XIII Международен фолклорен фестивал
на влашката/румънскапесен и танц
„Всички ние сме тук, за
да отбележим една хуба
ва традиция, която
има своите многоброй
ни почитатели. Това съ
битие превръща Видин и
Видинския край в истин
ска фестивална сцена,
където показват своето
изкуство десетки съста
ви от България, Румъния
и Сърбия. То е доказа
телство за прекрасните
взаимоотношения и кул
турно сътрудничество
между крайграничните
региони, за етническа
толерантност и уважение
към традициите и фолк
лорното наследство на

Слово

всяка общност“. С тези
думи заместн
 ик-кме
тът на Община Видин
Борислава Борисова
откр
 и XIII издание на
Международния фолкло
рен фестивал на влаш
ката/румънската песен
и танц. На откр
 иването
присъстваха главният
секретар на румънското
посолство у нас Силвиу
Дамян, секретарят на
Националния съвет за
сътрудничество по ет
ническите и интеграци
онните въпроси към МС
Петър Атанасов, почет
ният консул на Румъния
във Видин Коста Гривов.

Главен организатор
на фестивала, заед
но с Община Видин, е
Асоциацията на власите
в България. Сега се от
белязват 20 години от
основаването й. В XIII
издание на фестивала
се включват около 20
фолклорни състава, гру
пи и индивидуални из
пълнители от България,
Румъния и Сърбия.
Участниците във фес
тивала представиха
впечатляващ гала спек
такъл на сцената при
Художествената галерия
„Н. Петров“. ■Слово
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Медковец е сред
отличните общини

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ, КМЕТ НА МЕДКОВЕЦ

Медковец е сред петте
малки общини в страната,
намалили задълженията
си през първите шест ме
сеца на годината.
Останалите десет от
областта не попадат сред
отличниците, но и не са
сред аутсайдерите. Това
показва справка на фи
нансовото министерство.
Ведомството е изгот
вило система за оцен
ка на общините, която
позволява да се види
управлението на държав
ните ресурси на местн
о
равнище.

Медковец е сред об
щините с най-голямо
намаление на просроче
ните задължения спрямо
същия период на мина
лата година. Местната
управа е “стопила” теку
щия дълг с 200 000 лева.
Медковец не е от малки
те общини, които са на
морето или имат полезни
изкопаем. С времето оба
че отбелязва напредък
заради компетентната
общинска управа, начело
на която шести мандат е
кметът инж. Венцислав
Евгениев. ■Слово плюс.

Агенция по заетост, след
успешно завършени курсове
на обучение.
50 човека са назначени като
„работник градинари", от
тях 18 в Криводол, а остана
лите 32 ще работят в селата
на общината. 60 човека ще
работят като "работник под
дръжка на пътища", от тях 15
в град Криводол, 45 в селата
на общината. 19 човека ще
работят като „общ работник
– поддържане на сгради”, от

тях 4 в Криводол, останалите
15 в селата.
9 човека ще работят ка
то „инкасатор – събирач на
данъци и такси”, от тях 2 в
Криводол, останалите 7 в
селата.
Към общинското пред
приятието има и услу
га „Домашен социален
патронаж”. Обслужват се 270
човека от общината, на ко
ито им се доставя храна по
домовете.■

В Криводол

138 души ще
работят в
ново общинско
предприятие
Галя МАРКОВА

На 30 август официално бе
открито общинското предпри
ятие „Социални и комунални
дейности” в гр. Криводол.
Предприятието ще се помеща
ва в сградата на бившата дет
ска градина „Яна Лъскова”.
Лентата прерязаха кметът на
общината Петър Данчев и
директорът на предприятието
София Ангелова.
На церемонията присъст
ваха заместн
 ик-кметовете на
общината Дияна Милетиева
и Йордан Желязков,
Анелия Николова – секре
тар на общината, жители на

Вкусът на времето
Пласмент: тел. 0971/66 736

Нов закон
ощетява
общините
Има безпокойство, че местните власти ще
бъдат ощетени, коментира Стефан Иванов,
консултант на Националното сдружение на
общините в България, относно проекта на
Закона за публичните финанси.
Той е на мнение, че публичните финанси
са много неефективни. Според него дър
жавата отнема правомощия от общините.
Проблемите се изразяват в това, че държа
вата не е престанала да третира общините
като свои придатъци, някакви структури, ко
ито тя може да командв
 а както си иска, да
променя законодателств
 ото и условията на
играта и по този начин да прави непредвиди
ми местните бюджети. ■ Слово плюс

СНИМКА: АВТОРЪТ

Криводол и общината.
Поздрав към всички отп
равиха кметът Петър Данчев
и Веселина Томова – предсе
дател на пенсионерски клуб
„Тавтиомозис” – Криводол.
138 души ще работят към
Общинското предпр иятие по
Проект „Нов избор, развитие
и реализация” по Оперативна
програма "Развитие на чо
вешките ресурси" към
Министерството на тру
да и социалната политика,

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61
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Празник в Криводол
От първата
писменост до
съвременния
град

В новия социален патронаж по
швейцарски пилотен проект ще
се предлагат социални и здравни
услуги на 85 хора с увреждания.
Към новосформираното общин
ско предприятие “Социални
дейности и комунални услуги”,
където сега има назначени 40
човека, ще се трудят по чистотата,
хигиенизирането на града и села
та и поддържането на пътищата
още 165. Има инвестиции в ин
сталация за биогаз и близо пет
декари парници.
- Трябва да уважаваме
празниците, за да уважаваме и
делниците - казва Петър Данчев.
А делникът на иначе малкото
градче Криводол е жив. В послед
ните осем години по европейски
проекти са влезли близо 40 мили
она лева. И макар да няма развита
индустрия, преди десетилетие се
славеше със своите малки рабо
тилнички за кожени облекла, с
майсторите си строители. На своя
празник хората са убедени, че има
бъдеще за младите тук, макар че
те вече масово са потърсили пре
питание в големите градове или в
чужбина.

На тържествена сесия на Об
щинския съвет председателят
Юрий Кацарски обяви новите
носители на голямото отличие на
Криводол. Освен поетът Траян
Първанов, посмъртно звани
ето получи д-р Антони Тодоров.
Благодарейки за признанието,
сестра му Златка Тодорова споде
ли: “Дейността на моя брат в об
ластта на медицината бе насочена
основно към децата. Той не жа
леше труд и се раздаваше на хо
рата.” Благодарение на д-р Анто,
както го знаят криводолчани, тук
е открита участъкова болница,
доставен е първият рентгенов
апарат и линейка.
- Не е важно колко години ще
управляваш, а каква диря ще ос
тавиш - заяви, поемайки награ
дата на Криводол, 81-годишният
Георги Петков, дългогодишен
кмет и общественик от Лесура.
За своята неуморна и активна
дейност,за всеотдайността си
на професията, библиотекарката
Христина Кръстева бе удостоена
от своите съграждани и от общин
ските съветници също с високото
звание. С близо 30-годишен стаж,

В „Гипс” АД
откриха битов
комплекс

К

метът на Община Видин Герго
Гергов присъства на тържест
вен водосвет в „Гипс” АД – Кошава,
по повод официалното откриване на
новопостроения битов комплекс на
миньора и новия автомобил за спеш
на помощ
На събитието присъств аха депу
татите Кристияна Петрова Владимир
Тошев, представители на Съвета на
директорите на „Гипс” АД и други.

Във Видин

Жътвената
кампания
приключи
Жътвената кампания в
област Видин е към края.
Ечемикът е прибран на 100%, а
пшеницата - на 85,2%. Другите
култури са ожънати на 80%. С
ечемик са реколтирани 17 829
дка., като средният добив е 303
кг от дка. С пшеница са ожъна
ти 244 840 дка. Средният добив
е 329 кг. от дка. Най-добри до
биви има в общините Ружинци
– 368 кг. от дка, Грамада – 380
кг., Димово – 363 кг. По-слаби
са добивите в Чупрене – 224 кг.
от дка, Белоградчик – 260 кг.,
Бойница -270 кг. Разликите се
обясняват с почвените условия
в отделните общини. Очаква се
произведеното зърно да бъде
повече от миналата година, но
то ще е за сметка на увеличе
нието на площите. За послед
ната година площите с пшеница
са се увеличили с 45 220 дка. В
жътвената кампания участват
208 комбайна. ■ Слово плюс

“Ти не се променяш - повторимо
като прах по пътя,
като есенния дъжд в
крайречията рукнал аз те нося, преживявам даже
в сънищата смътно
с оня гълъб,подир обед
гърлено загукал”
Елеонора ЦАНОВА
Тези стихове посвещава на
родния си град Криводол преди
години поетът Траян Първанов,
един своеобразен и нежен лирик,
отишъл си без време. Преди дни,
в Деня на град Криводол, той по
лучи посмъртно признанието на
своите съграждани и заедно с още
трима именити криводолчани ста
на носител на званието “Почетен
гражданин” на Криводол.
На 29 август 1969 година
Криводол става град, преди
години денят е избран за праз
ник на общината и сега се чества
за седми път. Тържествено пред
сградата на кметството градона
чалникът Петър Данчев издигна
трибагреника под звуците на на
ционалния химн.
- Празникът е повод да се връ
щаме отново и отново в истори
ята при началото и традициите,
но и повод да кажа, че Криводол
има бъдеще. Това е залог за по-го
лямо старание, за да постигнем
по-добри резултати и се радваме
на успехите. Нашата цел е с об
щи усилия, с много постоянство
и труд да съградим Криводол,
общия ни дом, като едно прив
лекателно място за бъдещите
поколения. - С тези думи се обър
на към събраните на площада
свои съграждани кметът Данчев.
В този празничен делник ра
ботата по изграждането на новия
стадион и базата около него ве
че стартираше и там се трудеха
машини и хора. Новото спортно
съоръжение, което ще бъде изгра
дено по спечелен европейски про
ект, ще струва пет милиона лева.
Предстои ремонт на централния
площад за 280 000 лева, довърш
ват се ремонтите на училищата.
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„Радвам се, че имам възможност
та да ви поздравя за работата, която
правите. Изпълнявайте задачите си
бдително и отговорно пред вашите
мениджъри и пред вашите семейства.
Въпреки трудните икономически
условия, продължавайте да се раз
вивате и да вървите смело напред”
– каза при откриването видинският
кмет. Той поздр ави служителите и
ръководств ото на предприятието с

професионалния празник на миньора
и им пожела здраве и лични успехи.
Фирмата е вложила около 100 000
лв. за линейката на минноспасител
ната служба и изгр аждането на би
товия комплекс. Той предлага стая
за назначение, съблекални, бани,
лампистерна и други помещения
за отдих. Всичко това позволява на
миньорите една по-удобна и приятна
работна среда. ■Слово плюс

абсолютен професионалист и ав
торитет в своята област, тя е член
на Българската библиотечно-ин
формационна асоциация, а през
май тази година получи престиж
ното отличие “Библиотекар на
годината 2011” . Името й влиза
в енциклопедията “Български
възрожденски читалища” като
признание за нейния принос в
библиотекознанието, библиог
рафията и читалищното дело и
още като краевед и дългогодишен
самодеец.
Много настроение в празнич
ния ден допринесе групата от
млади танцьори от читалището в
Баурене и изпълнението на чаров
ната Полина Венкова.
По археологически данни за
живот тук може да се говори
още през неолита и халколита.
Откритата край Градешница
глинена плочка със загадъч
ни писмени знаци е образец на
първата писменост в Европа
- тракийската. Тази история да
ва самочувствието на хората тук
да гледат, въпреки трудностите,
по-оптимистично не само на
празника, но и в своя делник.■

В Монтана
назначиха служебно
домоуправители
Кметът на Монтана Златко Живков
назначи служебно 97 домоуправители
и касиери на жилищни входове в об
ластния град. До заповедта се стигна,
след като живущите в тях не проведо
ха в законовите срокове събрания на
етажната собственост. Несъгласните
с вменените им задължения могат да
обжалват по реда на административ
ното производство, каза гл. секретар
на общината Мариус Конов.
Над половината от служители
те в кметската администрация бяха
натоварена със задачата да органи
зират 410 принудително свикани
събрания на собственици на жили
ща в сградите, които са на повече
от 4 етажа. На 313 от тях съседите
си избраха управители и контролни
съвети. Останалите 97 бяха назначе
ни служебно, уточни Конов. Месец
преди изтичане на срока по Закона за
етажната собственост са проведени
410 „служебни” събрания на собстве
ници на жилища в сградите, които са
на повече от 4 етажа . На територията
на Община Монтана има 777 етаж
ни собствености, 367 от тях сами са
провели събрания и са избрали домо
управител и касиер. Срокът, в който
човек може да бъде председател на
управителен съвет, е две години. Вече
са регистрирани и две сдружения.
Те са на ул. “Цар Асен” № 8 и на “22
септември” № 29. ■Слово плюс

Синята
зона в сила
от 15
септември
Синя зона за временно
платено паркиране се въ
вежда във Видин. Новата
организация на движени
ето ще влезе в сила до 15
септември, съобщават от
общината. Синята зона
ще обхваща шест ули
ци в идеалния център на
града. Близо 1000 парко
места ще могат да бъдат
използвани, а таксите ще
се събират срещу талони,
както и след изпр
 ащане на
SMS, съдържащ номера на
автомобила. Паркирането
ще струва по 1 лев на час,
като един автомобил ще
може да престоява не по
вече от два часа на едно
паркомясто. Предвидени са
и служебни абонаменти по
50 лв. месечно за фирми
и институции. Хората в не
равностойно положение ще
имат възможност да полз
ват безпл
 атно по 2 места
на паркинг, обозначени със
знаци.
Ще има и гратисен пе
риод от 30 дни, през който
няма да се налагат санкц
 ии
на нарушителите, за да мо
же видинчани да свикнат с
промените. Това ще стане
заедно с въвеждането на
изцяло нова организация
на движението в града,
включително и обособя
ване на централни улици
с еднопосочно движение.
Забранява се и движени
ето на каруци в централ
ната градска част, както и
в повечето от кварталите в
града.
Санкцията за неправил
но паркиране е до 50 лв. с
фиш. Със 100 лв. ще бъдат
глобяват онези шофьори,
които спират колите си на
паркомясто, определено
за хора с увреждания. За
спиране, паркиране или
преминаване на автомоби
ли през паркове, градини и
зелени площи санкц
 ията е
до 500 лв. ■ Слово плюс
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В. „Ню Йорк таймс”:

Брюксел разтревожен
за медийната свобода
в България
На 80-о място в света сме по отношение на свободата на
словото и печата според в. „Ню Йорк таймс”
Европейската комисия ще наблюдава отблизо свободата
на медиите в България, където враждуващи политически и
бизнес групи са установили контрол върху водещите медии и
ги използват, за да защитават техните интереси, съобщава в.
„Ню Йорк таймс”.
Нели Крус, еврокомисар за телекомуникациите и ръководител
на комисията за медийна политика и регулации, каза, че ще
поиска да се срещне с представители на медиите по време на
следващата си визита в София през септември.
Крус отчита, че има все повече данни за намаляване на
свободата на медиите в България. „Прочетох също така за насилие
и смъртни заплахи срещу журналисти. Това е тревожно”, допълни
Крус. Един от посочените примери е журналистката Лидия
Павлова, която пише за организираната престъпност, в частност за
криещите се от правосъдието братя Галеви. Те я получила редица
заплахи за живота си. През май колата на сина й е подпалена в
югозападния град Дупница, където тя живее със семейството си.
Асоциацията на европейските издатели на вестници също
обяви плановете си да разследва информации за ограничения
върху свободата на медиите в България, посочва пред „Ню
Йорк таймс” Франсин Кънингам, изпълнителен директор на
организацията.
„Репортери без граници” – група, която защитава свободата на
медиите по света, класира България на 80-о място в последното
издание на Световния индекс за свободата на печата. Страната
е на последно място в ЕС, като постоянно пада надолу в
класацията от 2006 г., когато беше 35-а.
Организацията на медиите в Югоизточна Европа (SEEMO)
написа в априлския си доклад по повод на медиите у нас, че
„придържането към бизнес интересите на собствениците на
медиите и заглушаването на всяка информация, която може да се
възприеме като вредна, се приема широко от повечето репортери
като начин за правене на журналистика”.
Медийни наблюдатели твърдят, че България трябва да вземе
мерки, за да направи собствеността на медиите по-прозрачна.
Според тях много медии трудно оцеляват на малкия пазар, в
който парите за реклама често са оскъдни. Тези трудни условия
не позволяват появата на силни конкуренти, които да държат
под око намесата на политиката и бизнеса. Освен това много от
журналистите в страната нямат достатъчно добро образование.
Според Мариус Драгомир, медиен анализатор от Лондон,
нещата вероятно ще се влошат преди изборите в България
догодина.■
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Строително лято
в община
С 620 хил. лв.
почистват
речните корита

Георги Дамяново
С един въпрос към кмета Дилян
Димитров: Каква строителна
програма изпълнявате сега?
- Лятото е сезон не само
за почивки, но и за ремонти,
довършителни дейности,
строителство и реализиране на
проекти. Общината няма проекти,
които да не е изпълнила, и дейности,
които да не са приключили.
Предстои да стартират обекти за
строителни ремонтни дейности по
промяна на водопроводната мрежа
в с. Копиловци и изграждането
на пречиствателно съоръжение за
отпадните води. Подмяната обхваща
около 6000 м водопроводни тръби
и 11 км канал за отпадните води.
Тази дейност е към проект по
Програмата за развитие на селските
райони и е на стойност 4,5 милиона
лева. В момента тече процедура за
фирмите изпълнителки и през месец
септември ще стартира проектът.
Срокът за изпълнение е една година
- до месец септември 2013 г. трябва
да приключи.
Другият проект е за екотуризма.
Туристическата инфраструктура
в Копиловския балкан напълно
отговаря на изискванията за

реализирането на подобна дейност.
Идеята е да се доизградят и
подобрят екопътеките. Стойността
на този проект е 400 000 лв.
Към оперативна програма
регионално развитие е проектът за
почистването на речните корита и
изграждането на подпорни стени в
Копиловци, Говежда и Дълги дел.
Стойността му е 620 000 лв.
По проекта за енергийна
ефективност е останало само
санирането на сградата на общината,
за да се намалят разходите по
отоплението. В училището, детската
градина, Дома за деца без родители
- Георги Дамяново и Центъра за
настаняване от семеен тип в с.
Гаврил Геново дейностите по този
проект са извършени и сградите са
приведени в перфектен вид.
От 20 август стартира проект към
МТСП по Оперативна програма
„Човешки ресурси”, чрез който ще се
открият 35 работни места. Проектът
е за изграждането на парк на 14 дка
земя, който ще се почисти и засади
с трева и цветя, ще се посадят
дървета. Срокът на изпълнение на
проекта е една година, стойността
му е 300 000 лв.

В общината са преасфалтирани
улиците в Георги Дамяново, Говежда
и Копиловци, където изцяло е
подменена пътната настилка с
прилежащите й тротоари и бордюри.
Стойността на проекта е два
милиона лева.
Състоянието на четвъртокласната
пътна мрежа е много добро, защото
текущо се поддържа от общината.
За четирите години, откакто съм
кмет, са подменени 50 км от около
160 км водопроводна мрежа. Това
е една трета от общата мрежа и е
много добър резултат за хората от
общината.■ Слово плюс

Земляци

Проф. Иван Байчев
в родния град
Валентина
БОБОЙЧЕВА
За страстта си да пише
и за четирите книги, ко
ито има вече зад гърба си,
той говори като за хоби.
Скромен е по отношение
на творчеството си, но пък
възторжен и емоционал
но зареден, вдъхновен по
хлапашки, особено когато
говори за любимата му Бяла
Слатина. Роден е тук.
Почти осемдесет години
след тогава, с много лю
бов споделя: „Какво нещо
е родното място! Велика
работа! Сякаш е кодирано
в индивида. И въртиш –
сучеш, ако не реално, то в
мислите и съзнанието си –
няма мърдане от него!”
Това е той – вече проф.
д-р, Иван Байчев – из
вестен български учен в
областта на хранителната
промишленост, екологията
и опазването на околната
среда. Работи като ръко
водител на филиала на
Института по месопромиш
леност в Русе и Русенския
Университет. Има над 200
научни и научно популярни
публикации в наши и чуж
дестранни издания, повече
от 250 научни разработки,
книги, учебни помагала,
технологии и изобретения.
И този достолепен учен,

преподавател, известен
световен авторитет, предс
тавял страната ни на много
международни конгреси и
симпозиуми, пристигна на
29-ти август в родната му
Бяла Слатина, за да дари на
любимото си читалище, на
мили и скъпи на него хора
издадената му съвсем нас
коро четвърта книга. След
неговите „Разкази мили,
весели и тъжни” (2007),
„Младежки опити и пенси
онерски задявки” (2009) и
„Какви времена, какви съд
би” (2010) той ни посвеща
ва в „Страници от неговия
дневник”.
Ех, ако всеки имаше тако
ва плодотворно „хоби”…
Крум Гергицов, известен
изкуствовед казва: „В чет
въртата си книга „Страници
от моя дневник”, проф.
Иван Байчев, притежа
вайки широк диапазон от
енциклопедични познания,
научен и преподавателски
опит, е мъдър наблюда
тел и анализатор на важни
явления, процеси и лич
ности от различни сфери
на обществото – наука,
образование, изкуство и
социален живот. Така той
се показва като учен и ли
тератор с остри съвременни
сетива към проблемите на
времето, като човек с буд

на и откр ита гражданска
позиция. В тази си творба
той разкрива и друга своя
дарба – умението да пише
със завладяваща публицис
тична страст.”
Успоредно с милите сре
щи и спомени, сладките
раздумки на чашка кафе,
щастливо споделена любов
към дълголетното чита
лище проф. Иван Байчев
посети и Общината, където
бе радушно посрещнат от

заместник-кмета – инж.
Тихомир Трифонов, с ко
гото разговаряха и като
„колеги” (както каза проф.
Байчев), защото в периода
1991-1994 година той е бил
зам.-кмет на Община Русе
по ресора „Хуманитарна и
социална политика”. Инж.
Т. Трифонов бе трогнат и
искрено развълнуван от да
рените от професора книги,
дори обеща те да стигнат
до, колкото може, повече

белослатинчани.
Всички книги на проф.
Байчев може да се на
мерят и в библиотеката
на Народно читалище
„Развитие-1892” – гр. Бяла
Слатина.
В знак на признание, бла
годарност и гордост инж.
Трифонов връчи на нашия
съгражданин, проф.д-р
Иван Байчев плакет на Бяла
Слатина.
Сигурна съм, че любима

та му баба Мария, на която
в творбите си професорът
посвещава доста страници,
в края на този августовски
ден би възкликнала „Добро,
добро – та се занело!”
Но нали
„Ако до всяко добро
същество
застане поне още едно,
тогава ще почне
такъв живот,
че само си викам „Дано!”
Дано, Професоре!■
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Съединението
Уважаеми съграждани,
Приемете моите поздрави по повод 6
септември – Съединението на Княжество
България и Източна Румелия. На този ден
отбелязваме едно от най-важните съби
тия в историята на страната ни - белег
за силата ни като народ, способен да
се обедини и защити своите интереси.
Преди 127 години нашите предци се
изправят срещу волята на Великите
сили с ясната позиция, че сами ще оп
ределят съдбата си. Разпокъсаната
ни от Берлинския договор територия е
обединена, но по-важно е, че се обеди
няват народ и управляващи – акт на нап
редваща държавност. Сигурен съм, че и
днес имаме достатъчно каузи, зад които
да застанем единни и колкото по-често
успяваме, толкова по-способни ще бъ
дем да укрепим България.
Честит празник!
Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Уважаеми съграждани,
На 6 септември отбеляз
ваме едно изключително
събитие в българската
история – Съединението
на Княжество България с
Източна Румелия.
Една дата, белязала найновата ни история и симво
лизираща националното
ни единство и гордостта на
българския народ.
Честит празник!
Борис НИКОЛОВ
кмет на Община Белоградчик

Честит 6 септември –
Ден на Съединението!

Нека патриотичните
чувства, които поражда то
зи празник, да стават все
по-горещи и ние като ис
тински българи и българки
да работим, да обработва
ме земята така, сплотени
и единни, че да дава найщедри плодове, за да бъде
нашият живот щастл
 ив и
богат.

Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на Община Бойчиновци

Уважаеми съграждани
от община Монтана,
Датата 6 септемвр
 и вече
127 години изпълва сърца
та ни с гордост, че сме бъл
гари. Защото съединени
ето е едно напълно самос
тоятелно българско дело, в
което се оглеждат не само
патриотизмът и жертвого
товността на дейците от
онова време, но и железен
прагматизъм и дипломати
чески умения, на които ряд
ко сме бивали свидетели в
нашата история.
Нека да се поклоним пред
героите от 1885 г., пред на
ционалната памет на бъл
гарския народ!
инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

ЕТ „Нешо Миранов” –
Бяла Слатина
поздравява своите служители,
съграждани и бизнес партньори
с Деня на българското
съединение 6 септември.

Поздравявам най-сърдечно
всички граждани и гости на
община Мездра с
великата дата 6 септември –
Ден на Съединението.

Нека идеалът на
Съединението извиси сър
цата ни за нова модерна
България!
Честит празник!

Нека здрави, силни, вдъхно
вени със своя труд и воля
да бъдем достойни наслед
ници на великите българи,
които с мъжеств
 о обединиха
България.
Нека градът ни все повече да
хубавее и богатее!

Нешо МИРАНОВ, управител

Честит празник!
С голяма радост поздравя
вам жителите на Медковец
и общината с празника на
Съединението 6 септември!
Нека тази велика дата да
ни дарява с високо само
чувствие и успехи, с които
да се гордеем и да напра
вим живота още по-хубав и
добър. Нека бъдем достойни
наследници на ония велики
българи, които с богатир
ско мъжество извършиха
Съединението на България!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

Честит празник,
скъпи съграждани!
Честит 6 септември – Ден на
българското Съединение!
Като ви пожелавам креп
ко здраве, много радост и
щастие в семействата, нека
да съединим всички наши
мисли, чувства и мечти в
едно, за да превърнем общи
ната в образцова във всяко
отношение!
Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги
Дамяново

По случай националния
празник 6 септември –
Ден на Съединението

поздравявам граждани
те и гостите на община
Чипровци с пожелание за
плодотворен труд, за още
по-голям разцвет на бал
канската перла Чипровци.
Желая ви много настро
ение и усмивки през праз
ничните дни!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Честит празник!
Денят 6 септември е паме
тен в нашата история. Той ни
задължава да сме единни,
здраво сплотени, защото съ
единението прави силата. А
бъдещето на страната изис
ква от нас повече отвсякога
да сме обединени!
Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
поздравява своите служите
ли и съграждани с Деня на
българското съединение 6
септември.
Нека идеалът на
Съединението извиси сър
цата ни за нова модерна
България!
Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм
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– звездният миг
на България
Н

а 6 септември 1885 година е про
възгласено Съединението на
разделените по силата на Берлинския
договор Източна Румелия и Княжество
България.
По силата на Берлинския договор от
1878 г. Южна България, наречена по ис
кане на английската дипломация Източна
Румелия, е откъсната от възобновената
българска държава и включена отново в
пределите на Османската империя, ма
кар и с известна автономия.
Българското население от Областта
не се примирява с несправедливите
решения на Берлинския договор и не
забавно повежда борба против тях.
Първоначалният замисъл е присъеди
няването на Областта да стане заедно с
присъединяването на другите откъснати
от Княжеството българск и области.
След като това се оказва невъзможно,
главно поради неподходящата междуна
родна обстановка, на преден план излиза
задачата да се реализира поне присъеди
няването само на Източна Румелия.
Първите опити за осъществ яване на
тази задача се предприемат още през
1880 г. През 1884 г. въпросът за присъ
единяването на Източна Румелия към
Княжество България отново излиза на
преден план, но и този път не може
да бъде решен. Борбата взема органи
зиран характер след учредяването на
Българския таен централен революци
онен комитет (БТЦРК) в Пловдив през
февруари 1885 г.
Той се нагърбва с изпълнението на зада
чата само с революционни средства, по
примера на дейците на Априлското въс
тание през 1876 г.
През лятото на 1885 г. е избран нов
състав на БТЦРК, който, без да се от
казва от подготовката на масова рево

люционна борба, издига лозунга за обе
динение на Южна и Северна България
под скиптъра на княз Александър I
Батенберг. Предприемат се бързи дейс
твия за спечелване на някои команди
ри на Източнорумелийската милиция.
Решено е акцията да се проведе към
средата на септември 1885 г., но започ
налите големи демонстрации в някои
села и градове стават причина тя да се
ускори. Дава се заповед на 5 срещу 6
септември формираните в околните на
Пловдив села и градове чети да се отп
равят към областния център. Сутринта
на 6 септември те, заедно с частите на
Източнорумелийската милиция, обкръ
жават конака и арестуват намиращия се
в него главен управител – Г. Кръстевич.
Кръстевич е бил донякъде наясно с це
лите и организацията на съзаклятниците,
но като родолюбец, предпочита да не
моли султана за турски войски и да се
предаде доброволно.
Веднага след провъзгласяването на
Съединението е сформирано Временно
правителство начело с д-р Г. Странски,
което поема управлението на Областта
до пристигането на княз Александър I
Батенберг.
В състава на временното правителство
влизат: д-р Г. Странски (председател),
д-р Ст. Чомаков (подпредседател) и
членове: майор Д. Николаев, майор
Д. Филов, майор С. Муткуров, майор
Р. Николов, Й. Груев, К. Пеев, д–р Г.
Янкулов, Д. Юруков, З. Стоянов, Г.
Данчов, Ат. Самоковец и Г. Бенев. За
главнокомандващ източнорумелийската
милиция е назначен майор Д. Николаев.
Присъствието на лица от двете поли
тически партии в Областта, на четирима
военни дейци и предст авител на БТРЦК
трябва да покаже на външния свят и

Уважаеми съграждани
и гости на Враца,

„Пристанищен
комплекс - Лом” ЕАД

имам честта да ви поздр
 авя
с големия български празник
– Деня на Съединението на
Северна и Южна България!
Тази дата бележи една от
най-светлите страници от
българската история, когато
поривът за национално еди
нение къса оковите, поставе
ни от Берлинския конгрес.
Съединението е онзи паме
тен миг, който ни дава упова
ние в силата ни като народ и
е в основите на българското
национално самочувствие.
Скъпи съграждани и гости,
нека сме горди с делото на
нашите предци и бъдем тех
ни достойни последователи!

6 септември – Ден на
Съединението, една велика
дата ни зове да се трудим
още по-упорито за по-добър
живот, за още по-силна и бо
гата страна.
Честит празник на всички
работници и служители в
Пристанището, на нашите
клиенти и партн
 ьори и на съг
ражданите ни от Лом.

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Враца

„ДИВЕН” ООД – гр. Лом
Сърдечно поздравявам
служителите във фирмата,
всички наши клиенти и
партньори с националния
празник 6 септември – една
дата, символизираща
националното ни единство
и гордост. Желая ви много
настроение и радостни из
живявания в празничните
дни!

Жори АЛЕКСИЕВ,
президент

Константин КОСТАДИНОВ,
изпълнителен директор

Скъпи съграждани,
На 6 септември българският
народ чества 127-ата
годишнина от Съединението
на Княжество България
и Източна Румелия.

Днес ние имаме нужда от
съединистката кауза отново
– този път не заради обедине
ние на територия, нужно ни е
обединение на воля, усилия,
интелект, за да можем заед
но да градим съвременен
Вършец.
По повод празника приемете
искрени пожелания за здраве,
късмет и просперитет! Нека
бъдем единни, защото така
ще сме много по-силни.
Честит национален празник!

инж. Иван ЛАЗАРОВ,
кмет на Община Вършец

особено на Русия, че Съединението е
общонародно дело, а привличането на
туркофила д-р Ст. Чомаков – да внесе
успокоение у Високата порта.
Веднага след съставянето си,
Временното правителств о обявява во
енно положение в Областта и издава
заповед за мобилизиране на мъжко
то население, годно да носи оръжие.
Заедно с това то отправя и покана до
княз Александър I Батенберг да поеме
управлението на обединена България.
Временното правителств о просъщес
твува до 9 септември 1885 г., когато
в Пловдив пристига князът и възлага
функциите му на Комисарство на Южна
България.
Александър I Батенберг – княз на
България от 1879 г. до 1886 г., генерал
и хесенски принц, е роден на 5 април
1857 г. във Верона (Италия). Племенник
е на руския император Александър II.
Участва като доброволец в Руско-турс
ката освободителна война (1877-1878 г.).
Избран е за български княз от Първото
Велико народно събрание на 17 април
1879 г. по препоръка на руския импера
тор и със съгласието на Великите сили,
подписали Берлинския договор (1878 г.).
Още с встъпването си на престола
Александър I Батенберг изразява недо
волство от ограничените правомощия,
които му предоставя Търновската
конституция. Затова се насочва към съюз
с Консервативната партия (чиито води
тели още по време на Учредителното
събрание (1879 г.) се обявили за олигар
хично управление) и с нейна помощ се
стремял да засили личната си власт.
На 27 април 1881 г., с активното съ
действие на ген.-лейтенант П. К.
Ернрот, който по това време е военен
министър в България, Александър I из

вършва отдавна замисления държавен
преврат, след който суспендира (отменя)
конституцията и въвежда т.нар. режим
на пълномощията (1881-1883 г.). Но
този акт не дава очакваните резултати,
напротив,
князът губи до голяма степен своя прес
тиж в България и се лишава от подкре
пата на Русия. Това го принуждава да
възстанови конституцията още преди да
изтече определеният от него 7-годишен
период на пълномощията.
Съгласието му да приеме
Съединението на Източна Румелия с
Княжество България, прокламирано на 6
септември 1885 г. в Пловдив, съдейства
до известна степен за закрепване на по
ложението му вътре в страната.
Външнополитическите му позиции
обаче стават още по-нестабилни. След
Сръбско-българската война (1885 г.), в
която Александър I е главнокомандв ащ
българската войска, настъпва обтягане
на руско-българските отношения. Това
създава силни настроения против него
сред голяма част от българските поли
тически дейци и сред висшия състав
на армията. На 9 август 1886 г. група
офицери русофили извършв ат преврат и
свалят Александър I от престола.
Въпреки извършения контрапреврат,
поради отказа на руския император да
одобри завръщането му в България, на
26 август същата година той абдикира и
напуска завинаги пределите на страната,
като се отказва от българската княжеска
титла и от привилегиите си на принц.
След абдикацията служи в редовете на
австро-унгарската армия до края на жи
вота си. Умира на 17 ноември 1893 г.
По негово желание е погребан в София,
където му е издигнат мавзолей.■
От интернет

На 6 септември отбелязваме една от най-важните дати
в историята на страната ни. Днес България празнува
127-ата годишнина от обявяването на Съединението
на Княжество България с Източна Румелия.
С осъществяването на този исторически акт държавата ни има
своето лице пред света и националните интереси са обединени.
Съединението определя съдбата на България за векове напред.
Това е първата категорична заявка за самостоятелно, равноправ
но участие на българите в модерната история на Европа.
Искам да поздравя всички жители на Община Видин с официал
ния празник, с пожеланието да не забравят усилията на своите
предци да воюват за свободна и силна България! Бъдете здра
ви и успешни, вярвайте в доброто бъдеще на Видин и Видинския
край и живейте като достойни българи!
Честит празник!

Герго ГЕРГОВ,
кмет на Община Видин

В този светъл ден
за България – 6 септемвр и –
Деня на Съединението,
да се поклоним пред памет
та на предците ни, които с
цената на живота си обеди
ниха разпокъсана България.
Нека не угасва в нас българ
ският дух и нека бъде несло
мима вярата ни в постигане
то на нашата цел – едно подобро бъдеще за децата ни!
Честит празник на всички жи
тели на община Грамада!

Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

Уважаеми дейци на ПК
„Септември – Криводол,
член-кооператори и
съграждани,
приемете най-искрени поз
дравления по случай наци
оналния празник 6 септем
ври – бележита дата в исто
рията на свободолюбивия
ни народ, даваща ни повод
за национална гордост и
увереност за значимото ни
място на европейката и
международна политическа
сцена.
Честит празник!
Васил ВАСИЛЕВ,
председател

Слово

спектър

Спасяват храма
"Св. Николай Летни"
в с. Долна Вереница
с 5000 лeвa

▲Парите са от държавата. Тази година
Дирекцията по вероизповеданията към МС е фи
нансирала неотложни ремонти в общо 20 черкви
във Видинска митрополия, между които и за тази
черква, съобщи пред журналисти епископ Сионий.
С тях до края на лятото ще бъде направена хид
роизолация на покрива на черквата, каза кметът
Златко Живков. Ремонтът е изключително важен
заради течовете и вече повредените икони по
стените. Част от тях са рисувани от иконопис
ци от школата на Пимен в началото на XVII век.
Черквата е строена преди турското нашеств
 ие на
Балканите и е една от най-старите в региона.

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

БРОЙ 32 (843) 6 - 12 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
►IN MEMORIAM

68 г. от гибелта
на английските
военни мисии
В решение на
Техеранската
конференция от
1943 г. и призна
вайки антифа
шистк ия характер
на партизанс
кото движение
в България,
английското
правителство
изпр
 аща своя военна мисия към Генералния щаб
на Народноосвободителната въстаническа армия
(НОВА) за установяване на контакт и оказване на
помощ.
Ръководител на Английската военна мисия е
майор Мостин Дейвис, а след неговата гибел през
март 1944 година е майор Франк Томпсън с радист
сержант Кенет Скот, сапьор - Джек Уокър и прево
дач канадецът Ник Мървин /Монро/.
Изпълнявайки своите задължения, сражавайки
се рамо до рамо с партизаните от Втора софийска
партизанска бригада, след битката при с. Батулия
на 30 май 1944 година са заловени и след теж
ки инкв
 изиции без съд и присъди, с изключение
на Кенет Скот, са разстр
 еляни над с. Литаково,
Софийско, от българските фашисти заедно с много
български партизани.
Техните живи съпартизани и българският народ
никога няма да забравят подвига на членовете на
двете английски военни мисии, отдали живота си в
борбата против фашизма.
Поклон пред светлата им памет!
Димитър ЧУЛАШКИ,
бивш партизанин

с. Д-р Йосифово, обл. Монтана

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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

6 – 12 септември
6 ч Св. мчк Евдоксий.
Преп. Архип
7 п Св. мчк Созонт
(Предпразненстпво на
Рождество Богородично)
8 с † Рождество на
Пресвета Богородица
9 н † Неделя пред
Въздвижение. Св. пра
ведни богоотци Йоаким
и Анна. Св. Йоаким I,
патр. Търновски. Св. мчк
Севириан
10 п Св. мчци
Минодора, Митродора и
Нимфодора.
11 в Преп. Теодора
Александрийска. Преп.
Силуан Антонски.
12 с Св. свщмчк
Автоном, еп. Италийски
(Отдание на Рождество
Богородично)

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.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Атанас Маринов
Наско Николов

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

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

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

Цветан Асенов, управител

В подлеза на жп гарата в Монтана.

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

ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин,
който е построен върху
собст вена земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.
От Управителния съвет

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски, и
столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84

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

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

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

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

спектър

МИНИСТЕРСТВО
Н А ВЪТ Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
3400 гр. Монтана, ул. „Искър” №24

Седмица на
пожарната безопасност
Традиционната Седмица на пожарната безо
пасност и тази година се провежда от 10 до 16
септември, като кулминацията е на 14. ІХ., когато
българските огнеборци по традиция отбелязват
своя професионален празник.
Тази година на 14 септември, се навършват 107
години от първия Пожарникарски събор на пожар
ните командири и дейци, проведен през 1905 годи
на в София. Именно на него се слага началото на
съвременното пожарно дело в България, а датата е
обявена за патронен празник на хората, посветили
живота си на борбата с огнената стихия. Точно 90
години по-късно – на 13 септември 1995, с реше
ние на Министерски съвет забравената традиция е
възстановена.
Целта на празника, е не само да се акцентира
върху проблемите с осигуряването на пожарната
безопасност, а също и да се наблегне на противо
пожарните правила, които всеки трябва да спазва,
както на работното място, така и в бита и сред
природата.
Освен пожарогасенето и държавния противопо
жарен контрол, друга основна задача, изпълнявана
от Пожарната, е извършв
 ането на аварийно-спаси
телни дейности, което включва спасяването на хора
при бедствия, аварии, катастрофи и др.
Обаждайки се на телефон 112, хората винаги мо
гат да разчитат на помощта на огнеборците при:
● възникване на пожари;
● пътнотрансп
 ортни произшествия;
● аварии свързани с изтичане и/или разливане на
опасни вещества;
● наводняване на частни и обществени сгради.
Структурите на Главна дирекция „ПБЗН” са готови
да оказват помощ и при отстраняване на паднали
дървета и опасни конструкции, спасяване на хора
от високи сгради, а също така и при тежки зимни
условия по пътищата.
Използвайки повода, отправяме апел към всички
граждани, да спазват противопожарните правила,
като не допускат небрежност при боравене с огъ
ня и спазват забраните за палене. Нека със своите
дела да даваме пример на нашите деца и възпита
ваме у тях чувств
 о за отговорност и дълг.
Във връзка с празника, РСПБЗН – Монтана:
1. Обявява Ден на отворени врати – всеки ден от
09:30 до 12:00 ч. на 10, 11, 12 и 13.09.2012 г. и орга
низира приемна за граждани на адрес: гр.Монтана,
ул. „Искър” № 24, тел.: 096/301-606.
2. Провеждане на демонстрация на ПП техника и
възможностите на структурите на ПБЗН, пред деца
от детските градини:
● ЦДГ „Незабравка” – 10:00 ч. на 10.09.2012 г.;
● ЦДГ „Слънце” – 10:00 ч. на 11.09.2012 г.;
● ЦДГ „Щастливо детство” – 10:00 ч.
на 12.09.2012 г.;
● ЦДГ „Буратино” – 10:00 ч. на 13.09.2012 г.
Ръководството на Районна служба „Пожарна бе
зопасност и защита на населението”, поздр
 авява
своите служители и всички, които са съпричастн
и
към високохуманната ни професия, като им пожела
ва здраве и успехи в личния живот и на работното
място.

Началник РСПБЗН: /инж. Ан.Трендафилов/

Продавам двуетажна нова вила

на път Е-79 – на 25 км от Монтана, застроена площ
140 кв. м (вътрешни стъпала, панорамен изглед,
вграден в първи етаж гараж и барче), дворно място
1 дка, нови стопански постройки, лозе, градина,
асмалък.Тел. за връзка 0884/787465
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Турнир по спортен рибо
лов се проведе на 30 август
2012 г. на язовира на село
Ракево, със съдействието на
Петър Григоров Христов.
Организацията на проява
та е на Общинската коми
сия за борба срещу проти
вообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
и е част от Програмата за

За справки:
0910/ 910 13

организиране на летния
отдих на учениците от об
щина Криводол.
В турнира взеха участие
18 деца на възраст между 8
и 18 години от гр. Криводол
и с. Ракево. Под ръководст
вото на обществените въз
питатели Иван Симеонов
и Йорданка Христова със
тезателите демонстрираха

своите умения в улова на
риба. Класирането бе ин
дивидуално по грам и брой
точки.
На първо място се кла
сира миналогодишният
победител Цветан Николаев
Цветанов. На второ място
остана Николай Георгиев
Найденов и на трето мяс
то – Християн Денчов

Димитров.
Наградите бяха осигуре
ни от Община Криводол.
Наградите и грамотите
връчи Маргарита Петрова
– секретар на Местната
комисия.
Следващият турнир от
програмата е по шах и ще
се проведе на 11 септември
2012 г.■

Козлодуй е в Топ Мнение
криза, ама кметове
20 на общините Криза,
карат скъпи коли

Община Козлодуй се кла
сира на 17-о място по финан
сова устойчивост от всички
264 общини в България, со
чат данни на Министерство
на финансите, публикувани
на интернет страницата на
институцията.
Ресорният министър
Симеон Дянков и негови
ят заместник Владислав
Горанов представиха ре
зултатите за финансовата
стабилност и дисциплина в
общините на база създадена
та от министерството мето
дика за оценка. Прозрачното
и ефективно използване на
финансовите средства от
всяка община се определя по
четири групи показатели: за
финансова самостоятелност,
финансова устойчивост,
ефективност и инвестицион
на активност.
Община Козлодуй влиза в
Топ 20 за първото полугодие
на 2012 г. с класирането си

на 17-о място, като в срав
нение с предходната година
финансовият й рейтинг е
скочил с 18 позиции. За тези
резултати от ключово зна
чение е обстоятелството, че
общината няма просроче
ни задължения и дългове,
а работата й демонстрира
финансова устойчивост и
самостоятелност.
Не толкова добре обаче са
се представили останалите
общини в областта. Враца
например попада на 51
място, а Оряхово се класира
едва на 242 позиция, Мизия
е на 189, Хайредин на 177.
Останалите общини от
областта попадат в края на
класирането – Борован е на
256 място, Криводол на 252,
Роман на 207, Мездра на
190, а Бяла Слатина на 176.
В първата тройка се нареж
дат съответно общините
Шабла, Челопеч и Несебър.
■Слово плюс

►МАЛКИ ОБЯВИ

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

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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

Горан ГОТЕВ

Тези дни затъналите в мизерия българи се възмути
ха от съобщенията за огромните суми, които кметове
плащат за луксозни коли. Кметът на Несебър Николай
Димитров платил 200 000 лв. за мерцедес, а пътят
от Иракли до нос Емине в
 ече 20 г. е най-ужасният в
България и за него общината не е отделила и стотинка.
И кметът на Царево Петко Арнаудов си е поръчал ауди
за 80 000 лв., макар общината да има дълг от 7 млн.
лв. и че след като медиите изнесоха случая, Арнаудов
се бил отказал от покупката, предвиждайки парите
да се вложат в ремонта на детски градини. Да, но то
зи кмет не е проверяван финансово от Държавната
агенция за финансов контрол от 2004 г., когато са би
ли констатирани 112 финансови нарушения. Но още
по-скандални са покупките на свръхскъпи коли от сел
ски кметове, които буквално оставят общините си без
средства, за да се като мутри. Кметът на с. Хитрино
Нуридин Басри си е купил мерцедес за 110 000 лв.,
заявявайки: „Мислех, че за хората ще е удоволствие,
че карам такава кола…” Халал да му е на Доган та
къв кмет, който е и шеф на шуменската организа
ция на ДПС! Няма съмнение, че както е навсякъде в
България, местните общински шефове се държат като
феодали и харчат парите на общините главно в свой
интерес. А много от тях назначават роднините си и на
общински служби, което е в разрез със закона. Но има
ли област, в която да надникнеш и да не си запушиш
носа от зловонието, което се разнася?■

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Големият българин
Петър Парчевич
Есе от
Стефан П. СТЕФАНОВ
Нима не можеше Петър Парчевич
да вегетира спокойно в лоното на
католическата църква? Можеше. Та той е
доктор по каноническо право и теология,
завършил в Рим!
Има нещо, което не дава мира на
младия мъж от село Чипровци. Това е
неговата гордост, че е потомък не само
на стар аристократически род, но и на
великата империя България. Знанията,
които получава в католическото
училище в Чипровци, в Лорето и
Рим му позволяват далеч преди
Паисий да разбере, че империите са
преходни. И макар че става секретар
на Марцианополския /Преславския/
католически архиепископ, а след
време го наследява на този пост, Петър
Парчевич отделя голяма част от времето
и силите си на организирането на
антиосманска коалиция.
Той не работи на сляпо. Отлично
е осведомен за международното
положение в Европа. Точно когато
османската империя е заета с битка
срещу Венеция за остров Крит, моли
полския крал да помогне на влашкия
войвода Матей Бесараб да оглави
въстание на българите през 1647 г., като
им помогне с 20-хилядна войска, но
в решителния момент полският крал

Поетичен салон
Димитър ХРИСТОВ

Икона
България е моята икона
и като самуилов воин ослепен
аз коленича пред вековните й
спомени
и те не преболяват в мен.
Родино, Майко на герои и
предатели,
ти носиш белези от люта бран.
Загивам аз със твоите разпятия
и с теб възкръсвам в гордия
Балкан.
Гневът ми днес надхвърля твойте
граници!
Осиротяла си, ограбена, сама,
чедата ти превръщат се в
изгнаници,
далеч от теб – и тука – у дома.
Изпих родолюбивите възторзи,
проплаках в антибългарска тъма,
ранен съм и в сърцето, и във
мозъка –
ранен с чуждопоклонната кама.
Родино, аз обичам всички хора,
но ти си ми тревога и съдба,
мечтая да е ясен кръгозора ти
след толкова омраза и делба.
Жадувам красота, любов и
празници…
В мен червеят на мъката дълба,
но обичта ми защищава твойте
граници
от корена до младите стебла.
Родино, мъченица и икона,
прекръствам се пред твоя лик
свещен
и коленича пред вековните ти
спомени,
до днес не преболяват те във мен.
Сега е нужен нов Отец Паисий
за днешни и за утрешни врази,
историята нова да напише
и българския дух да възвиси.

умира и помощта се осуетява.
През 1649 Петър Парчевич
посещава Полша, Австрия
и Виена. Авторитетът му на
дипломат става толкова голям, че
лично австрийският император
Фердинанд III го моли да помири
Полша с украинския атаман Богдан
Хмелницки. Последната мисия
завършва успешно и за благодарност
императорът го провъзгласява за
„императорски съветник” и му дава
с декрет благородническа титла.
Догматиците на католическата църква се
дразнят от светската дейност на Петър
Парчевич и затова го снемат от поста
му на архиепископ през 1661 г., но през
1668 г. го реабилитират.
Отново започват дипломатическите
совалки на Петър Парчевич, защото
избухва война между Полша и Турция
през 1671 г. Той посещава Полша,
Австрия, Венеция и Рим. Коалиция
отново не е създадена. Коалиция се
създава след смъртта на Петър Парчевич
през 1674 г., когато Османската
империя е сразена и за пръв път прави
териториални отстъпки.
Приносът на Петър Парчевич за този
голям успех е несъмнен.
Днес тленните останки на големия
българин почиват в гробницата на
знатната римска фамилия Велтери в

базиликата „Сан Андреа деле Фрате”
в Рим. Там има паметна плоча на
български и италиански език, поставена
от признателния български народ,
където всеки българин може да поднесе
цветя на признателност. Признателност
е и наименованието на много улици,
читалища и училища у нас на името на
Петър Парчевич.
Петър Парчевич не е първият,
нито последният чипровчанин, чието
име просиява на дипломатическия
небосклон в мрачните години на
османско потисничество, когато почти
всички българи не могат и да помислят
за това. Той умира едва на 62 години,
вградил живота си, здравето си, силите
си в темелите на битката за национално
освобождение.
Един достоен българин. Един достоен
европеец. Един достоен човек.■
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Извинение
На тоя свят зевзеците са своего
рода украсата. Когато имат акаде
мична титла или са писмовно сръчни,
успяват да формулират постулати,
да издават книги. Изобщо, наглася
ват я така работата, че хем тя да из
глежда усукана, но и да изглежда и
засукана. Сиреч, някак си по-важна,
от колкото си е! Та ако вярваме на
такъв като Шнатърли, който форму
лира „Обобщение за следствията”.
То гласи: „Ако нещо не може да се
обърка, то се обърква!” Като при
бавим и принципа на Тудиско за
асиметрията: „Нещата се объркв
 ат
изведнъж, но се оправят постепенно!”
Като вестникари, ще формулираме
и ние постулат за вестникарството:
„Няма нещо, което в един вестн
 ик да
не може да се обърка!” Защото това
май важи не само за вестникарството!
Та и ние в предния брой №
31/31.08.2012 г. сме изпуснали име
то на колегата и писателя Мартен
Калеев, автор на материала „От бо
га до дявола”, посветен на друг наш
колега и писател Никола Статков.
Затова сега им се извиняваме за
пропуска и сме уверени, че ще ни
разберат!
Ще попитате, ами защо изприказ
вахте толкова приказки за тоя или он
зи по-горе, не можеше ли някак така,
по-директно, по-направо!
Абе можеше! Ама как иначе да
убедим всички, че на вестн
 икарство
то „хараламбене му е майката”, както
казваше един друг наш писател. А
като го поусучеш, като му придадеш
словесен фасон, и някак …читателят
става по-сговорчив.
И прощава, защото нещата, макар
и постепенно, си идват на мястото.
Оправят се! За да може и Шнатърли
хляб да яде! Така де! ■Слово плюс

Боян Ангелов – поет
на реалния свят
Високо в покоите на Рила
върху подпалени от залеза скали
бягат ритуално диви кози
като в рисуван цветен филм,
като в православно песнопение.
Боян Ангелов
Петър ДОНЕВСКИ
Той не обича шумната сцена, нито парад
ния марш на днешния ден. В съвременната
българска поезия навлезе тихо, с присъ
щата му скромност, но трайно, с дълбок
размисъл на всичко, ставащо около нас, с
тревога за социалните, икономически, пси
хологически и морални изменения в живо
та ни през безконечния български преход.
Той е нежен поет, поет, чиято поезия е
пропита с родолюбив патос и стремеж да
съхрани културната ни самобитност, да се
запазят ценностите, традициите, нравите
и обичаите, за които ни уважаваше цяла
Европа, тая Европа, която той познаваше
добре от дългото си преживяване там.
Боян Ангелов е роден в Панагюрище.
Завършва философия и литература в СУ
„Климент Охридски”, след това учи и спе
циализира в Швейцария антропософска
педагогика. Доктор е на философските
науки и автор на повече от петнадесет
поетични книги, на поредица от моногра
фии и сборници с научнопублицистично,
с историческо, философско и естетично
съдържание. Незаменимата му любов обаче
остават българските читалища, тези огнища
на културата ни, които са без аналог в света,
огнища, чиято история и живот са голяма
част от неговите изследвания. Боян Ангелов
е председател на фондация „Читалище
1870”, член е на редакционния екип на
списание „Читалище” и главен редактор на
наскоро излязлата Енциклопедия на българ
ските читалища.
Чета и препрочитам поезията на Боян
Ангелов. Чета, мисля си и все не мога да
определя от коя точно категория на по
етите трябва да го поставя. Отвсякъде го
оглеждам и виждам, че това е един мъдър
и вълнуващ поет, който впечатлява с изк
лючително прецизни и защитени линии в
своето творчество. Това е поетът на реалния
свят, в чиито поетични сборници се предс
тавя като емоционален, езиково и структур
но завършен поет, стиховете на който не са
отклици на внезапни хрумвания и емоции,

а тревожно преживяни събития и действия
в живота, негов рефлекс и чувства, които
дълго са се утаявали в душата му, за да се
родят дълбоки, стойностни преживявания,
за да се роди поезия, въздействаща с мно
гопластовата идейност и пастелна то
налност на словото. Споделям открито:
„Има нещо светло, тихо изживяване…/
Бронзовият екот на камбаната препускаше в
съня ми/ и се целуваше с диханието на ду
шата – „Панагюрската „Света Богородица”.
Има особено депо за мечти и специфично
въздействие в неговото творчество. Той има
зрителна осезаемост, той потъва в свят с из
разена душевност… „Тъмно е… Суграшица
изгризва / хълбока на мраморния хлад…/
Майката на вълците излиза, / за да обуздае
своя глад…”
Колко силно е казано. Да. Вълните на
Бояновата поезия не се полагат само в опре
деления и норми, а преливат като пролетно
наводнение извън тях, без да разводня
ват самото повествование. Тая поезия е
многоцветна, не монолитна в любовта и
предаността на поета, в неговата мисия, в
която личи, че той не пази погледа си от
зли очи и вражди, но е внимателен и пази
душата си при тревожния му преход през
тресавищата на живота. Във всичките си
стихове поетът е отговорен, има топъл,
благороден поглед към родното, описва
времена, събития и преживелици и с мело
дичен език извисява теми, образи, багри и
детайли по специфичен начин и го транс
портира към читателя с духа на големите
поети като Ботев, Смирненски, Вапцаров.
Аз твърдо препоръчвам на читателите
– прочетете този автор. Ще се обогати
те с надежда и вяра в по-доброто, ще се
обогатите с много обич към Отечеството.
Неговите творби като: „Зад люляците тъм
ни”, „Глогия”, „Лабиринт”, „Панагюрската
„Света Богородица”, „Отрицание на отрица
нието” са завоевание на съвременната бъл
гарска поезия. Това е жива поезия, писана
с човешки страдания, с искрено авторово
преживяване, което е с неповторима звуч
ност и музика, с рима и ритмика, писана от
човек с дарба и поетичен генетичен талант,
при който се вълнува гражданската съвест
на един романтик и родолюбец, нужен на
всички българи, които обичат България и
горещо желаят да пребъдем и оцелеем като
нация и героичен народ.■

Боян АНГЕЛОВ

Къщата на
Метерлинк
Вече отделен съм от стиха си.
Той е сам – не ми принадлежи,
но защо отчаяно ме търси
в тъмното, преди да продължи.
Тъмно е… Суграшица изгриза
хълбока на мраморния хлад.
Майката на вълците излиза,
за да обуздае своя глад.
Другото, което ме напусна,
метаморфозира в синева.
Облаците моделират устни –
устни като къща за слова.
Майката на вълците е вече
близо, до което бил съм аз.
И е мрачно, без да бъде вечер,
и в тревите
ляга
вълчи мраз…

