дис пан се рен отчет за пси хич но за бо

ля ва не /оригинал/.
4.6. 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 “ди рек тор” на дет с ка гра ди на /оригинал/.
4.7. Документи, удос то ве ря ва щи про дъл жи тел нос т та на тру до вия стаж и про фе

си онал ния опит – тру до ва и / или слу жеб на книжка, оси гу ри тел на книж ка или друг 
документ, удос то ве ря ващ оси гу ри те лен стаж /ко пие и ори ги нал за сверяване/.

4.8. Професионална ав то би ог ра фия – CV.
4.9. Други документи, ако кан ди да тът при те жа ва та ки ва – за на уч но зва ние или 

на уч на степен, за про фе си онал но – ква ли фи ка ци он ни сте пе ни /ко пие и ори ги нал за 
сверяване/.

4.10. Декларация от кандидата, че към мо мен та на по да ва не на до ку мен ти те за 
учас тие в кон кур са ня ма на ло же но дис цип ли нар но наказание.

4.11. Проектопрограма за раз ви тие на дет с ка та гра ди на за пе ри од от 3 години.
V. Срок и мяс то на по да ва не на до ку мен ти те
Документите по т.4 се по да ват лич но от все ки кан ди дат в Общинска ад ми нис т ра

ция  Чипровци – стая 103, в срок до 01.10.2012 г. включително.
Копията на пред с та ве ни те до ку мен ти да са яс ни и четливи.
VІ. Телефон за справки: 095542828; 09554 2297 и GSM 0878101236 

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                                
кмет на община Чипровци

Елеонора ЦАНОВА
"Гордеем се с на ше то се ло 

Нефела и съв сем не ис ка ме да 
се гражданеем."  Така от го
ва рят жи те ли те на  близ ко то 
до гра да под Околчица селце. 
И всич ки са до вол ни , че най
сет не , с лед по ве че от го ди на 
вре ме на спо ро ве и съз да де но 
нап ре же ние сред хората, ка зу
сът „Нефела” бе раз ре шен, и 
то от найви со ко ниво.

Всичко за поч ва през про
лет та на ми на ла та го ди на , 
ко га то пре ди из бо ри те уп рав
ля ва щи те ,  убе де ни в сво ята 
по бе да и във Враца, ре ша ват 
да из вър шат ад ми нис т ра ти
вен маньовър, чрез кой то да 
отс т ра нят дъл го го диш ния 
кмет на Нефела Радослав 
Котов, присъединявайки се ло
то ка то квар тал и да наз на чат 
там свой пос лу шен кмет с ки 
на мес т ни к. Не фе ла има 630 
жители, из би ра те ли те са 480. 
Въпреки това Об щин с ки ят 

съ вет във Враца, в ко ето ГЕРБ 
има мнозинство, при ема на
пъл но не за ко но съ об раз но ре
ше ние за при съ еди ня ва не то на 
се ло то, и то в пре диз бор ни те 
ме се ци на 2011а. Последват 
под пис ка на хо ра от Нефела, 
при ема щи то ва действие, 
не по чи ва що на за ко ни те на 
стра на та, съ деб ни жал би и 
пре пис ки , но ва подписка, то
зи път с ис тин с ки те име на и 
дан ни на хората, ко ито ис кат 
да си ос та нат в се ло то и да 
не ста ват граж да ни, под к ре па 
на пър во то пред ло же ние на 
об щин с ки те съ вет ни ци, пред
с та ве но ве че ка то ре ше ние от 
об лас т ния управител, пъл но 
под чи не ние на съ да и от х вър
ля не ис ка не то за про веж да не 
на ре фе рен дум за ста ту та на 
Нефела, за да се стиг не до 
ре ше ни ето на Министерския 
съ вет, до ве ло до ус по ко ява не 
на ду хове те. А през есен та 
на мес т ни те из бо ри Котов е 

из б ран ве че за пе ти ман дат за 
кмет от Политическа пар тия 
“Движение сво бо ден из бор” 
с во де що пре дим с т во пред 
ос та на ли те опоненти. Тази 
“ все сел с ка любов” хо ра та 
ни обяс ня ват с това, че той е 
нап ра вил мно го за се ло то и за 
тя х,  че ви на ги е го тов да по
ма га и ос вен вра ти те на мал
ко то кметство и сър це то му е 
от во ре но за тях.  

За Атанас Ангелов и за 
Боян Димитров, ко ито са по 
вре мен на та за етост и ра бо тят 
в цър ков ния двор и пар ка на 
се ло то, то ва е найдоб ро то 
решение. Нямат на ме ре ние 
те пър ва да ста ват граж да ни и 
се гор де ят със сво ето пре об ра
зе но село. С гор дост ни по каз
ват бив ша та ав то бус на спирка, 
се га пре вър на та в ко кет на 
кмет с ка приемна, пос т ро ена та 
пре ди го ди надве но ва цър к ва 
в селото, чис ти те улици. 

 Ако бях ме ста на ли част от 

Враца, ще тряб ва да ти ча ме за 
как во ли не до там, за що то тук 
ще има са мо един наместник, 
ще пла ща ме пови со ки мес т
ни да нъ ци и так си, пъ ту ва не
то с ав то бу са ще се ос къ пи , 
п ре во зът на уче ни ци те  съ
що  спо де лят те. Пък и ка то 
че ли ни що не му лип с ва на 
Нефела. Градът е близо, имат 
си в цен тъ ра ко опе ра ти вен ма
га зин и пивница, гра дин ки те 
им са пъл ни със зеле, чуш ки 
и до ма ти . А сега, през лятото, 
по пло щад че то мес т ни мал
чу га ни и “при одан ци “ , дош ли 
при ба би те и дя дов ци те си 
палавници, се над п ре вар ват с 
колелета. 

58го диш ни ят кмет 
Радослав е един от найак
тив ни те кме то ве в об щи на та , 
бор бен и не по ко рен, но и с 
найбо гат опит. Хората тук 
на ми рат за не го са мо доб ри 
думи. А са ми ят той каз ва :

 Помагам, с как во то мо га 
ка то кме т.  Тър сим въз мож нос
ти отвсякъде, при та зи си ро
ма шия вся ка по да де на ръ ка 

е нуж на на хората, а не да се 
делим. Атаката, за поч на та от 
ГЕРБ сре щу мен от  ми на ла та 
го ди на, се во де ше с един с т
ве на та цел да ме отс т ра нят и 
сло жат ка то на мес т ник те хен 
човек. 

Опитаха се да нап ра вят 
под пис ка за при съ еди ня ва не
то ни  към града, не успяха, 
да из пол з ват За ко на за ад ми
нис т ра тив нотер ито ри ал но то 
разделение, но не се съ об ра
зи ха със За ко на за пря ко то 
учас тие на граж да ни те в мес т
на та власт. Избраният кмет на 
об щи на Вра ца инж. Нико лай 
Иванов съ що не под к ре пя 
то ва пред ло же ние на бол шин
с т во то от мес т ни те сенатори.  
Така се стиг на до ед на под
пис ка, хо ра та не зна еха как
во подписват, об щин с ки те 
съветници, бол шин с т во то от 
уп рав ля ва щи те взе ха ед но 
при бър за но ре ше ние и се за
поч на съ деб на та сага.  

В се ло то хо ра та 
недоволстват, за що то по то зи 
начин, в те зи труд ни вре ме на 

на безпаричие те  ще бъ дат 
до пъл ни тел но фи нан со во из
с тис ка ни, ще тряб ва да си из
ва дят но ви лич ни документи, 
сре щу па ри, раз би ра се, де ца
та ще пъ ту ват ве че до вра чан
с ки те шко ла с би лет че та . 

П ра вят ини ци ати вен 
комитет, на че ло на кой то зас
та ва Калинка Илиева, съ би рат 
нуж ния брой под пи си сре щу 
об щин с ко то ре ше ние и за поч
ват на но во бор ба та . Ка лин ка е 
на 42 го ди ни, май ка е на три
ма си нове и зас та вай ки на че ло 
на то зи ко ми тет за спа ся ва не 
на селото, спо де ля :

 За те зи че ти ри ман да та 
кме тът е доп ри не съл мно го за 
селото. Отвори за пус на то то 
чи та ли ще и се га са ло нът се 
пол з ва от хо ра та, не се сра му
ва от вся ка къв труд в пол за на 
съ се ля ни те си и ко га то трябва, 
обу ва га ло ши те и ра бо ти на
рав но с всич ки.

Сега се шегуват, че си 
ос та ват селяни, ма кар и от 
Нефела. Името ид ва от ло
ша та во да, пре диз вик ва ща 
бъб реч ни за бо ля ва ния пре ди 
мно го десетилетия. А Ради ни 
ре ди сво ите мал ки по бе ди в 
име то на всички, две те ре мон
ти ра ни стаи в зак ри то то ина че 
пре ди го ди ни сел с ко училище, 
къ де то ще се от во рят две 
гру пи за дет с ка гра ди на, за
що то де ца тук има много, 
разказва ни за успехите на 
живото местно читалище “Св.
свети Кирил и Методий” и на 
гласовитите певици в него.■

Жителите на Нефела:
Гордеем се с на ше то се ло

СНИМКА: АВТОРЪТ



Оперативна програма 
“Регионално развитие” 

2007-2013 
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

3   БРОЙ 31 (842) 30 АВГУСТ - 5 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.Слово във фокус

. Директорът на ди
рек ция „Европейска 
ин тег ра ция и ико но
ми чес ко раз ви тие“ 
Деян Димитров и 
Ръководителят на 
Управляващия ор ган 
на Оперативна прог ра
ма „Регионално раз ви
тие“ Деница Николова 
под пи са ха до го во ра 
за пре дос та вя не на 
без въз мез д на фи нан со ва по мощ по схе ма 
BG161PO001/3.202/2011 „Подкрепа за раз
ви тие на ре ги онал ния ту рис ти чес ки про
дукт и мар ке тинг на дес ти на ци ите”. След 
па ра фи ра не то на документа, Министърът 
на ре ги онал но то раз ви тие и бла го ус т ройс т
во то Лиляна Павлова връ чи чек на об щи на
та на церемония, със то яла се в Добрич на 
13 ав густ 2012 г. 

Общата стойност на про ек та 
BG161PO001/3.202/2011/021 „Уикенд 
Северозапада” е 481 400 лв. 85% от та зи 
су ма е съ фи нан си ра не то от Европейския 
фонд за ре ги онал но раз ви тие чрез 
Оперативна прог ра ма „Регионално раз ви
тие” 2007 – 2013 г., 10% са от дър жав ния 
бюджет, а 5% е соб с т ве ни ят фи нан сов при
нос на Община Монтана.

Партньори на Община Монтана по то зи 
про ект са об щи ни те Чипровци, Ружинци 
и Чупрене, тъй ка то нас то яща та схе ма се 
ос но ва ва на прин ци пи те на пар т ньор с т во и 
ре ги она лен подход. Основните дейности, 
ко ито ще бъ дат из пъл не ни по проекта, са: 

 раз ра бот ва не на ту рис ти
чес ки па ке ти и стра те гия за тях
но то по зи ци они ра не на пазара; 

 из ра бот ва не и раз п рос т
ра не ние на информационни, мар
ке тин го ви и рек лам ни материали, 
как то и рек ла ма в медиите; 

 учас тие в международни, 
на ци онал ни или ре ги онал ни ту
рис ти чес ки борси, изложения, 
панаири; 

 ко му ни ка ци он на 
кампания, за по доб ря ва не на ос ве
до ме нос т та за природното, кул
тур но и ис то ри чес ко нас лед с т во 
и при но са на ту риз ма към раз

ви ти ето на мес т на та икономика, 
раз п рос т ра не ние на под хо дя ща 
ин фор ма ция сред ту рис ти чес кия 
бизнес, ор га ни зи ра не на ту рис
ти чес ки изложения, учас тие и 
ан га жи ра не на мес т ния биз нес в 
раз поз на ва не то и раз ре ша ва не то 
на об щи проблеми; 

 из с лед ва не на ефек тив
нос т та от мар ке тин го ви те и рек
лам ни те дейности. 

За фи нан си ра не по схе ма та „Подкрепа 
за раз ви тие на ре ги онал ния ту рис ти чес
ки про дукт и мар ке тинг на дестинациите“ 
об щи ни те са кан ди датс т ва ли с 49 проекта, 
от ко ито са одоб ре ни 28. Общата стойност 
на без въз мез д на та фи нан со ва по мощ за 
тях е 12 576 867,49 лв. Одобрените про
ек ти под к ре пят ту рис ти чес ки ра йо ни на 
ця ла та те ри то ри ята на страна. Те спо ма
гат за ико но ми чес ка та ди вер си фи ка ция 
на съ от вет ни те ра йо ни и на ма ля ва не на 
те ри то ри ал на та кон цен т ра ция на туризма. 
Паралелно с то ва на сър ча ват пред ла га не то 
из вън се зо на и уве ли ча ва не на за етос т та на 
лег ло ва та база.

За по ве че ин фор ма ци я : 
Не ли Василева 
ръководител на проекта 
тел. 0889 28 99 00
Дейности по про ект 
BG161PO001/3.2-02/2011/021 
„Уикенд в Северозапада”

Община Монтана и ре ги онал ни те й 
партньори, ще пред с та вят мес т на та си ис
то рия и култура, как то и обек ти те за кул ту
рен и ал тер на ти вен ту ри зъм (сел с ки и еко). 
Концепцията за раз ви тие на ре ги она лен 
ту рис ти чес ки про дукт ще об х ва не най
важ ни те те ми и обек ти на те ри то ри ята на 
об щи ни те Монтана, Чипровци, Чупрене и 

Ружинци. Разработването на ту рис ти чес ки 
па ке ти и стра те гия за тях но то по зи ци они
ра не на па за ра е яд ро то на та зи дейност 
по про ек та „Уикенд Северозапада”.

Важна дейност по про ек та е из
ра бот ва не то и раз п рос т ра не ние на 
информационни, мар ке тин го ви и рек лам
ни материали, как то и рек ла ма в медиите. 
Това ще доп ри не се за по пу ля ри зи ра не на 
раз но об раз ния ту рис ти чес ки по тен ци ал 
и пред ла га не в ра йо на на ту рис ти чес ка 
дес ти на ция МонтанаЧипровциЧупрене
Ружинци. Предвижда се из пол з ва не то на 
ефек тив ни съв ре мен ни сред с т ва и тех ни ки 
за дос ти га не до ту рис ти чес ки те па за ри в 
столицата, съ сед ни те ре ги они и страни. 
Участието в международни, на ци онал
ни или ре ги онал ни ту рис ти чес ки борси, 
изложения, па на ири съ що ще до ве де до 
по ви ша ва не сте пен та на поз на тост на 
ре ги она и найпо пу ляр ни те ту рис ти чес
ки пакети. Косвен ефект от то ва ще бъ де 
и по доб ря ва не на пуб лич ния имидж на 
Северозапада.

Тези це ли ще бъ дат прес лед ва ни и с 
адек ват на ко му ни ка ци он на кампания, 
за по доб ря ва не на ос ве до ме нос т та за 

природното, кул тур но и ис то ри чес ко нас
лед с т во и при но са на ту риз ма към раз ви
ти ето на мес т на та икономика, раз п рос т
ра не ние на под хо дя ща ин фор ма ция сред 
ту рис ти чес кия бизнес, ор га ни зи ра не на 
ту рис ти чес ки изложения, учас тие и ан га
жи ра не на мес т ния биз нес в раз поз на ва не
то и раз ре ша ва не то на об щи проблеми. 

В рам ки те на та зи дейност се пред виж
да про веж да не то на мес тен ту рис ти чес ки 
фо рум за за поз на ва не с ту рис ти чес ки те 
про дук ти /марш ру ти и по тен ци ала на ту
рис ти чес ки про дукт МонтанаЧипровци
ЧупренеРужинци, как то и се рия от 
проак тив ни кон сул та ции за мес т ни за ин те
ре со ва ни гру пи и ин с ти ту ции ра бо те щи в 
об лас т та туризма. 

Отделно обо со бе на дейност е и из с лед
ва не то на ефек тив нос т та от мар ке тин го
ви те и рек лам ни те дейности. Резултатите 
от про уч ва нето ще по мог нат за по ви ша
ва не на ефек тив нос т та им. Този под ход 
ще оси гу ри ясен вът ре шен пог лед към 
изпълнението, как то и поз на ва не на външ
на та сре да и об щес т ве но то мнение, ка са
ещо ка чес т ве но то из пъл не ние на про ек та и 
пос ти га не то на за ло же ни те цели.■

Официално стар ти ра про ек тът „Уикенд 
в Северозапада” на oбщина Монтана

Кметът Златко Живков с 
ва уче ра на про ек та “Уикенд 
в Северозапада”.

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

3060 Криводол, ул.”Освобождение”№ 
13, тел. 09117 / 2545, 2526, факс 09117/2369, 

email: krivodol@dir.bg

ТРАДИЦИОНЕН 
КРИВОДОЛСКИ 

ПАНАИР 

29 ав густ – 2 сеп тем в ри 2012 г.
29 ав густ – ДЕН НА ОБЩИНА 

КРИВОДОЛ

Уважаеми съграждани,
Поздравявам ви с Традиционния па на

ир
и Деня на Община Криводол!
Приемете мо ите найдоб ри 

по же ла ния за здра ве  и сполука, 
лич но щастие, жи тейс ки къс мет
 и ра дост във ва ши те семейства.

 ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

Петър ДАНЧЕВ
кмет на Община Криводол  

Община Криводол и

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1924” - КРИВОДОЛ

О Р Г А Н И З И Р А Т
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

30.08.2012г. ( четвъртък ) 
20.00 ч.       Фолк концерт на Мира

        място: площада пред Общината

31.08.2012г. ( петък )
20.00 ч.      Фолк концерт на Антонина
                   място: площада пред Общината

01.09.2012г. ( събота )
20.00 ч.      Фолк концерт на Ерик
                   място: площада пред Общината

Повременапанаираот29августдо02септемврищеимазабавно-увеселителниатракции,
луна-парк,търговскиобектиискара-биравпарк„Тихияткът”

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



4   БРОЙ 31 (842) 30 АВГУСТ - 5 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.Слово седмица

Курбан на Голяма 
Богородица 
в Бистрешкия 
ма нас тир

Калина ТОДОРОВА
Всяка го ди на кур ба нът на Голяма Богородица съ

би ра хо ра от всич ки окол ни се ла и от град Враца в 
Бистрешкия манастир. Традицията не пре къс ва и през 
вто ра та по ло ви на н ХХ век – под го тов ка за поч ва сед
ми ца пре ди това, а в де ня на праз ни ка це ли се мейс
т ва пеш или с ка ру ци из кач ват стръм ни те пъ те ки към 
све та та обител. Общата тра пе за ня ко га ре де ли край 
църквата, а праз ни кът за вър ш вал чак до лу при ма нас
тир с ки те гра ди ни с раз дум ка меж ду мо ми и ергени. В 
на ча ло то на на шия век ос нов ни ор га ни за то ри са чи та
ли ща та и ини ци атив ни те ко ми те ти от Бистрец, Кулата 
и Бели Извор. 

Бистрешкият ма нас тир „Св. Иван Рилски (Пусти) 
 Касинец” е раз по ло жен е на мал ка по ля на в гор
ния край на един от стръм ни те долове, спус ка щи се 
от Балкана към Врачанското поле. От юг и от за пад 
по ля на та е ог ра де на от отвесни, ви со ки око ло 50 м. 
ва ро ви ко ви скали. В ос но ва та им се об ра зу ва плитка, 
но ви со ка и ши ро ка пе ще ра с кар с тов извор, на ре че на 
от мес т ни те Голямата пещера. На се вер на та й сте
на не из вес тен зог раф из пи сал пет сце ни от жи ти ето 
на све ти Димитър и све ти Нестор. Над та зи пещера, 
в съ щия ска лен венец, е пе ще ра та Постницата. 
Разположена е съ що вър ху от вес на ска ла и до там се 
сти га из к лю чи тел но труд но без по мощ та на стълба. 
В нея на ви со чи на петшест мет ра в мал ка скал на 
ни ша е из г ра де на (ве ро ят но покъсно) ми ни атюр на 
църквичка. Според ле ген ди те то ва е найста ра та част 
на ма нас ти ра – тук жи вял че ти рийсет дни в пост и мо
лит ви Иван Рилски и ска ла та са ма се отворила, ко га то 
той тръг нал към Рила планина. Постницата е уни кал
на за на ши те земи. 

Бистрешкият ма нас тир „Св. Йоан Богослов” е на ри
чан още „Св. Йоан Касинец”, за що то се на ми ра в бли
зост до мес т нос т та Касината, „Св. Иван Пусти” и „Св. 
Иван Рилски”, свър за ни с ле ген ди те за све ти Иван 
Рилски Пустинножител. В над пис от ХVІ век е упо ме
нат ка то “Иван Касинец”, в до ку мент от ХVІІІ в. – ка то 
“Св. Йоан Богослов”, а в ста тис ти чес ки спи сък от 1860 
г., из гот вен от Врачанския вла ди ка Доротей – ка то 
Бистрецки ма нас тир “Св. Йоан Рилски”. Това показва, 
че през Възраждането ве че е но сел име то на  Рилския 
светец. 

Сегашната цър к ва е пос т ро ена вър ху ос тан ки те 
на постара, ка то част от нея е вгра де на в но ва та 
сграда. Тази поста ра цър к ва мо же би е при над ле жа
ла на се ли ще към крепостта. Върху ва ро ва та ма зил ка 
на цър ков ния храм ли чат сле ди от три сте но пис ни 
слоя – от ХІІ в., от ХVІ в. и 1867 г. През XVII в. в ма
нас ти ра про цъф тя ва за на ят чийс т во то – из вес т на та 
зла тар с ка работилница, ко ято е във връз ка с про чу та
та Чипровска школа. Найпо пу ляр но то про из ве де ние 
на майс то ри те от школата, из ра бо те но в Бистрешкия 
манастир, е сре бъ рен кръст с поз ла та и цвет ни ка
мъ ни от 1611 г. Запазени са съ що и ху до жес т ве но 
ук ра сен сре бъ рен же зъл и сре бър нопоз ла те на та об
ков ка на Черепишкото чет ве ро еван ге лие  ис тин с ки 
шедьо вър на бъл гар с ко то сред но ве ков но ка лиг раф с ко 
и при лож но изкуство. В ма нас ти ра „Св. Иван Касинец” 
се е на ми ра ла и ед на от пър ви те по на ши те зе ми мед
но щам пар с ки работилници. Образци от из ра бо те на 
в све та та оби тел цър ков на утвар, щам пи и ико ни се 
съх ра ня ват в Историческия му зей във Враца. 

Въпреки че е един от наймал ки те ма нас ти ри във 
Врачанската епархия, зи ме и ле те той е обект за по
се ще ние от сто ти ци пок лон ни ци през всич ки времена, 
от как то го има. Значителен при нос за все пого ля ма та 
му по пу ляр ност в на ча ло то на ХХ в. имат вра чан с ки те 
туристи. След уч ре дя ва не на ту рис ти чес ко то дру жес
т во през 1900 г., пъ тят до Касината ста ва един от лю
би ми те марш ру ти за чле но ве те му и за тех ни те гости. 
При въ зоб но вя ва не то на ма нас тир с кия ком п лекс на 
16 сеп тем в ри 1928 г. той е ос ве тен с име то „Св. Иван 
Рилски”, а през 2008 г. све та та оби тел е пре ос ве те на 
от Врачанския мит ро по лит Калиник.■

Ели КОНСТАНТИНОВА
Завърнал се пре ди петшест 

го ди ни след дъл ги ми тар с т ва 
зад океана, ус во ил там как
то аван гар д ни тех но ло гии и 
по лу чил нас ред Манхатън 
пър ви те приз на ни я , Са шо там  
за пър ви път от к ри ва своя си 
стил на рисуване, не поз нат 
до се га  мо за еч на та живопис. 
Вече бли зо шест го ди ни аван
гар д ният творец взри вя ва гра
да под Околчица със сво ите 
не поз на ти у нас и не очак ва ни 
творчес ки изяви.

Той има ку ра жа да мач ка с 
ва ляк сво ите творения, да ги 
гори, да ги виж да на муш ка ни 
от глиган. Завързан с ве ри
ги край вра чан с ки те ска ли 
или опа ко ван це ли ят нас ред 
площада, Василевса ис ка 
да по ка же, че у нас все още 
твор ци те се за ду ша ват от без
раз ли чи ето и бездействието, 
как то на управници, та ка и 
на об щес т во то ка то цяло. А 
не го ви те кар ти ни са на ис ти на 
метаморфози, как то на ри
ча са мият той ня кол ко то си 
са мос то ятел ни изложби. От 
ед но платно в един мо мент 
мо гат да се по явят дветри 
помал ки картини, вся ка със 
сво ето пос ла ни е . Го ре ни пар
че та от плат на та му се прев
ръ щат ка то ис тин с ки пти ци 
феникс в раз лич ни картини. 
А пос ла ни ето в тях е ,до ри в 
“Изложбата за се бе си “ , ко ято 
пра ви и чи йто един с т вен по
се ти тел е той, е да се вгле да ме 
подъл бо ко в не ща та око ло се
бе си, да по тър сим във вя ра та 

и сво ето ми на ло найдоб ро то, 
ко ето ка то на род носим, да 
вяр ва ме в меч ти те си и да ги 
след ва ме докрай.

Една от те зи свои меч
ти , п ре ди да по тег ли с над 
двес та твор би към Лондон, 
Василевса ре али зи ра пре ди 
сед ми ци в род ния си град. 
Врачанският цен т ра лен пло
ща д “Х рис то Ботев” бе ше 
за лят че ти ри дни с истинска, 
треп тя ща под жар ко то слън
це фе ерия от цветове, яр ки и 
сил ни, ко ито пре об ла да ват в 
не го ви те картини. 

Всяка от ко ито е със скри то 
пос ла ние, ко ето ни преп ра ща 
или към да леч но то ни ми
на ло, с об ра зи те на свет ци, 
пра ви посмис лен и по зи ти
вен днеш ния ден, а ня кои от 
кар ти ни те са ся каш дош ли от 
сюр ре алис тич но то бъдеще.

В пър вия ден от про дъл
жи ла та че ти ри де но но щия 
изложба, Сашо под ре ди на 
пло ща да 48 ку ба от картини, 
поб ра ли и съб ра ли на ед но 
мяс то око ло двес та не го ви 
твор би от пос лед ни те го ди
ни. Разпръснати по град с кия 
мегдан, ку бо ве те прив ли ча ха 
и оп ре де ле но съз да ва ха нас
т ро ение на мал ки и големи, 
пре ми на ва щи оттам, по ве че

то от ко ито или ня ма ха от но
ше ние към изкуството, или в 
нас то ящия ни дел ник не им 
бе до картини. Въпреки това 
про во ка ци ята на Сашо ка ра
ше поч ти всич ки да се спрат, 
да се вгле дат в те зи из ра зя ва
щи и философия, и натрупан, 
въп ре ки не мно го то го ди ни 
бо гат жи тейс ки опит плат на ,  
из ра зя ва щи едно ся каш по
от да ле че но от ежед не ви ето 
ни усе ща не за то ва как ви сме 
били, как ви сме и как ви ис ка
ме да бъ де м, п реп рат ки към 
лю би ми те на ав то ра Пикасо и 
Едуард Мунк, към ста ра та ни 
иконопис, за кач ка с про чу тия 
му съ на род ник Кристо, чи ято 
кар ти на, не го ва соб с т ве ност, 
Сашо раз къ са де мон с т ра тив
но. Всичко то ва той го по ка за 
през те зи дни на вра ча ни с 
един с т ве на та цел да ги на
ка ра да спрат за миг по не и 
се вгле дат в се бе си, в сво ето 
ми на ло и сво ите меч ти за 
бъдещето.

Само де н с лед ка то раз п
ръс на по пло ща да сво ите ку
бо ве от картини, Александър 
Василев, със съ дейс т ви ето на 
вра чан с ка та об щи на и лич
но на кме та инж. Николай 
Иванов, подписал, мо же би 
за пър ви път ед но де ло во и 

офи ци ал но пис мо, с ду ми
те: “С го ля мо удо вол с т вие 
разрешавам”, на ре ди до па
мет ни ка на Войводата уни
кал на 12 мет ро ва ку ла от 
кар ти ни те си. До па мет ни ка 
на Ботев, ся каш да  вне се 
прив ку са на без по щад но то ни 
съв ре мие, ху дож ни кът аван
гар дист из диг на ку ла от сво
ите творения. 

 Такава кон с т рук ция не 
е пра ве на никъде, това, ако 
се сът во ри в ня кой от ев ро
пейс ки те пар ко ве, ще бъ де 
сен за ция и из к лю чи тел но арт 
съ би тие  твър ди художникът. 
Така, как то не пов то ри ма е 
и тех но ло ги ята “мо за еч на 
жи во пис”, с ко ято работи. 
Това пра ви вся ко от плат
на та му уникални, от да леч 
из г леж да щи ка то мо зай ки от 
камъчета, стъкълца, а всъщ
ност сът во ре ни от ръ ка та и 
чет ка та на един вра чан с ки 
творец. 

Сашо не про да ва кар ти ни
те си, той са мо ги съз да ва и 
след то ва от тях пра ви но ви и 
нови. Така, са мо след месец, 
смя та да при ко ве вни ма ни ето 
на жи те ли те на Албиона, ка то 
по тър си въз мож ност да по
ка же сво ето изкуство по не в 
Хайд парк.■

Голям си, колкото са 
големи мечтите ти
Да го ни 
меч ти те си, да 
про во ки ра и 
да пра ви неща, 
ко ито са де ло 
или на най
из вес т ни те, 
или въ об ще не
 са по каз ва ни 
още, то ва е 
жи во тът на 
вра чан с кия
тво рец 
Александър 
Василев  
Василевса

СНИМКА: АВТОРЪТ

СНИМКА: АВТОРЪТ

Видинчани и гос ти на гра
да ще мо гат да ви дят или 
за ку пят от про дук ци ята на 
майс то ризанаятчии, про из
во ди те ли и тър гов ци от гра да 
и ця ла та страна. Модерни 
атракциони, ще са не из
мен на част от па на ира и ще 

за бав ля ват посетителите. 
За кон цер т на та прог ра ма са 
пред ви де ни учас тия на по пу
ляр ни изпълнители. В пър ва та 
па на ир на ве чер на сце на та 
ще из ле зе Васил Найденов. В 
ос та на ли те дни ще пе ят Тони 
Димитрова, „Диана Експрес”, 

„D2” и Дичо, Камелия, 
Константин, Тони Дачева и 
др. Една от ве че ри те пък е 
пре дос та ве на за кон церт на 
мес т ния ансамбъла за на род
ни пес ни и тан ци „Дунав”. В 
прог ра ма ще взе мат учас тие 
още Антимовската ду хо ва 
му зи ка и ви дин с ки са мо дей ни 
състави. Панаирът ще бъ де 
зак рит с кон церт на ан сам бъл 
„Българе”. 

В рам ки те на панаира, от 
31 ав густ до 2 септември, 
Община Видин и клу бът на 
гъ лъ бо въ ди те и при ро до лю
би те ли те „Бонония09” ор га
ни зи рат из лож ба на гълъби, 
пой ни и де ко ра тив ни птици.

Изненадата на па на ира та зи 
го ди на ще бъ де вто ра та сце на 
и от к ри та та дискотека. На нея 
ще се ка чат как то ви дин с ки 
DJ, та ка и гостуващи. 

Със за по вед на ви дин с кия 
гра до на чал ник е рег ла мен ти
ра но и офи ци ал но то ра бот но 
вре ме на па на ира – от 09.00 
до 02.00 ча са през нощ та във 
всич ки па на ир ни дни. За улес
не ние на граж да ни те и гос ти
те на гра да ще бъ дат от к ри ти 
вре мен но и три ав то бус ни 
линии.■

На 31 ав густ 
започва па на ирът
във Видин

Ще про дъл жи до 8 септември
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Мартен КАЛЕЕВ

Според аб сур д ни те 
стан дар ти на книж

на та глъч и на елек т рон
ни те чу до ви ща за сми ла не 
на нер ви днес не е ни то 
времето, ни то мяс то то да 
се пи ше или да се го во
ри за ав то ри ка то Никола 
Статков. Защото пи са те ли 
от не го вия ранг – сви де
те ли на буд на та ко ма на 
на ро да си – не се при
ми ря ват никога. И ма кар 
жи во тът да е покра тък 
от мълния, ко ято ня кой е 
зах вър лил от въд хо ри зон
та на битието, той ня ма 
да се от ка же да бъ де се бе 
си. Ще во ди спорове, но 
са мо с хора, с ко ито той 
си избере, глу па ци те ще 
премълчава. Ще про дъл
жа ва да пи ше книги, ко ито 
ня ма как да ос та нат са мо 
кни жар с ки артикул, а ще 
бъ дат съ би тие – съ дър жа
ни ето им ви на ги е би ло и 
е бе ля за но с дъл бок бе
лег на човечност. Но та зи 
човечност, ко ято ня ма 
три ви ал на та по учи тел
ност или лес но раз га да еми 
послания, а човечност, 
ма щаб на ка то измерение, 
про во ка тив на и изис к ва
ща неп ре мен но ос мис ля не 
не на готово. Макар все ки 
да мо же да ги про че те лесно, 
за що то ези кът му на раз каз вач 
е сбит, разбираем, увличащ, ди
на ми чен и вся ко след ва що из ре
че ние да е за ре де но с емо ция и 
послания, за чи та те ля пре жи вя
ва не то и ос мис ля не то изис к ват 
ни во на чув с т ви тел ност и оп ре
де ле на ви со ка до за нрав с т ве на 
благонадеждност.       

С не го сме се сре ща ли и раз го
ва ря ли сто ти ци пъ ти за пос лед
ни те три де сет години. И ко га то 
дъж дът нес по кой но се е раз хож
дал по пок ри ва на ба щи на та му 
къща, за да наг леж да сво ите коп
ри не ни нишки, пре ди да по вее 
вя тъ рът и да из г рее слънцето. 
И ко га то ве чер та е при лас ка
ва ла света, за го ви ди в оня му 
вид, ко га то чо веш ки те страс ти 
се разгарят. Или укротяват, след 
ка то са по лу чи ли своето. И до
ри тогава, ко га то жи во тът ни 
се е кре пял на миг, след ко ито 
ня ма ше да има до ри пъ теч ка за 
връщане. Винаги сме при пал
ва ли мис ли те си ед на от друга. 
Лутали сме се в мъд рос ти и 
догадки, но от го во ри те все не са 
ни харесвали. Изглеждаха твър
де логични, при това, от дав на ги 
зна ем до болка. Хората че тат все 
помалко, иди оти те – пи шат все 
повече. И ед ва ли ня кой ско ро 
или по не някога, ще ни по ис
ка огънче. От нас, или от дру ги 
ка то нас, пого ле ми или помал
ки … Така и са ни за вар ва ли до 
къс но през нощ та – спорещи, 
недоволни, мал ко или по ве че 
ра зо ча ро ва ни от тоя ущо рийс ки 
живот. Преди очер та ни ята ни да 
се раз т во рят за ви на ги в ча ша та 
на мрака, до ка то лу на та се кис ка 
зад сън ли ви те облаци, а ние се 
зъ бим на опо нен ти и завистници, 
из тък ва ме та лан т ли ви при яте ли 
и се ка ним да на пи шем още по
нещо. 

Все ни пла шат ду ми ка то ни ко
га и завинаги. А на око ло все та ка 
е на се ле но с бол ки и спомени, 
ко ито чес точес то сме нят мес та
та си. Протягат се ка то кот ки и 
си то чат нок ти те в на ши те нерви.  
И все ки се опит ва да ук ро ти в 
паз ва та си своя Везувий.  

… Няма я Мика бе ла та 
гълъбица, ня ма го Мито бла га
та дума. Няма го и Пурко, ни то 
Петър Клюсата, про умял тън ка
та фи ло со фия на найве ли ка та 
Лъжаис ти на – лъжата, че си 
жи вял Живота, и че всич ко ко
май е за нищо. Изнизали са се на 
пръсти, и са отиш ли там, къ де то 
Никола Статков се е лу тал меж ду 
Бога и дявола*. Но не, за да на
ме рят по кой и да скръс тят ръце, 

а за да убе дят са мия Създател 
в не що мно го важ но – писател, 
из по вяд вал и съп ре жи вя вал 
любовта, тряб ва да бъ де тър сен 
ви на ги от дяс но на Бога. 

И ма кар  Господин за един ден 
да се е пре вър нал в обоб ще ние 
за мно зи на – в пряк или пре но
сен смисъл, и днес да бу ди смях, 
той не усет но и ма ги чес ки ни 
ка ра да прег лъ ща ме съл зи те си, 
да не заб ра вя ме кол ко неп рос ти
мо е да взе ма ме на под бив тъ га та 
и мъ ка та на неудачника, на са
мот ни ка или на от х вър ле ния от  
съдбата. 

Самото съп ри час тие с та
зи не го ва мъ ка / и не са мо с 
неговата!/ ни пра ви побла го чес
ти ви – за що то не сме по гу би ли 
сво ята чувствителност, за що то 
пре от к ри ва ме или пре ос мис
ля ме се бе си. Защото чуж да та 
мъ ка ни окуражава. Защото още 
при жи ве ни прес лед ва стра хът 
да не се из пъл ни и за  нас пред
с мър т но то же ла ние на Шопен 
– да ни погребват, след ка то 
ам пу ти рат сър ца та ни – за ра
ди прагматизъм, демократизъм, 
фе ти ши зъм и про чие изми, все 
в име то на подоброто, ко ето 
та ка и не ид ва навреме. И най
ужасното, до ка то още сме живи. 
Или по не до ка то се на ри ча ме 
та ка или си въобразяваме, че сме 
такива. Макар да не при ема ме и 
да не мо жем да си обяс ним как 
све тът из вед нъж ста на съсловен, 
корпоративен, шовинистичен, 
са мо и са мо да про дъл жи роб
с т во то на чо веш кия род – към 
вещи, пари, власт, прес тиж и 
прочие, а ла ко ми ята ве че не е 
са мо гла дът на бо га ти те и аро
гант нос т та да би чу ва спра вед ли
вос т та с нови, ра фи ни ра ни ме то
ди и да я прев ръ ща в мо ми че за 
продан, по ня ко га сме объркани, 
без по мощ ни и раними. 

В та ки ва мо мен ти ни се при
тич ват на по мощ разказите, 
ро ма ни те и фил ми те на Никола 
Статков. Няма да ги изброявам, 
ма кар да сме ги об съж да ли във 
Вършец, Монтана и София. 
Библиографията му е по ве че 
от внушителна. Бил съм сви де
тел на въл ну ва щи те срещи, на 
послания, ко ито е от п ра вял очи 
в очи със сво ите читатели. И ги 
е зав ла дя вал и ка то оратор. С 
не го в род ния ми град Вършец 
са гос ту ва ли Свобода Бъчварова 
и Иван Спасов. Може да из б ро

явам още и още – имена, дати, 
места. Но майка та му не е в 
бройката, а в оно ва не пов то ри мо 
общуване, ко ето ня как ес тес
т ве но ни от на ся ка то дъл бо ка 
вода, ко га то пред нас и сред нас 
на при каз ка се е от бил Никола 
Статков. За да се по чув с т ва ме 
развълнувани, зем ни и равни, за
що то през ця ло то вре ме ни се ще 
да сме „на не го вия бой” и та ка 
не усет но да сме по рас на ли със 
зрън це доброта.  

Срещу всич ко грозно, и за 
всич ко мно го чо веш ко се въз
п ра вя и зас тъп ва твор чес т во то 
на Никола Статков.  И са ми ят 
той – юристът, журналистът, 
телевизионерът, сце на рис тът и 
чо ве кът с не го ви те нрав с т ве ни 
норми. Чийто та лант и граж дан
с ка по зи ция  пре на пи са ха и пре
съз да до ха ос нов ни те пос ту ла ти 
за дос тойн с т во и вяра, за любов, 
приятелство, състрадание, чо веч
ност… 

От Северозападното ста роп
ла нин с ко сел це Долна Бела 
реч ка съз да де за нас цял един 
континент, на ко ито съ жи тел с
т ват не ве ро ят ни и сим па тич ни 
българи. Те и до днес не щат и 
да знаят, че жи ве ят в ту ло ви ще то 
на Златния телец, а са скъ са ли с 
три ви ал на та мяр ка за вре ме и са 
прес ко чи ли във вечното. Те не 
се на дя ват да ос та нат за ви на ги 
по сен чес ти те и ти хи скло но
ве на щастието. Те са ори са ни 
от Статков да ни до гон ват или 
изпреварват, да ни ог леж дат и 
да ни от п ра вят мно гоз на чи тел ни 
сигнали, но ни ко га да не ни да
ват пра во на безразличие. Няма 
да ги ви дим ка то съв ре мен ни 
лус т ро сан и ек ран ни ге рои – 
наежени, аро гант ни и с пляч ка 
в пог ле ди те си, деб не щи пред 
бър ло га та на дявола, а са земни, 
по на шен с ки не съ вър ше ни и 
колоритни, ра ни ми и по ум не ли 
от соб с т ве ни те си бол ки и неп
ре ки пя ла мъка. И се под с мих
ват на онези, но ви и за су ка ни 
сребролюбци, ко ито се опит ват 
да от ре кат спо ред за ръ ка та на 
чуж дес т ран на опе ка не са мо 
него, но и та ки ва ка то Димитър 
Осинин, Дончо Лазаров, Лъчезар 
Станчев, Емил Коралов, Николай 
Соколов, Анастас Стоянов, 
Стефан Поптонев, Георги 
Алексиев, Младен Исаев. И не 
са мо тях! Но го пра вят в род
ния му край. Където в се ла та 

Горна и Долна Бела реч ка ня ма 
хлебарница, аптека, магазин, от 
кой то да си ку пят до ри цигари, а 
ав то бу си те ми на ват с чес то та та 
на ди ри жаб ли те…

Без Статковите ли те ра тур ни 
и нели те ра тур ни пос ту ла ти за 
доб ро и зло, към ко ито тряб ва да 
се съ от на ся ме и самосъдим, ще 
ос та не са мо стър ча що то не пох
ват но българско, но и ня как са ка
то от към доб ро де те ли опус тя ло 
де мок ра ти чес ко вре ме…      

Та на Никола Статков са поз
на ти как то немотията, за ра ди ко
ято е тряб ва ло и в студ, и в  пек 
да хо ди пеш от род но то си се ло 
Долна Бя ла реч ка до учи ли ще то 
във Вършец. Да се хра ни с ка ча
мак с трънки, да ся да на нис ка та 
сения, тол ко ва ниска, че ко га то 
кот ка та се про ви ра под нея, съ
ба ря ла сол ни ца та с опаш ка та си. 
Но по об лаж вал се е и от съб лаз
ни те на ши ро кия свят, по ко ито е 
пъ ту вал ка то ут вър ден писател, 
сценарист, гла вен редактор, те
ле ви зи онен бос и чо век с мно го 
све тов но из вес т ни и гос топ ри ем
ни приятели. 

А се га мнозина, ко ито тряб
ва да го со чат ка то жив кла сик 
в бъл гар с ка та литература, гуз но 
и не пох ват но мълчат. Може би 
за що то ком п лек са ри те и обез ве
ре ни те дреб ни ду ши не оби чат 
свидетели! Дали пък ис ти на
та не е чу до ви ще и не изяж да 
този, който я раз к рие – Никола 
Статков, кол ко то и неудобен, 
не мо же да бъ де от ми нат и 
премълчан, до ри във вре ме то 
на поч ти зло ве ща та блъс ка ни ца 
кой и как да бъ де вклю чен в но
ви те бъл гар с ки те ли те ра тур ни 
енциклопедии...

Когато за пръв път чух не
го ви те думи, че той при те жа ва 
ед но прек рас но ка чес т во – да 
се раз де ля ка те го рич но и за ви
на ги с приятели, не им от да дох 
дъл жи мо то значение. Покъс но 
осъзнах, че всъщ ност при ятел
с т во то е мно го су ро ва шко ла и 
в нея оце ля ват са мо ис тин с ки те 
приятелства. Някак си при пом
них и ду ми те Анастас Стоянов, 
ко га то го по пи тах да ли про дъл
жа ват друж ба та на тях на та лов
но пи са тел с ка „Света Троица” – 
Дончо Цончев, Йордан Радичков 
и той самият. Бай Анастас ми 
от го во ри след дъл го мълчание: 
„Живи са приятелите, но да ли са 
жи ви приятелствата! Такива при
ятел с т ва не се но сят от всеки!...”

Наистина е та ка – при ятел
с т во то на Статков труд но се 
печели, но и труд но се задържа. 
Найвероятно, за що то еру ди ци

ята и пред с та ви те на пи са те ля 
съз да ват свят, в кой то ком п ро
ми сът все не си е на мястото. 
Компромисът, кой то уби ва ка то 
ос тър ла кът и не мо жеш да не 
го забележиш. Но ка ра и дос
та хо ра да па зят здра вос лов на 
дистанция.  

Родната му къ ща се га е ти ха и 
посърнала. Лозниците са поч ти 
за гу би ли дъх от тъга. И ма кар 
на око ло да е не обят но и зелено, 
а из г ре ви те и за ле зи те все та ка 
да ид ват и да си оти ват меж ду 
Волказ и Венецо, пти ци те са 
учу де ни от ти ши на та и пра вят 
рисковани, поч ти смър то нос ни 
лупинги. Не ос т рят клю но ве те 
си по съ щия на чин на стрехата. 
На яз ла ко го ня ма Мито Благата 
дума, ня ма я гъл ча ва та на 
децата. На пор та та не ще пот ро
пат съседите. Няма го и по етът 
Дончо Лазаров от Горна Бе ла 
речка, за да се над п ри каз ват и 
майта пят за слад ко то ви но или за 
пре жу ря ща та ракия. Дори коп ри
ва та из г леж да посърнала, за що то 
ня ма бо си нозе, ко ито да пар не и 
на око ло да отек не въздишка, да 
ожи ви ти ши на та и теж кия дъх на 
лу ди треви. 

Изчезнали са всич ки 
разстояния, за що то пъ те ки те са 
бу ре ня са ли и оглушали. Но над 
Долна Бела реч ка ве чер все се 
явя ва ед но бя ло сияние, из ко ето 
вър вят белоречани, над п ри каз ват 
се, спо рят с ози ров ци за Темната 
кория, пийват си, а по ня ко га и 
пра вят любов, на ко ято мо гат да 
за ви дят и хо ли вуд с ки те звезди, 
от ми на ват на ня къ де си, пос ле се 
връ щат и остават.    

По чо веш ки грешни, и по чо
веш ки праведни. Каквито тех
ни ят съз да тел Никола Статков 
ги е ори сал да бъ дат – българи, 
човеци! За да ни убеди, до ри без 
да спо ри с нас, че обик но ве ни те 
и пра вед ни те хо ра не са в Рая, а 
Раят е в тях!   

Филмография: Вуйчото 
(1996), Господин за един ден 
(1983), Неочаквана ва кан ция 
(1981), Юмруци в пръс т та 
(1980), Темната ко рия (1977), 
Момичето с хар мо ни ка та 
(1976);

Сборници с разкази: 
“Лъжата, че си жи вял”, “От 
Бога до дявола“, “Соленият 
вкус на кръв та”, “Всеки ден не 
e пе тък”, “Любовни раз ка зи”, 
“Горчиви раз ка зи”; Романи: 
“Ден ка то нощ”, “Белег без ра
на”, “Отмъщението”, “Стоте 
клю ча”; Стихотворения: „Тъга 
за България”■

Никола Статков на 80 го ди ни и са мо
в пър ва та по ло ви на на жи во та

От бога 
до дявола



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

30 ав густ – 5 сеп тем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600Лом,ул.„ХаджиДимитър”64
Тел.:097166170;тел./факс:097166828;факс:097164047;
e-mail:office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

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

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

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

на ул. „Трети март” 84.

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

Магазин в Монтана: 
бул.“Третимарт”91,тел.0887/179494

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана,ул.„Нишка”17,тел.0898/214557

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
ВподлезанажпгаратавМонтана.

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

отоп ли тел ни инсталации, 
тер мо и хидроизолации.

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

Ту рис ти чес ки пакети: 
● със са мо лет  
● с ав то бус
Хотелски ре зер ва ции – България и чуж би на . 
 Ав то бус ни билети: 
● за Европа 
● на КАРАТ С : МОНТАНА – СОФИЯ, 
как то и от точ ка А до точ ка Б на те ри то ри ята 
на стра на та  намаления: 
двупосочни, пенсионери, учащи.
Монтана,ул.„В.Левски”1
(доавтогарата,бившетодържавнофото)
096/301870,0884/146148,0896/730389,0878/948050.

Самолетни 
би ле ти
за цял свя т

Атанас Маринов
Наско Николов

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

с. Паволче
ул. „Хр. Ботев” 54
тел. 09189/2230
GSM: 0888/77 61 61; 0888/86 68 
23; 0888/78 00 80; 0887/93 31 78.
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30 ч * Свв. патр. 
Царигр.: Александър, 
Йоан и Павел Нови. 
Пренасяне мо щи те на св. 
Александър Невски  

31 п Полагане чес т
ния по яс на Пресвета 
Богородица. Св. свщмчк 
Киприан, еп. Картагенски 
Св. Генадий, пат ри арх 
Константинополски

1 с * Начало на 
Църковната но ва година. 
Преп. Симеон Стълпник и 
май ка 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, пат ри арх 
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 бо го ви дец Мойсей. 

5 с Св. прор. Захария 
и пра вед на Елисавета, 
ро ди те ли те на св. Йоан 
Предтеча.

От 21 ав густ 2012 
г. в биб ли оте ка та към 
Народно чи та ли ще 
„Н. Й. Вапцаров1924” 
гр. Криводол стар ти ра 
„Работилница по при лож
но из кус т во” за всич ки 

лю би те ли на из кус т во то – 
икебана.

Инициативата е на чи
та лищ на та биб ли оте ка в 
пар т ньор с т во с Общинската 
ко ми сия за бор ба сре щу 
про ти во об щес т ве ни те про

яви на ма ло лет ни и не пъл
но лет ни и СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. 

Тя е част от про ек та 
„Лятна уче ни чес ка ака де
мия”  за пол зот вор на и 
при ят на ваканция.■

Турнир по 
фут бол 
на мал ки 
вра ти – 
Криводол '12

Започна тур ни
рът по фут бол на 
мал ки вра ти в град 
Криводол. Турнирът 
се ор га ни зи ра от 
Община Криводол 
и се про веж да еже
год но в на ве че ри ето 
на тра ди ци он ния 
Криводолски панаир.

В над п ре ва ра та се 
вклю чи ха 17 отбора, 
раз п ре де ле ни в че ти
ри групи. Освен от бо
ри от об щи на та та зи 
го ди на в със те за ни ето 
се вклю чи ха и от бо ри 
от Лиляче, Власатица 
и Чирен.

Срещите се иг ра
ят в зо на та око ло 
Ученическия спор тен 
комплекс, от по не дел
ник до пе тък с на ча
лен час 17,30 часа.

На 3 сеп тем в ри от 
18,00 ча са ще се иг
рае ма лък финал, а 
от 19,00 ча са е фи
нал на та среща.

Наградният фонд 
ще бъ де оси гу рен от 
организатора.■

по при лож но из кус т во в
биб ли оте ка та  в Криводол

Работилница 



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

п
лю

сСлово

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

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

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

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

►МАЛКИ ОБЯВИ

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

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

Сдружение 
„ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО”  
гр. Мездра

от да ва 

под на ем

ло вен ма га зин 

и ка фе не 

в цен т рал на та 

град с ка част

на Мездра

За справки: 
0910/ 910 13 

В с.Кутово, Видинско
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Продавам двуетажна 
нова вила 
на път Е79 – 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

Близо 60 души, на въз
раст от 6 до 67 г., се вклю
чи ха в преп лу ва не то на 
ре ка Дунав в ра йо на на 
град Козлодуй. Проявата, 
чи ето пър во про веж да не 
е пре ди 50 го ди ни – през 
1962 г., бе ор га ни зи ра на от 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД със 
съ дейс т ви ето на Община 
Козлодуй. 

Участниците бя ха пре
во зе ни с лод ки до сре да та 

на реката, къ де то бе да ден 
стар тът на преплуването. 
Справилите се с пре диз ви
ка тел с т во то да пре одо ле ят 
с плу ва не раз с то яни ето до 
бре га фи ни ши ра ха в ра
йо на на по чи вен ком п лекс 
“Рай”. За бе зо пас нос т та на 
плув ци те се гри же ха спа си
те ли с лод ки с не об хо ди мо
то оборудване, оси гу рен бе 
и ме ди цин с ки екип.

Мария Илиева – за мес т

ник из пъл ни те лен ди рек тор 
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
връ чи на учас т ни ци те в 
преплуването, ко ето ня
ма със те за те лен характер, 
спе ци ал ни гра мо ти и 
сувенири. Шестгодишната 
Мария Николова бе най
мал ка та от всички, ко ито в 
съ бот ния ден преп лу ва ха 
ре ка Дунав, а найвъз рас
т ни ят бе Захари Бояджиев 
на 67 години.■

Близо 60 ду ши 
преп лу ва ха Дунав 
край Козлодуй

Председателят на 
Управителния съ вет на ФК 
„Локомотив 1929” (Мездра) 
Ивайло Костов кар то те ки
ра в Зоналния съ вет на БФС 
 Велико Търново 20 фут бо
лис ти за учас тие в пър вен с т
во то в Северозападната “В” 
АФГ, ко ето стар ти ра на 26 
август. 

Разширеният със тав на 
мез д рен с ки те “железничари” 
за есен ния по лу се зон от шам
пи она та включ ва след ни те 
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.; хал фо ве 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 мол ба на фут бо лис
та в пос лед ния мо мент е 
от ло же но кар то те ки ра не то 
на Цветомир Валериев  
16.08.1989 г., кой то е за ми нал 
на про би в друг клуб. Ако 
не го ви ят тран с фер пропадне, 
той от но во ще об ле че чер ве
ночер на та фланелка. 

В пър вия кръг Локо 1929 
(Мз) гос ту ва на Локомотив 
(Горна Оряховица). 
“Железничарското” дер би е 
в не де ля (26 август) от 18.00 
часа. Поради из тър пя ва не на 
на ка за ние от ми на лия се зон 
дву бо ят с гор но оря хов ча ни 
ще про пус не дес ни ят халф
бек Цветко Иванов.

Във вто рия кръг на 2 сеп
тем в ри (неделя) от 17.00 ча са 
мез д рен ци при емат Ботев 
(Козлодуй) на град с кия ста
ди он “Локомотив”. 

Диди НИКОЛОВА
Клубът на пен си оне ри те 

във Видин гос ту ва с да ре
ние и кул тур на прог ра ма 
в до ма за ста ри хора, с.Ку
то воПенсионери от Видин 
да ри ха дрехи, пя ха и ве се
ли ха жи ве ещи те в Дома за 
ста ри хо ра в се ло Кутово, 
Видинско. За жи ве ещи те в 
Дома 16 ав густ се пре вър на в 
празник. Гостите под ре ди ха 
вкус на тра пе за за сво ите до
ма ки ни – кебапчета, кюфтета, 
безалкохолно, сладкиши... 
Изнесоха им и ли те ра тур но
му зи кал на програма, под гот
ве на от кул тур но ма со вич ка та 
на видинския пен си онер с ки 
клуб Констанца Казашка. 
Увлечени от изпълненията, в 
прог ра ма та с пес ни и сти хот

во ре ния се вклю чи ха и хо ра та 
от дома. После им по ка за ха 
своя общ дом. 

Старческият дом се на ми ра 
в ре мон ти ра на та и пре ус трое
на сгра да на бив ша та дет с ка 
гра ди на в селото. Открит е 
през ап рил ми на ла та година. 
Социалното за ве де ние от го
ва ря на всич ки изис к ва ния за 
по доб ни ин с ти ту ции  ста ите 
са еди нич ни и двойни, със 
са мос то ятел ни са ни тар ни 
възли. Живеещите раз по ла гат 
още със столова, къ то ве за 
отдих, кра сив парк и двор за 
разходки.

В мо мен та в Дома жи ве
ят 20 души. Найвъз рас тен е 
91го диш ният бай Андрей, 
офи цер от запаса. Старият 
офи цер с удо вол с т вие се гри

жи за зе лен чу ко ва та гра ди на 
в дома.

„Хората ос та на ха мно
го до вол ни от по се ще ни ето 
ни. Стана го ля мо ве се лие 
и са ми те те се вклю чи ха в 
програмата, ко ято им бях ме 
подготвили. 

Ще оти дем пак, но в пого
лям състав. Нашите хо ра с 
удо вол с т вие от к лик на ха на 
иде ята да нап ра вим то ва по
се ще ние и без мно го уго вор ки 
съб ра ха дре хи те” – раз каз ва 
пред се да те лят на кул тур ния 
клуб на пен си оне ри те във 
Видин Иванчо Василев.■

Празник в Дома за 
възрастни хора

ИВАНЧО ВАСИЛЕВ

1. Проф.др 
Козимо Семераро 
– „Дипломат, ми си
онер и пас тор на ка
то ли чес ка та цър к ва 
меж ду Трентинската 
ре фор ма и І бъл гар
с ко Възраждане”, 
секретар на Папския 
съ вет на Ватикана 
за ис то ри чес ки на
уки 

2. Проф. Искра Шварц – „Нови до ку
мен ти за чип ров с ки те по том ци ХVІІ в.”, 
Виенски университет, Австрия 

3 Доц.др Олга Тодорова – «За 
т.нар. бе ра ти на бъл гар с ки те ка то ли ци 
от 17 век», Институт за ис то ри чес ки 
изследвания, София

4. Доц.др Йорданка Гешева – 
«Императорските дип ло ми на Петър 
Парчевич ка то из вор за ро дос ло ви ето 
и за дейнос т та му», Институт за ис то

ри чес ки изследвания, София 
5. Анюта П. КаменоваБорин – 

„Паметници на приз на тел ност за ар хи
епис коп Петър Парчевич”, Исторически 
музей, Чипровци

6. Проф.др Кирил Топалов – 
„Католическа по езия от ХVІІ век”, 
секретар по духовност, кул ту ра и на ци
онал на иден тич ност към президента 
на Република България

7. Инж. Иван Ранков – „Маргарита 
Бибич – бъл гар с ка по том ка от ХVІІІ в.”, 
Румъния■

В Чипровци

Програма на кръг ла ма са
„Архиепископ Петър Парчевич – най

ве ли ки ят българин, дип ло мат и ро до лю бец”
(7 септември 2012 г. от 15.00 часа)

Научен ръ ко во ди тел – проф. др Божидар Димитров

Във Видин бе уч ре
ден нов спор тен клуб 
по вди га не на те жес ти – 
„Бонония 1959″ с пред
се да тел Наско Начов. 
Предишният клуб на 
теж ко ат ле ти те бе ше 
зак рит пре ди 5 години. 
Сега с под к ре па та на 
БФ по вди га не на те жес
ти в мес т на та спор т на 
за ла „Фестивална” е 
обо руд ван тре ни ро въ
чен салон. Там се под
гот вят око ло 15 деца. 
Тренировките се во дят 
ежед нев но по 23 ча са 
на ден. Надеждите и 
ам би ци ите на ор га ни
за то ри те са да се въз
вър не ста ра та сла ва 
на гра да в то зи спорт. 
Известно е, че пър ви
ят све то вен ре кор дьор 
по вди га не на те жес ти 
Богомил Петров е от 
Видин, а све тов но из вес
т ни ят Иван Абаджиев 
пък е въз пи та ник на 
ви дин ча ни на Илия 
Николов.■

Тежката 
ат ле ти ка 
се връ ща 
във Видин

ФК „Локомотив” (Мездра) 
кар то те ки ра 20 фут бо лис ти 
за стар та на пър вен с т во то 
в Северозападната “В” АФГ 



Цветан ИЛИЕВ
Пред нас е вто ро то из да ние на кни га та 

на Славко Григоров „Чипровски край – ле
ген ди и ис ти ни”, до пъл не но с но ви ис то ри
чес ки данни. Без стес не ние ще кажем, че 
то ва е ед на за бе ле жи тел на книга. Нашето 
вре ме с де фи ци та на истини, на пат ри оти
зъм и родолюбие, с прес тъп ни прек ро ява
ния на ис то ри ята се нуж дае по ве че от вся
ко га от та ка ва книга.

Чипровското въстание, Чипровския край, 
Северозападна България с ця ла та си па но
ра ма се ог леж да в книгата. Родолюбието 
на Славко Григоров е пословично. Именно 
то е силата, стартът, тла съ кът на нес по
койния из с ле до ва тел с ки дух на пи са те ля 
да тръг не по дъл гия път на историята. 
Забележителен е не го ви ят марш рут – 
Куманово, Скопие, Копрен, Солун, за да си 
из мие ръ це те в Егейско мо ре и да се сни ма 
до Бялата кула, ко ято по чер ве ня ва в роб с
ки те го ди ни от бъл гар с ка та бун тов на кръв. 
Като един апостол, ка то един Паисий той 
търси, той се ро ви в библиотеки, съ би ра 
ка то пче ла ис ти ни и легенди, съх ра не ни 
в на род на та памет, за да пре вър не сво ята 
кни га в един пантеон.

Ако ис то ри ята хва ща „кон ту ри те са мо”, 
как то каз ва Вапцаров, Славко Григоров 
оти ва мно го пода ле че – той по каз ва съ би
ти ята в це лия им борчески, мъ че ни чес ки 
и тра ги чес ки ас пект – кла не та от турците, 
ве ри ги и за би ва не на кол, бяг с т во и из сел

ни чес т во с па мет ни раздели, плач и сълзи, 
ге рои и подвизи, кър ва ви битки, то ест 
раз ра вя жи во та и не ка да замирише. По тоя 
на чин той за пъл ва пъзела, в ос но ва та на 
кой то е „пи ян с т во то на един на род” спо ред 
Вазов, ха рак тер но и за Чипровския край, 
и за ця ла Северозападна България. Затова 
на ред с Чипровското въстание, ве нец на 
борбите, ав то рът го во ри и за въс та ни ята и 
бун то ве те в Ломско, Видинско, Берковско, 
ко ито са би ли все в сян ка на фо на на ле ген
дар но то Априлско въс та ние и Рускотур с
ка та ос во бо ди тел на война. Това е без с пор
но зас лу га на автора, за ра ди ко ято той има 
на ша та адмирация.

Ако ис то ри ята е по со чи ла са мо пътьом и 
ми мо хо дом име на та на бъл гар с ки войводи, 
хайдути, ге рои от да леч но то и близ ко 
минало, за да се по пъл ни ед на статистика, 
ка то нап ри мер 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., как то и не из вес т ни име на 
на тур ци те татари, на по ли ти чес ки фигури, 
свър за ни с мъ ка та и бор би те на на шия 
на род за свобода, то ав то рът се по то пя ва 
дъл бо ко в тях но то мъ че ни чес ко и бор чес

ко битие, в жес то кос т та на поробителите, 
за да проз ву чат у нас сти хо ве те на Ботев 
„как ви е де ца раждала, раж да и днес ка 
бъл гар с ка май ка юнаш ка”. Чрез тех ни те 
об ра зи той ни из га ря с из к лю чи тел но ви со
ка та тем пе ра ту ра на ис то ри чес ко то време, 
свър за но с дъл го лет ни бор би за свобода. 
Разбира се, Славко Григоров от де ля вни
ма ние и на ония фактори, ко ито тряб ва
ше да бъ дат съп ри час т ни на жаж да та на 
на шия на род за свобода. Имам пред вид 
надеждата, вярата, мол би те към Австрия 
да по мог не за на ше то освобождение, без да 
скри ва и ко вар с т во то, и лъжата.

Тъй ка то е труд но да се из чер па ця
ло то ис то ри чес ко бо гатс т во на книгата, 
ще посоча, че тя се със тои от осем 
от дел ни час ти и ед на при тур ка с ха
рак тер ни заглавия: Робски години; 
Славното хайдуш ко движение; Въстание 
в Чипровско през 1876 г.; Потомци на 
чипровчани; Исторически местности; 
Памет за миналото; Из фолк ло ра на края 
за съ би тия от ис то ри чес ко то минало; 
Събития, случки, герои, под ви зи и жертви. 
Разбира се, пи са те лят хвър ля и един пог
лед вър ху найно ва та история. Пише за 
Зарковата раз ми ри ца от 1944 го ди на и за 
пар ти зан с кия от ряд „Христо Михайлов”. 
Апелира за приз на тел ност и бла го дар ност 
към Захари Вачов, ко ман дир на че та „Иван 
Бобанов”.

В кни га та пи са те лят е от де лил и дос

той но мяс то за лю би ма та си те ма – 
Чипровската Света Богородица ка то опора, 
на деж да и вя ра на на ро да за спа се ние и 
освобождение.

Книгата е обо га те на със зна чи те лен 
сним ков ма те ри ал – на Богородицата, 
на Георги Пеячевич, Петър Парчевич, 
Гарибалди, на па мет ни ци и манастири, на 
гроб ни ци и кули, на спон со ри те на кни га та 
и др.

Всичко то ва при да ва магнетизъм, кой то 
прив ли ча чи та те ля и го ка ра да не я оставя, 
до ка то не я про че те на един дъх и да по
чув с т ва ка то бъл га рин оно ва не ве ро ят но 
пат ри отич но чувство, ко ето сил но сгря ва 
сърцето.■
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Пантеон на ге ро ич но то 
ис то ри чес ко вре ме

Сатира

Валентина БОБОЙЧЕВА
Е, завист, но все пак – бяла, творческа, пре

диз вик ва ща… Искрено, бла го род но за виж дах 
на ума, таланта, не умо ри мия труд, без п ре
дел ния ен ту си азъм и мно го то лю бов – към 
корените, традициите, би та… И меч та ех – да 
бъ дем мал ко по ве че ка то те зи апостоли, бу ди
те ли от Асеново.

Дали бе ли те ус мив ки или але ни те китки, 
а мо же би ро мо нът от ритми, 
при ятел с ка глъчка, 
преп ли та щи се вкус ни аро ма ти и прегръдки, 
раз ноц вет ни ше ви ци и дет с ки чуруликания, 
делви, панички, гювечета, 
не из мен ни ят за ха рен памук, 
пре ли тай ки из веч но то „Фалмис”, 
шаренията, 
треп тя щи те до маш ни пок рив ки и… по ве че 

от сто тра ди ци он ни яс тиявку со тии и… 
и – он зи дъх, она зи ефир на ниш ка – ду

хът наш български, кой то ни об г ръ ща ше и 
обземаше,

ме ка ра ха да се чув с т вам ле ко и уют но и пи
ше ща ве че сво ята при каз ка за меч ти те…

Второто из да ние на Международния фес ти
вал „Банатски вку со тии – Традициите на мо
ето се ло” – все об що тър жес т во – на храната, 
но не са мо за тялото, а и за душата. Зад щан
до ве те с вку со ти ите се пред с та вят 26 се ла от 
Плевенска об ласт и съ сед ни те региони, а тра
ди ци он ни те яс тия са по ве че от 100. Журито, 
пред се да тел с т ва но от Иван Звездев ги кла си ра 
в три категории: „Найвкус но тра ди ци он но 

яс тие”, „Найав тен тич но тра ди ци он но яс тие” 
и „Найат рак ти вен щанд”.

На сце на та пред чи та ли ще то се ре дят песни, 
тан ци и ми ла дума. Песните, танците, праз
нич на та ли тур гия – така, как то е би ло някога, 
пре ме не ни – на мегдана, с ду хо ва та музика.

Тук са и Емилия Лисичкова – пред се да
тел на Управителния съ вет на сдру же ние 
„Платформа Агора”, Любомир Мачев – за м.
к мет на об щи на Никопол, кме то ве на се ла
та – учас т ни ци в събитието. Тук са и мно го 
при яте ли и съмишленици, всич ки те – и под 
зор ко то око на Петър Францов Иванов, кме
та на се ло Асеново. Този чо век мо же ше да се 
ви ди по вся ко вре ме навсякъде. А за не умо ри
ма та магьос ни ца Мария Иванова – сек ре тар на 
чи та ли ще то и за точ на та и все от дай на Юлия 
Себина – председател, ду ми те не сти гат… 

Не би мог ло чо век да не се чув с т ва щастлив, 
ко га то виж да ре зул та ти те от тру да си, а и та
зи го ди на Асеново има по во ди за праз ну ва не 
– 85 го ди ни от ос но ва ва не то на чи та ли ще то 
и 120 го ди ни село. Защото, как то ка за и са
ма та Мария Иванова „не би ва да заб ра вя ме 
об щия си ко рен и той тряб ва да пре бъ де през 
времето. Трябва да опа зим и пре да ва ме тра ди
ци ите на България.”

„Празниците са тези, ко ито съ би рат хо ра та 
заедно, каз ват им кои са, от къ де ид ват и на къ
де отиват. Празниците са духът.” – спо де ли и 
Емилия Лисичкова. А то пък праз ник ли бе
ше… – ле теж на душата. Да видиш, бя ло за ви
диш и… по меч та еш■

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.

Мирослав ГЕТОВ
В на ве че ри ето на 

на ци онал ния праз ник 
на Украйна  Деня на 
не за ви си мос т та (24 
август), в гр. Мездра 
гос ту ва ук ра ин с ка та 
по ете са и жур на лис т
ка Олена Багрянцева, 
гла вен ре дак тор на 
вес т ник „Конотопский 
край” в поб ра ти ме ния 
гр. Конотоп, Сумска 
об ласт . Тя пред с та ви 
пред мес т на та кул тур на 
об щес т ве ност найно
ва та си сти хос бир ка 
„Щастлива” и сбор ни ка 
с про за „Сусiдка осенi” („Есенна съ сед
ка”), из да де ни нас ко ро у нас бла го да ре ние 
на Фондация „Искър”. Съорганизатори на 
про ява та бя ха Община Мездра и град с ко
то НЧ „Просвета 1925”. 

„Щастие” е тре та та сти хос бир ка на 
ро де на та през 1983 г. в Киев Олена 
Багрянцева. Тя включ ва 21 сти хот во ре ния 
в ори ги нал на ук ра ин с ки и в пре вод на 
бъл гар с ки език, де ло на Димитър Христов 
 ди рек тор на Българския кул ту рен ин с ти
тут в Скопие. Сборникът „Сусiдка осенi” 
съ дър жа 13 крат ки новели, илюс т ри ра ни 
от ху дож ни ка Микола Тимошенко.  

На им п ро ви зи ра но то ли те ра тур но со аре 
Олена Багрянцева ре ци ти ра из б ра ни свои 
сти хо ве и бе лет рис тич ни миниатюри. 
Партнираше й те ат рал ни ят ре жисьор Юли 
Пухалски. 

Впечатленията си от твор чес кия свят 
на мла да та ав тор ка спо де ли ха зам.кме
тът на об щи на та инж. Генади Събков, 
бив ши ят кмет на Мездра (1991  1999) 
инж. Цветко Петков и пред се да те лят на 
Фондация „Сирак” Стефан Здравков. 
Музикален поз д рав от п ра ви фолк лор на 
гру па „Искрица” към пен си онер с ки клуб 
„Мездрея”. 

По по ка на на поб ра ти ме на та об щи на 
в на ча ло то на след ва щия ме сец офи ци
ал на делегация, во де на от кме та Иван 
Аспарухов, ще по се ти гр. Конотоп, къ
де то ще взе ме учас тие в тър жес т ва та по 
слу чай  375го диш ни на от ос но ва ва не
то на Конотоп и праз ни ка на гра да  6 
септември.■

Бяла ода за за вис т та и 
мечтите, или… мис ли на
глас след един фес ти вал

СНИМКА: АВТОРЪТ

СНИМКА: АВТОРЪТ

Украинската по ете са и 
жур на лис т ка Олена 
Багрянцева гос ту ва в Мездра 


