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► Димово

Добромир Тодоров

Вестникът е отворен
за вашите послания
към избирателите нашите читатели от цяла
Северозападна България!
За контакти: 0886/ 024 339

0876/ 537 952

Стадионът в Ново село

► Бойчиновци
Надя Димитрова-Антонова

Спечелете изборите!

инистърът на отбраната Аню Ангелов
гостува на летището на монтанска
та фирма „Ава спорт” край с. Ерден, където от
20 до 23 юли т.г. се състоя 46-ото открито ре
публиканско първенств о на България по пара
шутизъм с участието на отбори от България,
Сърбия, Русия, Черна гора и Казахстан.
52 парашутисти премериха сили по при
земяване в цел на открития шампионат на
Югоизточна Европа и 46-ото държавно пър
венство по парашутизъм на страната на част
ното летище край село Ерден.

с обновена
сграда

49 хил. лева са вложени в
ремонта. Изградени са
баня, стая за почивка и
отделна стая за съдиите

Десислава МЕТОДИЕВА задоволство от реализаци ция на стадиона, която ще

► Брегово

Избори 2011

Милчо Лалов

►►► Продължава на 2-3 стр.

Областният управи
тел на Видин Пламен
Стефанов присъства на
откриването на ремонти
раната сграда на стадиона
в Ново село.
Официалните гос
ти Владимир Тошев,
народен представи
тел от ГЕРБ, Красимир
Панов, предст авител на
министерството на мла
дежта и спорта и Емануил
Луков, председател на
дружество „Славия”, бяха
посрещнати от кмета на
община Ново село Георги
Стоенелов, който изрази

ята на проекта, финанси
ран от министерството на
младежта и спорта.
През 2008 г., кога
то футболният отбор на
Ново село „Славия” е
възстановен, отборите са
разполагали с по 1 фургон
за съблекалня и почивка,
съобщи кметът.
Наети по програмата за
временна заетост ще под
държат стадиона. Ще го
охранява частна фирма.
За да се избегнат кражби,
той ще бъде ограден с
мрежа.
Предстои реконструк

се извърши по програмата
за „Развитие на селските
райони. Проектът е за над
1 млн. евро.
Втори проект на
същата стойност за по
добряване на спортната
база, ще разработи об
щинск ото ръководство
през 2012 г. Той ще
включва волейболни и
баскетболни площадки,
писти за мотористи и
велосипедисти.
В края на тържеството
новоселчани гледаха мач
между отборите на Ново
село и Неготин, Сърбия. ■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Докъде се
простират
границите на
свободата?
►На 5-а стр

Слово във фокус
Кандидати за кметове
в Северозападна
България,
издигнати от БСП
►►► Продължение от 1-а стр.

► Макреш
Иван Каменов
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Пристанище Оряхово
е готово за
експедиране
на реколтата

► Хайредин
Радослав Стойков

Предстои да се извърши ремонт
на кейовата стена, която ще бъде
фугирана, а разрушените места
ще се възстановят с нов камък
В. “Оряховска трибуна”

► Бяла Слатина

Избори 2011

Венцислав Василев

От 2008 година концесионер на прис
танището в Оряхово става “Слънчев
дар” АД, Варна. През 2010 г. настъп
ват първите промени около оформяне
то на интериора на речния портал на
Оряхово – поставя се трайна бетонова
настилка.
От ноември 2010 г. ръководител на
“Търговия и експорт” към варнен
ската фирма в Оряхово е назначена
Теменужка Илиева. И макар екипът да
е от няколко мъже и тя, амбициозната
и трудолюбива жена, успява за кратък
период от време да промени видимо
района, понтона, площадката…
Сега добро впечатление прави хиги
ената – няма разхвърляни безразбор
но отпадъци, няма непочистени терени,
обрасли с високи треви. Отпадъците
има къде да се поставят – в обновените
и добре боядисани кошчета. Пред сгра
дата и вдясно от нея вече са оформени
алеи с нискорастящи храсти, разцъфна
ли са петунии, рози, орхидеи.
Металните конструкции на понтона,

предпазните ограждения по пътеката,
водеща към него, също са боядисани.
Всичко това радва погледа на всеки, ре
шил да види отблизо голямата река. И
най-вече приятната гледка дава дру
га представа за Оряхово. Тук ид
ват не само жители от градчето ни и
околностите. Това е първото впечатле
ние на чуждестранните туристи, които
пътуват по река Дунав.
Много от корабите спират на нашия
бряг, хората слизат, посещават и разг
леждат града. До момента за тази го
дина са пристигнали 10 пасажерски
кораба от Украйна, Дания, Германия и
други държави. До края на сезона още
седемнадесет круизни кораба ще хвър
лят котва на оряховското пристанище.
Последният от тях, с който ще се зак
рие сезонът, е на 27 септември.
Така с коренната промяна на района
на пристанището първите впечатления
на хората от другите държави стават
по-позитивни относно нас – българите.
Малкият колектив полага уси
лия и поддържа прилежащите тери

тории на брега на Дунава в приличен
и радващ окото вид. Нека така да бъ
де и занапред. Но има още какво да се
желае. И те го знаят. Предстои да се из
върши ремонт на кейовата стена. Тя ще
бъде фугирана, а на разрушените места
ще бъде наслаган нов камък.
Тревата се пръска с препарат, за да не
пониква между камъните и да продъл
жава разрушителното си действие.
Дейността на пристанището не се
ограничава само с посрещането на
корабите. Тук се обработват генерални
и насипни товари, осъществява се ко
рабно снабдяване.
С двата крана, които работят, се пра
ви внос и износ на зърнени култури и
торове. Скоро ще закипи усилен труд
по пристанищните площадки, защо
то жътвата вече е в разгара си, а от то
ва следва, че ще има експедиране на
жито, ечемик, слънчоглед, царевица…
Промените около водния вход на
Оряхово са видими и правят добро
впечатление. Макар бавно, но и при
нас се усещат.■

Министър Аню Ангелов...
(Продължение от 1-а стр.)
Състезанието бе организира
но от Националния аероклуб
със съдействието на депутати
те от ГЕРБ Красимир Велчев и
Искра Фидосова.
Аню Ангелов наблюдава де
монстрации на парашутистите
от трите военни отбора, участ
вали в състезанието – „Десант”
– Пловдив, Военно-въздушни
сили – София и Военно-морски
сили – Варна.
След това той разговаря с
военните парашутисти, които
го запознаха с проблемите в
сектора – липсата на нови па
рашути и на достатъчно сред
ств а за тренировъчни скокове.
Те поискаха военните хели
коптери на армията да се при
годят за скокове с парашути и
да бъдат използв ани за това.
Поискаха и закупуване на пара
шути от фирмата „Ава спорт” –
Монтана, която е единствената
в България и една от малкото в
източна Европа, които произ
веждат парашути. Министърът
обеща на парашутистите спе
циална среща по тези въпроси
и заяви, че ще направи необхо

димото за решаване на пробле
мите на военните парашутисти.
По-късно министър Ангелов
участва в церемонията по
закриването на парашут
ното състезание и награди
победителите.
Републикански шампион
на България стана отборът на
„Аероклуб”- Монтана, след
ван от отбора на Военно-въз
душните сили и от „Аероклуб”
– Горна Оряховица. В меж
дународното състезание пър
ви стана националният отбор
на Сърбия, следван от мла
дежкият национален отбор на
Русия и от Българският наци
онален отбор. Индивидуален
победител в състезани
ето е Александър Цветков от
Сърбия.
Сред жените най-добра
се оказа Светлана Симич от
Сърбия, а сред мъжете – ре
публиканският шампион Петко
Кирков. Отборно първото мяс
то заеха скачачите от Сърбия.
Отборът на ВВС остана втори.
Сред аероклубовете най-доб
ре се представиха тези от
Монтана и от Горна Оряховица.

▲ Министър Ангелов връчи
купата на националния отбор
на Сърбия, който стана първи
в международното състезание.
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

За по-голямо внимание към
въздушните спортове и за
привличането към тях на пове
че млади хора се произнесоха и
депутатите Красимир Велчев и
Искра Фидосова.
Сърбия и Русия дадоха при
мер за това – в техните отбори
имаше млади състезатели, как

вито България вече няма.
Парашутистите скачаха от
1100 метра височина и се при
земяваха в определена точка с
малки размери. След състеза
нието бяха направени демонс
трационни скокове „тандем”,
при които доброволци скочиха
от 3200 метра височина с инс

труктори от летището на „Ава
спорт”. Млади хора се нареди
ха на опашка за скок “тандем”
с инструктор. Момичета от
град Своге бяха сред първите,
които скочиха за първи път.
Скок по желание с професи
оналист направи и 75-годишна
жена. ■Слово плюс

Слово във фокус
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Кандидати за кметове
в Северозападна
България,
издигнати от БСП
► Бойница
Анета Генчева

► Георги Дамяново
Илич Томински

► Лом
Пенка Пенкова

ъботният ден на
събора събра мно
го гости, а някой от
тях, явно най-нетърпели
вите се бяха струпали око
ло граничната бразда, чиято
роля изпълняваше лъкату
шещо поточе, приток на ре
ка „Клисура”, далеч преди
10 часа – време, предвари
телно обявено за изпълнение
на ритуала по отварянето
на границата. Тук бе и ду
ховият оркестър при чита
лище „Развитие”, който със
своите изпълнения придава
ше нужната тържественост
на предст оящото събитие.
И днес, според установе
ната традиция още от само
то начало на събора лентата
беше прерязана от двама
та кметове на приятелски
те общини Белоградчик и
Княжевац Емил Цанков и
Младен Радосавлевич, ко
ито заявиха на висок глас:
„Границата е отворена”.
Веднага след това те подне
соха венец пред паметника,
издигнат преди няколко го
дини на мястото, което от 86
г. събира българи и сърби,
като добри приятели, съседи
и славянски братя.
Сред българските гос
ти бяха: генералният кон
сул на Р. България в Ниш,
Сърбия – Антония Велева,
Велички епископ Сионий,
протойерей Рафаил, доц.
Георги Маринов – предсе
дател на Национален съюз
„Единение”, проф. Божидар
Попов – главен дието
лог на републиката, Иван
Петков- председател на НС
на ловците и риболовците,
Сашко Каменов - дирек
тор на Регионалната дирек
ция на горите - Берковица,
Огнян Казаков- началник
сектор на Регионална ди
рекция „Гранична поли
ция” - Драгоман, кметове и
председатели на общински
съвети на съседни общини,
членове на смесената събор
на комисия, представители
на институциите, бизнеса,
неправителствения сектор и
медиите.
В своето слово към гос
тите на събора кметът Емил
Цанков сподели, че тази го
дина е забележителна с това,
че се навършв ат 135 години
от водените битки от чети
те на Панайот Хитов, Филип
Тотю и други. Тук,

реализират своите инвести
ции в по-голямата си част
на сръбска територия, ко
ето ще доведе до разкрива
нето на нови работни места
за българи и сърби. Бе ко
ментирана и темата, свърза
на с откриването на ГКПП
на прохода „Кадъ боаз”. В
тази посока много са нап
равили и местните власти
в Княжевац и Белоградчик.
От доста време вече колеги
те от Княжевац декларират,
че вече са готови с пътна
та инфраструктура, зах
ранването с питейна вода
и еленергия. Така се съз

вени промени и ще се за
дълбочават негативните
демографски процеси…
Кметът завърши слово
то си с думите: „Силно вяр
вам в това, че от тук нататък,
каквито и да бъдат предиз
викателствата на време
то този събор няма да бъде
прекъсван, за да бъде съхра
нен за идните поколения, ко
ито да знаят, че тук

на това място още от
1925 г. се срещат българи
и сърби, като добри
приятели, съседи и
славянски братя”
Представителите на духо
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Владан Радованович - ко
ординатор за трансгранич
но сътрудничество, Драган
Милутинович - директор на
Агенцията за развитие на
община Княжевац, Снежана
Павкович - директор на
Тимошки клуб и кметовете
на двете общини.
Паралелно с богатата кул
турна програма, в която
участв аха народни оркестри,
духови, певчески и танцови
състави се проведоха и кули
нарна изложба, с участието
на представители на села от
двете общини с типични яс
тия от торлашката кухня и

Българи и сърби
се събраха
на Кадъ Боаз
От 22 до 24 юли за единадесети път се проведе
традиционният събор на прохода Кадъ Боаз, край
българското с. Салаш и сръбското с. Ново Корито

на това място, българи,
сърби и руснаци храбро
се сражават
рамо до рамо

► Белоградчик

Избори 2011

Людмил Антов

с вековния поробител.
По това време загива и
руският военен командир майор Киряев.
Стана дума за това, че
съборът дълбоко е навлязъл
в бита на хората от региона.
Всяка година по това вре
ме се срещат роднини и
близки, стари приятели, съз
дават се и нови приятелства.
Ръководствата на двете при
ятелски общини със задо
волство констатират, че
деловите контакти помежду
им се развиват и обогатяват.
Тази година е реализиран
съвместен проект в облас
тта на туризма на стойност
100 хил. евро. Работи се и
по други идейни проекти.
Отбеляза се, че благодаре
ние на активната съвместн
а
политика до няколко ме
сеца две фирми от община
Белоградчик – шивашката
фирма „Мит – 2004” с упра
вител Иван Пунчев и Минно
дружество „Белоградчик с
управител Филип Уотле ще

дава впечатление, че те са
по-активната страна в то
зи процес. Бе поставен и
друг въпрос, който е ак
туален не само за община
Белоградчик, но и за цяла
Северозападна България”.
Става дума за ниското качес
тво на живот в този регион,
който десетки години, за це
ли поколения е един и същ.

Този проблем се
поставя с надеждата
да бъдем чути,

защото докато правител
ството не приеме цялост
на стратегия за развитието
на тази част на България,
няма да настъпят същест

венството отслужиха праз
ничен водосвет.
Поздравителни адреси до
участниците в събора бяха
прочетени от името на ми
нистъра на външните ра
боти Николай Младенов
и народните представите
ли от ПП „ГЕРБ” Любомила
Станиславова и Владимир
Тошев. Празникът продъл
жи с конференция, в която
участваха 40 души от двете
страни.
Представената тема от
разяваше съвместната
дейност между двете об
щини през последната
година. В нея участваха:

турнир по футбол на мал
ки врати за юноши, в който
участв аха четири отбора.
Изключителен интерес
предизвика възстановката на
бойните действ ия на четите
на Панайот Хитов и Филип
Тотю, както и представената
изложба на трофеи, органи
зирана от ловно-рибарските
дружества в селата Чупрене
и Миничево - Сърбия.
Съборът на Кадъ Боаз тази
година бе изява на сърдеч
ни и добросъседски отноше
ния между два славянски
народа, между торлашките
общн
 ости от двете страни на
границата. ■

Слово роден край
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Йордан ГЕОРГИЕВ
краевед

В

началото на 30-те години на
миналия век, когато забележи
телният български писател Антон
Страшимиров през 1926 г. написал в ро
мана си “Хоро”: “Клаха народа, както и
турчин не го е клал”, е отседнал в село
Върбовчец, Белоградчишко, за няколко
месеца със съпругата си. Той вече е бил
и народен представител в ХХII обикно
вено събрание (1927-1901) и известен
в литературните среди. белетрист,
драматург, публицист, общественик.
Натрупал след себе си литературно
творчество в толкова редактирани от
него и други списания, десетки кни
ги-романи и над 15 драми, се сгушва
в това селце и започва да пише исто
рията му. Така се развивал неговият
живот, че сменявал редица професии.
Учителствал във Варненско и Бургаско,
в Швейцария учи география, слуша лек
ции по психология и литература, а в
края на ХIХ век е гимназиален учител
във Видин…
Нашият край като че ли силно прив
личал този неспокоен човек, на когото в
началото на ХХ век за участие в конф
ликтни ситуации с управляващите

властници в Кюстендил и София
му забраняват да учителства

и до края на живота си да не заема дър
жавна длъжност.
Тук, в село Върбовчец, останала една
паметна плоча на една къща с надпис:
“Тук, в тази къща е живял и творил
Антон Страшимиров – 1931 г.”, и една
книга – “Село Върбовчец”.
Оказа се, че има още свидетели от
онова време, които помнят писателя и
знаят за тази книга.
По това време у нас се чества
1000-годишнината от Симеоновия зла
тен век (927-1927), пренасянето на
Вечния огън на знанията и победите от
Плиска и Преслав до София, подети са
и други инициативи. Една от тях е ре
шението за написването на история на
българското село.
С Окръжно № 14855/1927 г. МНП се
обръща към училищните власти: “…
да се грижат, приберат и изпращат в
Националната библиотека материали и
документи, имащи общобългарска ис
торическа значимост.” В заключение
напомнят, че бъдещето на един на
род без историческа традиция е винаги
тъмно и неопределено. Тя е вечният
извор, който струи, възпитава и гра
ди ценности. Затова нека проникнем в
заветите на нашето минало. Това е вер
ният път, по който трябва да вървим, за
да изградим новата история на наше
то време.”
Изпратени са и бланки-въпросници с
празно място за отговор по тях. А през
1934 г. излиза големият сборник “Наше
село” с такива текстове.
Народният представител

Антон Страшмиров вероятно
е искал да приложи опита
на братя Шкорпилови,

които започнали изследванията на
първата наша столица Плиска и дру
ги градове, използвали географските
названия и така попаднали на живи
предания.
Писателят отседнал в хазаина на
Гмитър Брашнар от Върбовчец. Съби
рали се в дома на младия учител Петър
Петков, гл. учител Георги Русинов, от
селото, Борис Иванов, от Боровица,
Данчо Стоянов, от Янювец, и други.
Целта им била да проучат заедно
названията на всички местн
 ости в зем
лището на общината”. Пояснявал им
Страшимиров, че само един човек в ця
лата страна – Захариев от Кюстендил, е
направил това за своя край.
Затова и първият въпрос, който от
правил към събеседника си Петър, с
който започва и книгата, предизвиква
използването на поредица географ
ски названия: “До Белоградчик – по
“Кюнците”, през Столова планина, са
8 километра…” – отговарял младият
учител. Но при следващите въпроси той
свива рамене…
Затова и цялата книга по-нататък
до стотната си страница дава отго
вор на първата мотивация на автора
още на стр. 2: “А географските назва
ния на местности, които са тъй много
и често са тъй необясними, стоят досе

Антон Страшимиров
написал книга
за Върбовчец
▲ Факсимиле от
книгата на Антон
Страшимиров за с.
Върбовчец, подарена
на Лозан Николов от
неговите съселяни,
по случай стотния му
рожден ден. СНИМКИ: АРХИВ

га в неизвестност. Трябва да ги
запишем, да ги разтълкуваме и да
ги подредим. Те крият

нафски поселища дадоха
титаните на народното
ни възраждане. А нали
те са поникнали от стари
родове из богатия и прив
лекателен през турското
владичество Кипровец!
На път за Гара
Орешец, изпращан от
върбовченци, още Данчо
от Ружинци и Борис
Иванов от Боровица,
Антон Страшимиров все
ще говори на Петър: “Да
проучим селата си! Да,
нека проучим селата си!...
Земята ни е осеяна само с
развалини. Ние имаме ед
ничко тях и нищо друго.
Да ги оживим и осмис
лим за нас си и за тези,
които идат след нас!
“Петре, ще на
пиша цяла книга за
вашето село. Не че то е
по-изключително, а така,

големи разгадки за историята
на земята и на народа ни

В тях ще намери неизчер
паем източник на познания
географът, историкът, геологът,
народоведецът, филологът, да
же икономистът… Ще преминат
по изготвения от тях план, раз
делил землището на двете села в
общината на пет района: Рудина,
Варниците, Плочакът, Фалковец
и Янювец, а самото село, раз
простряло се на три дълбоки
долове: Смърдан, Селска бара и
Йонкина бара, и двете махали:
Калафат и Градецът. А и в две
те села – Върбовчец и Янювец,
не е имало и няма до днес нито
черква, нито параклис. Но въз
никва другият въпрос: “Откъде
иде грамотностт а на тези села?”
“А Върбовчец е почти полянс
ко село и е спирка на керваните
по пътя Ниш – Видин. Прочее,
то е останало и до днес без чер
ква не от сиромашия. Наопаки:
селото е украсено с великолепна
училищна сграда, която носи гор
дия надпис:

АНТОН СТРАШИМИРОВ

защото трябва да
проучим всичките си
села, до последното.”

А по-късно ще напи
ше последните редове от
книгата: “Тренът потег
вори за учителя Тома Виденов, и защо
“Построено със собств ени
ли бавно и тежко. Младите изпращачи
от селото няма никой, пострадал след
средства на Върбовчец.”
неуспеха на Септемврийското въстание, ме гледат с умиление. Това ме трогва,
Още тогава във Върбовчец има десе
и че в с. Яновец пръв учител Данчо на размахвам шапка и викам: “Горещо ви
тина души със средно образование – в
благодаря, млади хора! Но… да про
садил човечност”…
селце от 120 къщи! Кметът е със сред
учим селата си!...”
Накрая се стига до извода, след
но образование. Той е скитал 4 години
Защо да не се продължи онзи повик
мес
т
н

ос
т
и
т
е
с
име
н
а
Латин
връх,
по света. Бил е в Хамбург бръснар, в
Латински гробища, Лолин връх, Антино на поета Антон Страшимиров: “Да
Париж – обущар…”
проучим селата си!”, особено в наше
лице, Алимово бранище, Градище,
Тези констатации окуражават изсл е
време, когато прогнозите за тяхната
дователя да обикаля всички местности, Белчановец, Белчанов камък, Замъка и
съдба са страшни.
други,
че
дори погледнати и от съседните села, да
Импулс, за да напиша тези редо
те напомнят римско владичество
видят и да пипнат редица неща по пътя.
ве
за книгата на Антон Страшимиров
Римско
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с
е
л
и
щ
е
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Дават отговор и на въпросите защо има
за Върбовчец, ми даде честване
в старите гробища каменни кръстове от щата на с. Плешивец. А за да владее
такова голямо землище, село Върбовчец то на 100-годишнината на ветерана от
1838 г. със славянски надпис, за запа
войните Лозан Николов в Монтана.
навярно е било притежавано някога
зилите се следи от патриархалния бит,
Неговите съселяни от Върбовчец,
защо през ерата на войните всички мла от влиятелен болярин. После село
община Белоградчик, родното му
то е унищожавано и е възстановявано.
дежи в селото са пушили и пиели, а
село, му изпратиха поздравление и
Писателят ще напомни на събеседни
днес от цялата младеж във Върбовчец
копие от оная книга за Върбовчец.
пуши още само един! А в кръчмата мла ка си Петър, че сам той е попаднал на
живи следи от заселници на цели маха Защото столетникът помни онова вре
дите вече не влизат въобще, макар че
ме. Познавал е и писателя Антон
ли в Котел и Елена, от пленници след
строги въздържатели комай няма. И с
Страшимиров.■
каква любов днес мало и голямо тук го Чипровското въстание. Тези две ес

