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В Криводол

Има безпокойство, че мес т ни те влас ти ще 
бъ дат ощетени, ко мен ти ра Стефан Иванов, 
кон сул тант на Националното сдру же ние на 
об щи ни те в България, от нос но про ек та на 
Закона за пуб лич ни те финанси. 

Той е на мнение, че пуб лич ни те фи нан си 
са мно го неефективни. Според не го дър
жа ва та от не ма пра во мо щия от общините. 
Проблемите се из ра зя ват в това, че дър жа
ва та не е прес та на ла да тре ти ра об щи ни те 
ка то свои придатъци, ня как ви структури, ко
ито тя мо же да ко ман д ва как то си иска, да 
про ме ня за ко но да тел с т во то и ус ло ви ята на 
иг ра та и по то зи на чин да пра ви неп ред ви ди
ми мес т ни те бюджети. ■ Слово плюс

Медковец е сред пет те 
мал ки об щи ни в страната, 
на ма ли ли за дъл же ни ята 
си през пър ви те шест ме
се ца на годината. 

Останалите де сет от 
об лас т та не по па дат сред 
отличниците, но и не са 
сред аутсайдерите. Това 
по каз ва справ ка на фи
нан со во то министерство. 
Ведомството е из гот
ви ло сис те ма за оцен
ка на общините, ко ято 
поз во ля ва да се види 
управлението на  дър жав
ни те ре сур си на мес т но 
равнище. 

Медковец е сред об
щи ни те с найго ля мо 
на ма ле ние на прос ро че
ни те за дъл же ния спря мо 
съ щия пе ри од на ми на
ла та година. Местната 
уп ра ва е “сто пи ла” те ку
щи я дълг с 200 000 лева. 
Медковец не е от  мал ки
те общини, ко ито са на 
мо ре то или имат по лез ни 
изкопаем. С вре ме то оба
че от бе ляз ва напредък 
заради компетентната 
общинска управа, начело 
на която шести мандат е 
кметът инж. Венцислав 
Евгениев. ■Слово плюс.

„Всички ние сме тук, за 
да от бе ле жим ед на ху ба
ва традиция, ко ято

има сво ите мно гоб рой
ни почитатели. Това съ
би тие прев ръ ща Видин и 
Видинския край в ис тин
с ка фес ти вал на сцена, 
къ де то по каз ват сво ето 
из кус т во де сет ки със та
ви от България, Румъния 
и Сърбия. То е до ка за
тел с т во за прек рас ни те 
вза имо от но ше ния и кул
тур но сът руд ни чес т во 
меж ду крайг ра нич ни те 
региони, за ет ни чес ка 
то ле рант ност и ува же ние 
към тра ди ци ите и фолк
лор но то нас лед с т во на 

вся ка об щ ност“. С те зи 
ду ми за мес т никкме
тът на Община Видин 
Борислава Борисова 
от к ри XIII из да ние на 
Международния фолк ло
рен фес ти вал на влаш
ка та /ру мън с ка та пе сен 
и танц. На от к ри ва не то 
при със т ва ха глав ни ят 
сек ре тар на ру мън с ко то 
по сол с т во у нас Силвиу 
Дамян, сек ре та рят на 
Националния съ вет за 
сът руд ни чес т во по ет
ни чес ки те и ин тег ра ци
он ни те въп ро си към МС 
Петър Атанасов, по чет
ни ят кон сул на Румъния 
във Видин Коста Гривов.

Главен ор га ни за тор 
на фестивала, за ед
но с Община Видин, е 
Асоциацията на вла си те 
в България. Сега се от
бе ляз ват 20 го ди ни от 
ос но ва ва не то й. В XIII 
из да ние на фестивала 
се включ ват око ло 20 
фолк лор ни състава, гру
пи и ин ди ви ду ал ни из
пъл ни те ли от България, 
Румъния и Сърбия. 
Участниците във фес
ти ва ла пред с та ви ха 
впе чат ля ващ га ла спек
та къл на сце на та при 
Художествената га ле рия 
„Н. Петров“. ■Слово 
плюс

Нов за кон 
ощетява
общините

Медковец е сред 
от лич ни те об щи ни 

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ, КМЕТ НА МЕДКОВЕЦ

Галя МАРКОВА
На 30 ав густ офи ци ал но бе 

от к ри то об щин с ко то пред п ри
ятие „Социални и ко му нал ни 
дейнос ти” в гр. Криводол. 
Предприятието ще се по ме ща
ва в сгра да та на бив ша та дет
с ка гра ди на „Яна Лъскова”. 
Лентата пре ря за ха кме тът на 
об щи на та Петър Данчев и 
ди рек то рът на пред п ри яти ето 
София Ангелова.

На це ре мо ни ята при със т
ва ха за мес т никкме то ве те на 
об щи на та Дияна Милетиева 
и Йордан Желязков, 
Анелия Николова – сек ре
тар на общината, жи те ли на 

Криводол и общината.
Поздрав към всич ки от п

ра ви ха кме тът Петър Данчев 
и Веселина Томова – пред се
да тел на пен си онер с ки клуб 
„Тавтиомозис” – Криводол.

138 ду ши ще ра бо тят към 
Общинското пред п ри ятие по 
Проект „Нов избор, раз ви тие 
и ре али за ция” по Оперативна 
прог ра ма "Развитие на чо
веш ки те ресурси" към 
Министерството на тру
да и со ци ал на та политика, 

Агенция по заетост, след 
ус пеш но за вър ше ни кур со ве 
на обучение.

50 чо ве ка са наз на че ни ка то 
„ра бот ник градинари", от 
тях 18 в Криводол, а ос та на
ли те 32 ще ра бо тят в се ла та 
на общината. 60 чо ве ка ще 
ра бо тят ка то "ра бот ник под
дръж ка на пътища", от тях 15 
в град Криводол, 45 в се ла та 
на общината. 19 чо ве ка ще 
ра бо тят ка то „общ ра бот ник 
– под дър жа не на сгра ди”, от  

тях 4 в Криводол, ос та на ли те 
15 в селата. 

9 чо ве ка ще ра бо тят ка
то „ин ка са тор – съ би рач на 
да нъ ци и так си”, от тях 2 в 
Криводол, ос та на ли те 7 в 
селата.

Към об щин с ко то пред
п ри яти ето има и ус лу
га „Домашен со ци ален 
патронаж”. Обслужват се 270 
чо ве ка от общината, на ко
ито им се дос та вя хра на по 
домовете.■

138 души ще
работят в 
ново об щин с ко 
пред п ри ятие

СНИМКА: АВТОРЪТ

XIII Международен фолк ло рен фес ти вал
на влаш ка та /ру мън с ка  пе сен и танц
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“Ти не се про ме няш - пов то ри мо 
ка то прах по пътя,
ка то есен ния дъжд в 
крайре чи ята рук нал -
аз те но ся, пре жи вя вам да же
в съ ни ща та смът но
с оня гъ лъ б,  по дир обед 
гър ле но загукал”

Елеонора ЦАНОВА
Тези сти хо ве пос ве ща ва на 

род ния си град Криводол пре ди 
го ди ни по етът Траян Първанов, 
един сво е об ра зен и не жен лирик, 
оти шъл си без време. Преди дни, 
в Деня на град Криводол, той по
лу чи пос мър т но приз на ни ето на 
сво ите съг раж да ни и за ед но с още 
три ма име ни ти кри во дол ча ни ста
на но си тел на зва ни ето “Почетен 
гражданин” на Криводол.

На 29 ав густ 1969 го ди на 
Криводол ста ва гра д, п ре ди 
години де нят е из б ран за праз
ник на об щи на та и се га се чес т ва 
за сед ми път. Тържествено пред 
сгра да та на кметс т во то гра до на
чал ни кът Петър Данчев из диг на 
три баг ре ни ка под зву ци те на на
ци онал ния химн. 

 Празникът е по вод да се връ
ща ме от но во и от но во в ис то ри
ята при на ча ло то и традициите, 
но и по вод да ка жа , че Криводол 
има бъдеще. Това е за лог за пого
ля мо старание, за да пос тиг нем 
подоб ри ре зул та ти и се рад ва ме 
на ус пе хи те. Нашата цел е с об
щи усилия, с мно го пос то ян с т во 
и труд да съг ра дим Криводол, 
об щия ни дом, ка то ед но прив
ле ка тел но мяс то за бъ де щи те 
поколения.  С те зи ду ми се обър
на към съб ра ни те на пло ща да 
свои съг раж да ни кме тът Данчев.    

В то зи праз ни чен дел ник ра
бо та та по из г раж да не то на но вия 
ста ди он и ба за та око ло него ве
че стар ти ра ше и там се тру де ха 
ма ши ни и хора. Новото спор т но 
съ оръ же ние, ко ето ще бъ де из г ра
де но по спе че лен ев ро пейс ки про
ект, ще стру ва пет ми ли она лева. 
Предстои ре монт на цен т рал ния 
площад за 280 000 ле ва, до вър ш
ват се ре мон ти те на учи ли ща та. 

В но ви я со ци ален пат ро наж по 
швейцар с ки пи ло тен про ект ще 
се пред ла гат со ци ал ни и здрав ни 
ус лу ги на 85 хо ра с ув реж да ния. 
Към но вос фор ми ра но то об щин
с ко пред п ри ятие “Социални 
дейнос ти и ко му нал ни услуги”, 
къ де то се га има наз на че ни 40 
човека, ще се тру дят по чистотата, 
хи ги ени зи ра не то на гра да и се ла
та и под дър жа не то на пътищата 
още 165. Има ин вес ти ции в ин
с та ла ция за би огаз и бли зо пет 
де ка ри парници.

 Трябва да ува жа ва ме 
празниците, за да ува жа ва ме и 
дел ни ци те  каз ва Петър Данчев. 
А дел ни кът на ина че мал ко то 
град че Криводол е жив. В пос лед
ни те осем го ди ни по ев ро пейс ки 
про ек ти са влез ли бли зо 40 ми ли
она лева. И ма кар да ня ма раз ви та 
индустрия, пре ди де се ти ле тие се 
сла ве ше със сво ите мал ки ра бо
тил нич ки за ко же ни об лек ла, с 
майс то ри те си строители. На своя 
праз ник хо ра та са убе де ни , че има 
бъ де ще за мла ди те тук, ма кар че 
те ве че ма со во са по тър си ли пре
пи та ние в го ле ми те гра до ве или в 
чужбина.

На тър жес т ве на се сия на Об
щин с кия съвет пред се да те лят 
Юрий Кацарски обя ви но ви те 
но си те ли на го ля мо то от ли чие на 
Криводол. Освен по етът Траян 
Първанов, пос мър т но зва ни
ето по лу чи др Антони Тодоров. 
Благодарейки за признанието, 
сес т ра му Златка Тодорова спо де
ли : “Дейнос т та на моя брат в об
лас т та на ме ди ци на та бе на со че на 
ос нов но към де ца та. Той не жа
ле ше труд и се раз да ва ше на хо
ра та.” Благодарение на др Анто, 
как то го зна ят криводолчани, тук 
е от к ри та учас тъ ко ва бол ни ца, 
дос та вен е пър ви ят рент ге нов 
апа рат и линейка. 

 Не е важ но кол ко го ди ни ще 
уп рав ля ваш, а как ва ди ря ще ос
та виш  за яви, по емай ки наг ра
да та на Криводол, 81го диш ни ят 
Георги Петков, дъл го го ди шен 
кмет и об щес т ве ник от Лесура. 
За сво ята не умор на и ак тив на 
дейнос т,  за все от дайнос т та си 
на професията, биб ли оте кар ката 
Христина Кръстева бе удос то ена 
от сво ите съг раж да ни и от об щин
с ки те съ вет ни ци съ що с ви со ко то 
зва ние. С бли зо 30го ди шен стаж, 

аб со лю тен про фе си она лист и ав
то ри тет в сво ята област, тя е член 
на Българската биб ли отеч ноин
фор ма ци он на асо ци ация, а през 
май та зи го ди на по лу чи престиж
н ото от ли чие “Библиотекар на 
го ди на та 2011” . Името й вли за 
в ен цик ло пе ди ята “Български 
въз рож ден с ки чи та ли ща” ка то 
приз на ние за нейния при нос в 
библиотекознанието, биб ли ог
ра фи ята и чи та лищ но то де ло и 
още ка то кра евед и дъл го го ди шен 
самодеец.

Много нас т ро ение в праз нич
ния ден доп ри не се гру па та от 
мла ди тан ць ори от чи та ли ще то в 
Баурене и из пъл не ни ето на ча ров
на та Полина Венкова.

По ар хе оло ги чес ки дан ни за 
жи вот тук мо же да се го во ри 
още през не оли та и халколита. 
Откритата край Градешница 
гли не на плоч ка със за га дъч
ни пис ме ни зна ци е об ра зец на 
пър ва та пис ме ност в Европа 
 тракийската. Тази ис то рия да
ва са мо чув с т ви ето на хо ра та тук 
да гледат, въп ре ки трудностите, 
пооп ти мис тич но не са мо на 
празника, но и в своя делник.■

Празник в Криводол
От първата 
писменост до
съвременния
град

Жътвената
кампания
прик люч и

Жътвената кам па ния в 
об ласт Видин е към края. 
Ечемикът е приб ран на 100%, а 
пше ни ца та  на 85,2%. Другите 
кул ту ри са ожъ на ти на 80%. С 
ече мик са ре кол ти ра ни 17 829 
дка., ка то сред ни ят до бив е 303 
кг от дка. С пше ни ца са ожъ на
ти 244 840 дка. Средният до бив 
е 329 кг. от дка. Найдоб ри до
би ви има в об щи ни те Ружинци 
– 368 кг. от дка, Грамада – 380 
кг., Димово – 363 кг. Посла би 
са до би ви те в Чупрене – 224 кг. 
от дка, Белоградчик – 260 кг., 
Бойница 270 кг. Разликите се 
обяс ня ват с поч ве ни те ус ло вия 
в от дел ни те общини.  Очаква се 
про из ве де но то зър но да бъ де 
по ве че от ми на ла та година, но 
то ще е за смет ка на уве ли че
ни ето на площите. За пос лед
на та го ди на пло щи те с пше ни ца 
са се уве ли чи ли с 45 220 дка. В 
жът ве на та кам па ния учас т ват 
208 комбайна. ■ Слово плюс

Във Видин

Синята
зонавсила 
от 15 
септември

Синя зона за вре мен но 
пла те но пар ки ра не се въ
веж да във Видин. Новата 
ор га ни за ция на дви же ни
ето ще вле зе в си ла до 15 
септември, съ об ща ват от 
общината. Синята зона 
ще об х ва ща шест ули
ци в иде ал ния цен тър на 
града. Близо 1000 пар ко
мес та ще мо гат да бъ дат 
използвани, а так си те ще 
се съ би рат сре щу талони, 
как то и след из п ра ща не на 
SMS, съ дър жащ но ме ра на 
автомобила. Паркирането 
ще стру ва по 1 лев на час, 
ка то един ав то мо бил ще 
мо же да прес то ява не по
ве че от два ча са на ед но 
паркомясто. Предвидени са 
и слу жеб ни або на мен ти по 
50 лв. ме сеч но за фир ми 
и институции. Хората в не
рав нос той но по ло же ние ще 
имат въз мож ност да пол з
ват без п лат но по 2 мес та 
на паркинг, обоз на че ни със 
знаци. 

Ще има и гра ти сен пе
ри од от 30 дни, през кой то 
ня ма да се на ла гат сан к ции 
на нарушителите, за да мо
же ви дин ча ни да свик нат с 
промените. Това ще ста не 
за ед но с въ веж да не то на 
из ця ло но ва ор га ни за ция 
на дви же ни ето в града, 
вклю чи тел но и обо со бя
ва не на цен т рал ни ули ци 
с ед но по соч но движение. 
Забранява се и дви же ни
ето на ка ру ци в цен т рал
на та град с ка част, как то и 
в по ве че то от квар та ли те в 
града. 

Санкцията за неп ра вил
но пар ки ра не е до 50 лв. с 
фиш. Със 100 лв. ще бъ дат 
гло бя ват оне зи шофьори, 
ко ито спи рат ко ли те си на 
паркомясто, оп ре де ле но 
за хо ра с увреждания. За 
спиране, пар ки ра не или 
пре ми на ва не на ав то мо би
ли през паркове, гра ди ни и 
зе ле ни пло щи сан к ци ята е 
до 500 лв. ■ Слово плюс

ВМонтана
назначиха слу жеб но 
до мо уп ра ви те ли

Кметът на Монтана Златко Живков 
наз на чи слу жеб но 97 до мо уп ра ви те ли 
и ка си ери на жи лищ ни вхо до ве в об
лас т ния град. До за по вед та се стигна, 
след ка то жи ву щи те в тях не про ве до
ха в за ко но ви те сро ко ве съб ра ния на 
етаж на та собственост. Несъгласните 
с вме не ни те им за дъл же ния мо гат да 
об жал ват по ре да на ад ми нис т ра тив
но то производство, ка за гл. сек ре тар 
на об щи на та Мариус Конов.

Над по ло ви на та от слу жи те ли
те в кмет с ка та ад ми нис т ра ция бя ха 
на то ва ре на със за да ча та да ор га ни
зи рат 410 при ну ди тел но сви ка ни 
съб ра ния на соб с т ве ни ци на жи ли
ща в сградите, ко ито са на по ве че 
от 4 етажа. На 313 от тях съ се ди те 
си из б ра ха уп ра ви те ли и кон т рол ни 
съвети. Останалите 97 бя ха наз на че
ни служебно, уточ ни Конов. Месец 
пре ди из ти ча не на сро ка по Закона за 
етаж на та соб с т ве ност са про ве де ни 
410 „слу жеб ни” съб ра ния на соб с т ве
ни ци на жи ли ща в сградите, кои то са 
на по ве че от 4 ета жа . На те ри то ри ята 
на Община Монтана има 777 етаж
ни собствености, 367 от тях са ми са 
про ве ли съб ра ния и са из б ра ли до мо
уп ра ви тел и касиер. Срокът, в кой то 
чо век мо же да бъ де пред се да тел на 
уп ра ви те лен съвет, е две години. Вече 
са ре гис т ри ра ни и две сдружения. 
Те са на ул. “Цар Асен” № 8 и на “22 
сеп тем в ри” № 29. ■Слово плюс

Кметът на Община Видин Герго 
Гергов при със т ва на тър жес т

вен во дос вет в „Гипс” АД – Кошава, 
по по вод офи ци ал но то от к ри ва не на 
но во пос т ро ения битов ком п лекс на 
миньо ра и но вия ав то мо бил за спеш
на помощ

На съ би ти ето при със т ва ха де пу
татите Кристияна Петрова Владимир 
Тошев, пред с та ви те ли на Съвета на 
ди рек то ри те на „Гипс” АД  и други. 

 „Радвам се, че имам въз мож нос т
та да ви поз д ра вя за работата, ко ято 
правите. Изпълнявайте за да чи те си 
бди тел но и отговорно пред ва ши те 
ме ни джъ ри и пред ва ши те семейства. 
Въпреки труд ни те ико но ми чес ки 
условия, про дъл жа вай те да се раз
ви ва те и да вър ви те сме ло нап ред” 
– ка за при от к ри ва не то ви дин с ки ят 
кмет. Той поз д ра ви слу жи те ли те и 
ръ ко вод с т во то на пред п ри яти ето с 

про фе си онал ния праз ник на миньо ра 
и им по же ла здра ве и лич ни успехи.

Фирмата е вло жи ла око ло 100 000 
лв. за ли нейка та на мин нос па си тел
на та служ ба и из г раж да не то на би
то вия комплекс. Той пред ла га стая 
за назначение, съблекални, бани, 
лам пис тер на и дру ги по ме ще ния 
за отдих. Всичко то ва поз во ля ва на 
миньо ри те ед на поудоб на и при ят на 
ра бот на среда. ■Слово плюс

В „Гипс” АД 
откриха битов 
комплекс
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Валентина
БОБОЙЧЕВА 
За страс т та си да пи ше 

и за че ти ри те книги, ко
ито има ве че зад гър ба си, 
той го во ри ка то за хоби. 
Скромен е по от но ше ние 
на твор чес т во то си, но пък 
въз тор жен и емо ци онал
но зареден, вдъх но вен по 
хлапашки, осо бе но ко га то 
го во ри за лю би ма та му Бяла 
Слатина. Роден е тук.

Почти осем де сет го ди ни 
след тогава, с мно го лю
бов споделя: „Какво не що 
е род но то място! Велика 
работа! Сякаш е ко ди ра но 
в индивида. И вър тиш – 
сучеш, ако не реално, то в 
мис ли те и съз на ни ето си – 
ня ма мър да не от него!”

Това е той – ве че проф. 
др, Иван Байчев – из
вес тен бъл гар с ки учен в 
об лас т та на хра ни тел на та 
промишленост, еко ло ги ята 
и опаз ва не то на окол на та 
среда. Работи ка то ръ ко
во ди тел на фи ли ала на 
Института по ме соп ро миш
ле ност в Русе и Русенския 
Университет. Има над 200 
на уч ни и на уч но по пу ляр ни 
пуб ли ка ции в на ши и чуж
дес т ран ни издания, по ве че 
от 250 на уч ни разработки, 
книги, учеб ни помагала, 
тех но ло гии и изобретения.

И то зи дос то ле пен учен, 

преподавател, из вес тен 
све то вен авторитет, пред с
та вял стра на та ни на мно го 
меж ду на род ни кон г ре си и 
симпозиуми, прис тиг на на 
29ти ав густ в род на та му 
Бяла Слатина, за да да ри на 
лю би мо то си читалище, на 
ми ли и скъ пи на не го хо ра 
из да де на та му съв сем нас
ко ро чет вър та книга. След 
не го ви те „Разкази мили, 
ве се ли и тъж ни” (2007), 
„Младежки опи ти и пен си
онер с ки за дяв ки” (2009) и 
„Какви времена, как ви съд
би” (2010) той ни пос ве ща
ва в „Страници от не го вия 
днев ник”.

Ех, ако все ки има ше та ко
ва пло дот вор но „хо би”…

Крум Гергицов, из вес тен 
из кус т во вед казва: „В чет
вър та та си кни га „Страници 
от моя днев ник”, проф. 
Иван Байчев, при те жа
вай ки  ши рок ди апа зон от 
ен цик ло пе дич ни познания, 
на учен и пре по да ва тел с ки 
опит, е мъ дър наб лю да
тел и ана ли за тор на важ ни 
явления, про це си и лич
нос ти от раз лич ни сфе ри 
на об щес т во то – наука, 
образование, из кус т во и 
со ци ален живот. Така той 
се по каз ва ка то учен и ли
те ра тор с ос т ри съв ре мен ни 
се ти ва към проб ле ми те на 
времето, ка то чо век с буд

на и от к ри та граж дан с ка 
позиция. В та зи си твор ба 
той раз к ри ва и дру га своя 
дар ба – уме ни ето да пи ше 
със зав ла дя ва ща пуб ли цис
тич на страст.”

Успоредно с ми ли те сре
щи и спомени, слад ки те 
раз дум ки на чаш ка кафе, 
щас т ли во спо де ле на лю бов 
към дъл го лет но то чи та
ли ще проф. Иван Байчев 
по се ти и Общината, къ де то 
бе ра душ но пос рещ нат от 

за мес т никкме та – инж. 
Тихомир Трифонов, с ко
го то раз го ва ря ха и ка то 
„ко ле ги” (как то ка за проф. 
Байчев), за що то в пе ри ода 
19911994 го ди на той е бил 
зам.кмет на Община Русе 
по ре со ра „Хуманитарна и 
со ци ал на по ли ти ка”. Инж. 
Т. Трифонов бе трог нат и 
ис к ре но раз въл ну ван от да
ре ни те от про фе со ра книги, 
до ри обе ща те да стиг нат 
до, кол ко то може, по ве че 

белослатинчани.
Всички кни ги на проф. 

Байчев мо же да се на
ме рят и в биб ли оте ка та 
на Народно чи та ли ще 
„Развитие1892” – гр. Бяла 
Слатина.

В знак на признание, бла
го дар ност и гор дост инж. 
Трифонов връ чи на на шия 
съгражданин, проф.др 
Иван Байчев пла кет на Бяла 
Слатина.

Сигурна съм, че лю би ма

та му ба ба Мария, на ко ято 
в твор би те си про фе со рът 
пос ве ща ва дос та страници, 
в края на то зи ав гус тов с ки 
ден би въз к лик на ла „Добро, 
доб ро – та се занело!”

Но на ли 
„Ако до вся ко доб ро 
съ щес т во
зас та не по не още едно,
то га ва ще поч не 
та къв живот,
че са мо си ви кам „Дано!”
Дано, Професоре!■

Проф. Иван Байчев 
в род ния град

Земляци

В. „Ню Йорк таймс”:

Брюкселразтревожен 
за медийната свобода 
в България

На 80о 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 80о 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 35а.

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 попрозрачна. 
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.■

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

Строително лято
в община

Георги Дамяново   

С 620 хил. лв. 
почистват 
речните корита
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Съединението

Честит празник!
С го ля ма ра дост поз д ра вя-
вам жи те ли те на Медковец 
и об щи на та с праз ни ка на 
Съединението 6 септември!
Нека та зи ве ли ка да та да 
ни да ря ва с ви со ко са мо-
чув с т вие и успехи, с ко ито 
да се гор де ем и да нап ра-
вим жи во та още по-ху бав и 
добър. Нека бъ дем дос той ни 
нас лед ни ци на ония ве ли ки 
българи, ко ито с бо га тир-
с ко мъ жес т во из вър ши ха 
Съединението на България!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

 Уважаеми съграждани,

Приемете мо ите поз д ра ви по по вод 6 
сеп тем в ри – Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия. На то зи ден 
от бе ляз ва ме ед но от най-важ ни те съ би-
тия в ис то ри ята на стра на та ни - бе лег 
за си ла та ни ка то народ, спо со бен да 
се обе ди ни и за щи ти сво ите интереси. 
Преди 127 го ди ни на ши те пред ци се 
из п ра вят сре щу во ля та на Великите 
си ли с яс на та позиция, че са ми ще оп-
ре де лят съд ба та си. Разпокъсаната 
ни от Берлинския до го вор те ри то рия е 
обединена, но по-важ но е, че се обе ди-
ня ват на род  и уп рав ля ва щи – акт на нап-
ред ва ща държавност. Сигурен съм, че и 
днес има ме дос та тъч но каузи, зад ко ито 
да зас та нем един ни и кол ко то по-чес то 
успяваме, тол ко ва по-спо соб ни ще бъ-
дем да ук ре пим България.
Честит празник!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Уважаеми съграждани,
На 6 сеп тем в ри от бе ляз-
ва ме ед но из к лю чи тел но 
съ би тие в бъл гар с ка та 
ис то рия – Съединението 
на Княжество България с 
Източна Румелия. 
Една дата, бе ля за ла най-
но ва та ни ис то рия и сим во-
ли зи ра ща на ци онал но то 
ни един с т во и гор дос т та на 
бъл гар с кия народ.
Честит празник!

Борис НИКОЛОВ
кмет на Община Белоградчик

Честит 6 сеп тем в ри – 
Ден на Съединението!
Нека пат ри отич ни те 
чувства, ко ито по раж да то-
зи празник, да ста ват все 
по-го ре щи и ние ка то ис-
тин с ки бъл га ри и бъл гар ки 
да работим, да об ра бот ва-
ме зе мя та така, спло те ни 
и единни, че да да ва най-
щед ри плодове, за да бъ де 
на ши ят жи вот щас т лив и 
богат.

Светлин СРЕТЕНИЕВ
кмет на Община Бойчиновци

Уважаеми съг раж да ни 
от об щи на Монтана,
Датата 6 сеп тем в ри ве че 
127 го ди ни из пъл ва сър ца-
та ни с гордост, че сме бъл-
га ри. Защото съ еди не ни-
ето е ед но на пъл но са мос-
то ятел но бъл гар с ко дело, в 
ко ето се ог леж дат не са мо 
пат ри отиз мът и жер т во го-
тов нос т та на дейци те от 
оно ва време, но и же ле зен 
праг ма ти зъм и дип ло ма ти-
чес ки умения, на ко ито ряд-
ко сме би ва ли сви де те ли в 
на ша та история.
Нека да се пок ло ним пред 
ге ро ите от 1885 г., пред на-
ци онал на та па мет на бъл-
гар с кия народ!

инж. Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

Поздравявам най-сър деч но
всич ки граж да ни и гос ти на
об щи на Мездра с 
ве ли ка та да та 6 сеп тем в ри – 
Ден на Съединението.

Нека здрави, силни, вдъх но-
ве ни със своя труд и во ля 
да бъ дем дос той ни нас лед-
ни ци на ве ли ки те българи, 
ко ито с мъ жес т во обе ди ни ха 
България.
Нека гра дът ни все по ве че да 
ху ба вее и богатее!

Иван АСПАРУХОВ
кмет на Община Мездра

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
поз д ра вя ва сво ите слу жи те-
ли и съг раж да ни с Деня на 
бъл гар с ко то съ еди не ние 6 
септември.
Нека иде алът на 
Съединението из ви си сър-
ца та ни за но ва мо дер на 
България!
Честит празник!

Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

По слу чай на ци онал ния 
праз ник 6 сеп тем в ри – 
Ден на Съединението
поз д ра вя вам граж да ни-
те и гос ти те на об щи на 
Чипровци с по же ла ние за 
пло дот во рен труд, за още 
по-го лям раз ц вет на бал-
кан с ка та пер ла Чипровци. 
Желая ви мно го нас т ро-
ение и ус мив ки през праз-
нич ни те дни!

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Честит празник!
Денят 6 сеп тем в ри е па ме-
тен в на ша та история. Той ни 
за дъл жа ва да сме единни, 
здра во сплотени, за що то съ-
еди не ни ето пра ви силата. А 
бъ де ще то на стра на та изис-
к ва от нас по ве че от в ся ко га 
да сме обединени!

Венцислав ВАНКОВ
кмет на Община Ружинци

Честит празник, 
скъ пи съграждани!

Честит 6 сеп тем в ри – Ден на 
бъл гар с ко то Съединение!
Като ви по же ла вам креп-
ко здраве, мно го ра дост и 
щас тие в семействата, не ка 
да съ еди ним всич ки на ши 
мисли, чув с т ва и меч ти в 
едно, за да пре вър нем об щи-
на та в об раз цо ва във вся ко 
отношение!

Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги 

Дамяново

ЕТ „Нешо Миранов” – 
Бяла Слатина
поз д ра вя ва сво ите служители, 
съг раж да ни и биз нес пар т ньо ри 
с Деня на бъл гар с ко то 
съ еди не ние 6 септември.

Нека иде алът на 
Съединението из ви си сър-
ца та ни за но ва мо дер на 
България!
Честит празник!

Нешо МИРАНОВ, уп ра ви тел
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На 6 сеп тем в ри 1885 го ди на е про
въз г ла се но Съединението на 

раз де ле ни те по си ла та на Берлинския 
до го вор Източна Румелия и Княжество 
България.  
По си ла та на Берлинския до го вор от 
1878 г. Южна България, на ре че на по ис
ка не на ан г лийс ка та дип ло ма ция Източна 
Румелия, е от къс на та от въ зоб но ве на та 
бъл гар с ка дър жа ва и вклю че на от но во в 
пре де ли те на Османската империя, ма
кар и с из вес т на автономия.  
Българското на се ле ние от Областта 
не се при ми ря ва с нес п ра вед ли ви те 
ре ше ния на Берлинския до го вор и не
за бав но по веж да бор ба про тив тях. 
Първоначалният за ми съл е при съ еди
ня ва не то на Областта да ста не за ед но с 
при съ еди ня ва не то на дру ги те от къс на ти 
от Княжеството бъл гар с ки области. 

След ка то то ва се оказ ва невъзможно, 
глав но по ра ди не под хо дя ща та меж ду на
род на обстановка, на пре ден план из ли за 
за да ча та да се ре али зи ра по не при съ еди
ня ва не то са мо на Източна Румелия. 

Първите опи ти за осъ щес т вя ва не на 
та зи за да ча се пред п ри емат още през 
1880 г. През 1884 г. въп ро сът за при съ
еди ня ва не то на Източна Румелия към 
Княжество България от но во из ли за на 
пре ден план, но и то зи път не мо же 
да бъ де решен. Борбата взе ма ор га ни
зи ран ха рак тер след уч ре дя ва не то на 
Българския та ен цен т ра лен ре во лю ци
онен ко ми тет (БТЦРК) в Пловдив през 
фев ру ари 1885 г.  
Той се на гър б ва с из пъл не ни ето на за да
ча та са мо с ре во лю ци он ни средства, по 
при ме ра на дейци те на Априлското въс
та ние през 1876 г. 

През ля то то на 1885 г. е из б ран нов 
със тав на БТЦРК, който, без да се от
каз ва от под го тов ка та на ма со ва ре во

лю ци он на борба, из ди га ло зун га за обе
ди не ние на Южна и Северна България 
под скип тъ ра на княз Александър I 
Батенберг. Предприемат се бър зи дейс
т вия за спе чел ва не на ня кои ко ман ди
ри на Източнорумелийската милиция. 
Решено е ак ци ята да се про ве де към 
сре да та на сеп тем в ри 1885 г., но за поч
на ли те го ле ми де мон с т ра ции в ня кои 
се ла и гра до ве ста ват при чи на тя да се 
ускори. Дава се за по вед на 5 сре щу 6 
сеп тем в ри фор ми ра ни те в окол ни те на 
Пловдив се ла и гра до ве че ти да се от п
ра вят към об лас т ния център. Сутринта 
на 6 сеп тем в ри те, за ед но с час ти те на 
Източнорумелийската милиция, об к ръ
жа ват ко на ка и арес ту ват на ми ра щия се 
в не го гла вен уп ра ви тел – Г. Кръстевич. 
Кръстевич е бил до ня къ де на яс но с це
ли те и ор га ни за ци ята на съзаклятниците, 
но ка то родолюбец, пред по чи та да не 
мо ли сул та на за тур с ки войс ки и да се 
пре да де доброволно. 

Веднага след про въз г ла ся ва не то на 
Съединението е сфор ми ра но Временно 
пра ви тел с т во на че ло с др Г. Странски, 
ко ето по ема уп рав ле ни ето на Областта 
до прис ти га не то на княз Александър I 
Батенберг. 

В със та ва на вре мен но то пра ви тел с т во 
влизат: др Г. Странски (председател), 
др Ст. Чомаков (подпредседател) и 
членове: ма йор Д. Николаев, ма йор 
Д. Филов, ма йор С. Муткуров, ма йор 
Р. Николов, Й. Груев, К. Пеев, д–р Г. 
Янкулов, Д. Юруков, З. Стоянов, Г. 
Данчов, Ат. Самоковец и Г. Бенев. За 
глав но ко ман д ващ из точ но ру ме лийс ка та 
ми ли ция е наз на чен ма йор Д. Николаев. 

Присъствието на ли ца от две те по ли
ти чес ки пар тии в Областта, на че ти ри ма 
во ен ни дей ци и пред с та ви тел на БТРЦК 
тряб ва да по ка же на външ ния свят и 

осо бе но на Русия, че Съединението е 
об що на род но дело, а прив ли ча не то на 
тур ко фи ла др Ст. Чомаков – да вне се 
ус по ко ение у Високата порта.  
Веднага след със та вя не то си, 
Временното пра ви тел с т во обя вя ва во
ен но по ло же ние в Областта и из да ва 
за по вед за мо би ли зи ра не на мъж ко
то население, год но да но си оръжие. 
Заедно с то ва то от п ра вя и по ка на до 
княз Александър I Батенберг да по еме 
уп рав ле ни ето на обе ди не на България. 
Временното пра ви тел с т во про съ щес
т ву ва до 9 сеп тем в ри 1885 г., ко га то 
в Пловдив прис ти га кня зът и въз ла га 
фун к ци ите му на Комисарство на Южна 
България. 

Александър I Батенберг – княз на 
България от 1879 г. до 1886 г., ге не рал 
и хе сен с ки принц, е ро ден на 5 ап рил 
1857 г. във Верона (Италия). Племенник 
е на рус кия им пе ра тор Александър II. 
Участва ка то доб ро во лец в Рускотур с
ка та ос во бо ди тел на вой на (18771878 г.). 
Избран е за бъл гар с ки княз от Първото 
Велико на род но съб ра ние на 17 ап рил 
1879 г. по пре по ръ ка на рус кия им пе ра
тор и със съг ла си ето на Великите сили, 
под пи са ли Берлинския до го вор (1878 г.).

 Още с встъп ва не то си на прес то ла 
Александър I Батенберг из ра зя ва не до
вол с т во от ог ра ни че ни те правомощия, 
ко ито му пре дос та вя Търновската 
конституция. Затова се на соч ва към съ юз 
с Консервативната пар тия (чи ито во ди
те ли още по вре ме на Учредителното 
съб ра ние (1879 г.) се обя ви ли за оли гар
хич но управление) и с ней на по мощ се 
стре мял да за си ли лич на та си власт. 

На 27 ап рил 1881 г., с ак тив но то съ
дейс т вие на ген.лейте нант П. К.  
Ернрот, кой то по то ва вре ме е во енен 
ми нис тър в България, Александър I из

вър ш ва от дав на за мис ле ния дър жа вен 
преврат, след кой то сус пен ди ра (отменя) 
кон с ти ту ци ята и въ веж да т.нар. ре жим 
на пъл но мо щи ята (18811883 г.). Но 
то зи акт не да ва очак ва ни те резултати, 
напротив,  
кня зът гу би до го ля ма сте пен своя прес
тиж в България и се ли ша ва от под к ре
па та на Русия. Това го при нуж да ва да 
въз с та но ви кон с ти ту ци ята още пре ди да 
из те че оп ре де ле ни ят от не го 7го ди шен 
пе ри од на пълномощията. 

Съгласието му да при еме 
Съединението на Източна Румелия с 
Княжество България, прок ла ми ра но на 6 
сеп тем в ри 1885 г. в Пловдив, съ дейс т ва 
до из вес т на сте пен за зак реп ва не на по
ло же ни ето му вът ре в страната. 

Външнополитическите му по зи ции 
оба че ста ват още понестабилни. След 
Сръбскобъл гар с ка та вой на (1885 г.), в 
ко ято Александър I е глав но ко ман д ващ 
бъл гар с ка та войска, нас тъп ва об тя га не 
на рус кобъл гар с ки те отношения. Това 
съз да ва сил ни нас т ро ения про тив не го 
сред го ля ма част от бъл гар с ки те по ли
ти чес ки дей ци и сред вис шия със тав 
на армията. На 9 ав густ 1886 г. гру па 
офи це ри ру со фи ли из вър ш ват прев рат и 
сва лят Александър I от престола. 

Въпреки из вър ше ния контрапреврат, 
по ра ди от ка за на рус кия им пе ра тор да 
одоб ри зав ръ ща не то му в България, на 
26 ав густ съ ща та го ди на той аб ди ки ра и 
на пус ка за ви на ги пре де ли те на страната, 
ка то се от каз ва от бъл гар с ка та кня жес ка 
тит ла и от при ви ле ги ите си на принц. 
След аб ди ка ци ята слу жи в ре до ве те на 
ав с т роун гар с ка та ар мия до края на жи
во та си. Умира на 17 но ем в ри 1893 г. 
По не го во же ла ние е пог ре бан в София, 
къ де то му е из диг нат мавзолей.■

От интернет

– звездният миг 
на България

В то зи све тъл ден 
за България – 6 сеп тем в ри – 
Деня на Съединението, 

да се пок ло ним пред па мет-
та на пред ци те ни, ко ито с 
це на та на жи во та си обе ди-
ни ха раз по къ са на България. 
Нека не угас ва в нас бъл гар-
с ки ят дух и не ка бъ де нес ло-
ми ма вя ра та ни в пос ти га не-
то на на ша та цел – ед но по-
доб ро бъ де ще за де ца та ни!
Честит праз ник на всич ки жи-
те ли на община Грамада!

Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

Скъпи съграждани,
На 6 септември бъл гар с ки ят 
на род чес т ва 127-ата 
го диш ни на от Съединението 
на  Княжество България 
и Източна Румелия.
Днес ние има ме нуж да от 
съ еди нис т ка та ка уза от но во 
– то зи път не за ра ди обе ди не-
ние на територия, нуж но ни е 
обе ди не ние на воля, усилия, 
интелект, за да мо жем за ед-
но да гра дим съв ре ме нен 
Вършец.
По по вод праз ни ка при еме те 
ис к ре ни по же ла ния за здраве, 
къс мет и просперитет! Нека 
бъ дем единни, за що то та ка 
ще сме мно го по-силни.
Честит на ци она лен празник!

инж. Иван ЛАЗАРОВ,
кмет на Община Вършец

Уважаеми дей ци на ПК 
„Септември – Криводол, 
член-ко опе ра то ри и 
съграждани, 

при еме те най-ис к ре ни поз-
д рав ле ния по слу чай на ци-
онал ния праз ник 6 сеп тем-
в ри – бе ле жи та да та в ис то-
ри ята на сво бо до лю би вия 
ни народ, да ва ща ни по вод 
за на ци онал на гор дост и 
уве ре ност за зна чи мо то ни 
мяс то на ев ро пейка та и 
меж ду на род на по ли ти чес ка 
сцена.
Честит празник!

Васил ВАСИЛЕВ, 
пред се да тел

„ДИВЕН” ООД – гр. Лом
Сърдечно поз д ра вя вам 
слу жи те ли те във фирмата, 
всич ки на ши кли ен ти и 
пар т ньо ри с на ци онал ния 
праз ник 6 септември – една 
дата, символизираща 
националното ни единство 
и гордост. Желая ви мно го 
нас т ро ение и ра дос т ни из-
жи вя ва ния в праз нич ни те 
дни!

Жори АЛЕКСИЕВ, 
президент

Уважаеми съг раж да ни 
и гос ти на Враца, 
имам чес т та да ви поз д ра вя 
с го ле мия бъл гар с ки праз ник 
– Деня на Съединението на 
Северна и Южна България!
Тази да та бе ле жи ед на от 
най-свет ли те стра ни ци от 
бъл гар с ка та история, ко га то 
по ри вът за на ци онал но еди-
не ние къ са оковите, пос та ве-
ни от Берлинския конгрес. 
Съединението е он зи па ме-
тен миг, кой то ни да ва упо ва-
ние в си ла та ни ка то на род и 
е в ос но ви те на бъл гар с ко то 
на ци онал но самочувствие.
Скъпи съг раж да ни и гости, 
не ка сме гор ди с де ло то на 
на ши те пред ци и бъ дем тех-
ни дос той ни последователи!

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Враца

На 6 сеп тем в ри от бе ляз ва ме ед на от най-важ ни те да ти 
в ис то ри ята на стра на та ни. Днес България праз ну ва 
127-ата го диш ни на от обя вя ва не то на Съединението 
на Княжество България с Източна Румелия. 
С осъ щес т вя ва не то на то зи ис то ри чес ки акт дър жа ва та ни има 
сво ето ли це пред све та и на ци онал ни те ин те ре си са обединени. 
Съединението оп ре де ля съд ба та на България за ве ко ве напред. 
Това е пър ва та ка те го рич на за яв ка за самостоятелно, рав ноп рав-
но учас тие на бъл га ри те в мо дер на та ис то рия на Европа.
Искам да поз д ра вя всич ки жи те ли на Община Видин с офи ци ал-
ния празник, с по же ла ни ето да не заб ра вят уси ли ята на сво ите 
пред ци  да во юват за сво бод на и сил на България! Бъдете здра-
ви и успешни, вяр вай те в доб ро то бъ де ще на Видин и Видинския 
край и жи вей те ка то дос той ни българи!
Честит празник!

Герго ГЕРГОВ,
кмет на Община Видин

„Пристанищен 
ком п лекс - Лом” ЕАД
6 сеп тем в ри – Ден на 
Съединението, ед на ве ли ка 
да та ни зо ве да се тру дим 
още по-упо ри то за по-до бър 
живот, за още по-сил на и бо-
га та страна.
Честит праз ник на всич ки 
ра бот ни ци и слу жи те ли в 
Пристанището, на на ши те 
кли ен ти и пар т ньо ри и на съг-
раж да ни те ни от Лом.

Константин КОСТАДИНОВ,
из пъл ни те лен ди рек тор



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

6 – 12 сеп тем в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР►IN MEMORIAM

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.
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

„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, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.

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.

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

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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ПК “Козлодуйски бряг” - гр. Козлодуй 

пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, 

кой то е пос т ро ен вър ху 
соб с т ве на земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.

От Управителния съ вет

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
вед ни бо го от ци 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)

68г.отгибелта
на английските 

военни мисии
В ре ше ние на 

Техеранската 
кон фе рен ция от 
1943 г. и приз на
вай ки ан ти фа
шис т кия ха рак тер 
на пар ти зан с
ко то дви же ние 
в България, 
ан г лийс ко то 
пра ви тел с т во 

из п ра ща своя во ен на ми сия към Генералния щаб 
на Народноос во бо ди тел на та въс та ни чес ка ар мия 
(НОВА) за  ус та но вя ва не на кон такт и оказ ва не на 
помощ.

Ръководител на Английската во ен на ми сия е 
ма йор Мостин Дейвис, а след не го ва та ги бел през 
март 1944 го ди на е ма йор Франк Томпсън с ра дист 
сер жант Кенет Скот, сапьор  Джек Уокър и пре во
дач ка на де цът Ник Мървин /Монро/.

Изпълнявайки сво ите задължения, сра жа вай ки 
се ра мо до ра мо с пар ти за ни те от Втора со фийс ка 
пар ти зан с ка бригада, след бит ка та при с. Батулия 
на 30 май 1944 го ди на са за ло ве ни и след теж
ки ин к ви зи ции без съд и при съ ди, с из к лю че ние 
на Кенет Скот, са раз с т ре ля ни над с. Литаково, 
Софийско, от бъл гар с ки те фа шис ти за ед но с мно го 
бъл гар с ки партизани.

Техните жи ви съ пар ти за ни и бъл гар с кият на род 
ни ко га ня ма да заб ра вят под ви га на чле но ве те на 
две те ан г лийс ки во ен ни мисии, от да ли жи во та си в 
бор ба та про тив фашизма.

Поклон пред свет ла та им памет!

Димитър  ЧУЛАШКИ,
бивш пар ти за нин

с. Др Йосифово, обл. Монтана

▲Парите са от държавата. Тази го ди на 
Дирекцията по ве ро из по ве да ни ята към МС е фи
нан си ра ла не от лож ни ре мон ти в об що 20 чер к ви 
във Видинска митрополия, меж ду ко ито и за та зи 
черква, съобщи пред журналисти епископ Сионий.
С тях до края на ля то то ще бъ де нап ра ве на хид
ро изо ла ция на пок ри ва на черквата, каза кме тът 
Златко Живков. Ре мон тът е из к лю чи тел но ва жен 
за ра ди те чо ве те и ве че пов ре де ни те ико ни по 
стените. Част от тях са ри су ва ни от ико но пис
ци от шко ла та на Пимен в на ча ло то на XVII век. 
Черквата е стро ена пре ди тур с ко то на шес т вие на 
Балканите и е ед на от найста ри те в региона. 

СНИМКА: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Спасяват хра ма 
"Св.НиколайЛетни"
вс.ДолнаВереница
с 5000 лeвa



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 ОБЯВИСдружение 
„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 

Мнение

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
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
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 по жар на та бе зо
пас ност и та зи го ди на се про веж да от 10 до 16 
септември, ка то кул ми на ци ята е на 14. ІХ., ко га то 
бъл гар с ки те ог не бор ци по тра ди ция от бе ляз ват 
своя про фе си она лен празник.

Тази го ди на на 14 септември, се на вър ш ват 107 
го ди ни от пър вия Пожарникарски съ бор на по жар
ни те ко ман ди ри и дейци, про ве ден през 1905 го ди
на в София. Именно на не го се сла га на ча ло то на 
съв ре мен но то по жар но де ло в България, а да та та е 
обя ве на за пат ро нен праз ник на хората, пос ве ти ли 
жи во та си на бор ба та с ог не на та стихия. Точно 90 
го ди ни покъс но – на 13 сеп тем в ри 1995, с ре ше
ние на Министерски съвет заб ра ве на та тра ди ция е 
възстановена.

Целта на празника, е не са мо да се ак цен ти ра 
вър ху проб ле ми те с оси гу ря ва не то на по жар на та 
безопасност, а съ що и да се наб лег не на про ти во
по жар ни те правила, ко ито все ки тряб ва да спазва, 
как то на ра бот но то място, та ка и в би та и сред 
природата.

Освен по жа ро га се не то и дър жав ния про ти во по
жа рен контрол, дру га ос нов на за да ча, из пъл ня ва на 
от Пожарната, е из вър ш ва не то на ава рий носпа си
тел ни дейности, ко ето включ ва спа ся ва не то на хо ра 
при бедствия, аварии, ка тас т ро фи и др.

Обаждайки се на те ле фон 112, хо ра та ви на ги мо
гат да раз чи тат на по мощ та на ог не бор ци те при:

● въз ник ва не на пожари;
● път нот ран с пор т ни произшествия;
● ава рии свър за ни с из ти ча не и/ или раз ли ва не на 

опас ни вещества;
● на вод ня ва не на час т ни и об щес т ве ни сгради.
Структурите на Главна ди рек ция „ПБЗН” са го то ви 

да оказ ват по мощ и при отс т ра ня ва не на пад на ли 
дър ве та и опас ни конструкции, спа ся ва не на хо ра 
от ви со ки сгради, а съ що та ка и при теж ки зим ни 
ус ло вия по пътищата.

Използвайки повода, от п ра вя ме апел към всич ки 
граждани, да спаз ват про ти во по жар ни те правила, 
ка то не до пус кат неб реж ност при бо ра ве не с огъ
ня и спаз ват заб ра ни те за палене. Нека със сво ите 
де ла да да ва ме при мер на на ши те де ца и въз пи та
ва ме у тях чув с т во за от го вор ност и дълг.

Във връз ка с празника, РСПБЗН – Монтана:
1. Обявява Ден на от во ре ни вра ти – все ки ден от 

09:30 до 12:00 ч. на 10, 11, 12 и 13.09.2012 г. и ор га
ни зи ра при ем на за граж да ни на адрес: гр.Монтана, 
ул. „Искър” № 24, тел.: 096/301606.

2. Провеждане на де мон с т ра ция на ПП тех ни ка и 
въз мож нос ти те на струк ту ри те на ПБЗН, пред де ца 
от дет с ки те градини:

● ЦДГ „Незабравка” – 10:00 ч. на 10.09.2012 г.;
● ЦДГ „Слънце” – 10:00 ч. на 11.09.2012 г.;
● ЦДГ „Щастливо детс т во” – 10:00 ч. 
                                                 на 12.09.2012 г.;
● ЦДГ „Буратино” – 10:00 ч. на 13.09.2012 г.
Ръководството на Районна служ ба „Пожарна бе

зо пас ност и за щи та на на се ле ни ето”, поз д ра вя ва 
сво ите слу жи те ли и всички, ко ито са съп ри час т ни 
към ви со ко ху ман на та ни професия, ка то им по же ла
ва здра ве и ус пе хи в лич ния жи вот и на ра бот но то 
място.

Началник РСПБЗН: /инж. Ан.Трендафилов/

Турнир по спортен ри бо
лов се про ве де на 30 ав густ 
2012 г. на язо ви ра на се ло 
Ракево, със съ дейс т ви ето на 
Петър Григоров Христов.  

Организацията на про ява
та е на 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 е част от Програмата за 

ор га ни зи ра не на лет ния 
от дих на уче ни ци те от об
щи на Криводол.

В тур ни ра взе ха учас тие 
18 де ца на въз раст меж ду 8 
и 18 го ди ни от гр. Криводол 
и с. Ракево. Под ръ ко вод с т
во то на об щес т ве ни те въз
пи та те ли Иван Симеонов 
и Йорданка Христова със
те за те ли те де мон с т ри ра ха 

сво ите уме ния в уло ва на 
риба. Класирането бе ин
ди ви ду ал но по грам и брой 
точки. 

На пър во мяс то се кла
си ра ми на ло го диш ни ят 
по бе ди тел Цветан Николаев 
Цветанов. На вто ро мяс то 
ос та на Николай Георгиев 
Найденов и на тре то мяс
то – Християн Денчов 

Димитров. 
Наградите бя ха оси гу ре

ни от Община Криводол. 
Наградите и гра мо ти те 

връ чи Маргарита Петрова 
– сек ре тар на Местната 
комисия. 

Следващият тур нир от 
програмата е по шах и ще 
се про ве де на 11 сеп тем в ри 
2012 г.■

Турнир по спортен 
ри бо лов в Криводол

Община Козлодуй се кла
си ра на 17о мяс то по фи нан
со ва ус тойчи вост от всич ки 
264 об щи ни в България, со
чат дан ни на Министерство 
на финансите, пуб ли ку ва ни 
на ин тер нет стра ни ца та на 
институцията. 

Ресорният ми нис тър 
Симеон Дянков и не го ви
ят за мес т ник Владислав 
Горанов пред с та ви ха ре
зул та ти те за фи нан со ва та 
ста бил ност и дис цип ли на в 
об щи ни те на ба за съз да де на
та от ми нис тер с т во то ме то
ди ка за оценка. Прозрачното 
и ефек тив но из пол з ва не на 
фи нан со ви те сред с т ва от 
вся ка об щи на се оп ре де ля по 
че ти ри гру пи показатели: за 
фи нан со ва самостоятелност, 
фи нан со ва устойчивост, 
ефек тив ност и ин вес ти ци он
на активност.

Община Козлодуй вли за в 
Топ 20 за пър во то по лу го дие 
на 2012 г. с кла си ра не то си 

на 17о място, ка то в срав
не ние с пред ход на та го ди на 
фи нан со ви ят й рейтинг е 
ско чил с 18 позиции. За те зи 
ре зул та ти от клю чо во зна
че ние е обстоятелството, че 
об щи на та ня ма прос ро че
ни за дъл же ния и дългове, 
а ра бо та та й де мон с т ри ра 
фи нан со ва ус тойчи вост и 
самостоятелност. 

Не тол ко ва доб ре оба че са 
се пред с та ви ли ос та на ли те 
об щи ни в областта. Враца 
нап ри мер по па да на 51 
място, а Оряхово се кла си ра 
ед ва на 242 позиция, Мизия 
е на 189, Хайредин на 177. 

Останалите об щи ни от 
об лас т та по па дат в края на 
кла си ра не то – Борован е на 
256 място, Криводол на 252, 
Роман на 207, Мездра на 
190, а Бяла Слатина на 176. 
В пър ва та трой ка се на реж
дат съ от вет но об щи ни те 
Шабла, Челопеч и Несебър. 
■Слово плюс

Козлодуй е в Топ 
20 на об щи ни те Криза, криза, ама кметове

каратскъпиколи
Горан ГОТЕВ
Тези дни за тъ на ли те в ми зе рия бъл га ри се въз му ти

ха от съ об ще ни ята за огромните суми, ко ито кме то ве  
пла щат за лук соз ни коли. Кметът на Несебър Николай 
Димитров пла тил 200 000 лв. за мерцедес, а пъ тят 
от Иракли до нос Емине  ве че 20 г. е найужас ни ят в 
България и за не го об щи ната не е от де ли ла и стотинка. 
И кме тът на Царево Петко Арнаудов си е по ръ чал ауди 
за 80 000 лв., ма кар об щи на та да има дълг от 7 млн. 
лв. и че след ка то ме ди ите из не со ха случая, Арнаудов 
се бил от ка зал от покупката, пред виж дай ки па ри те 
да се вло жат в ре мон та на дет с ки градини. Да, но то
зи кмет не е про ве ря ван фи нан со во от Държавната 
аген ция за фи нан сов кон т рол от 2004 г., ко га то са би
ли кон с та ти ра ни 112 фи нан со ви нарушения. Но още 
поскан дал ни са по куп ки те на свръх с къ пи ко ли от сел
с ки кметове, ко ито бук вал но ос та вят об щи ни те си без 
средства, за да се ка то мутри. Кметът на с. Хитрино 
Нуридин Басри си е ку пил мер це дес за 110 000 лв., 
заявявайки: „Мислех, че за хо ра та ще е удоволствие, 
че ка рам та ка ва ко ла…” Халал да му е на Доган та
къв кмет, кой то е и шеф на шу мен с ка та ор га ни за
ция на ДПС! Няма съмнение, че как то е нав ся къ де в 
България, мес т ни те об щин с ки ше фо ве се дър жат ка то 
фе ода ли и хар чат па ри те на об щи ни те глав но в свой 
интерес. А мно го от тях наз на ча ват род ни ни те си и на 
об щин с ки служби, ко ето е в раз рез със закона. Но има 
ли област, в ко ято да над ник неш и да не си за пу шиш 
но са от зловонието, ко ето се раз на ся?■
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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 20хилядна войска, но 
в решителния момент полският крал 

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.■

Извинение
На тоя свят зев зе ци те са сво его 

ро да ук ра са та. Когато имат ака де
мич на тит ла или са пис мов но сръчни, 
ус пя ват да фор му ли рат постулати, 
да из да ват книги. Изобщо, наг ла ся
ват я та ка работата, че хем тя да из
г леж да усукана, но и да из г леж да и 
засукана. Сиреч, ня как си поважна, 
от кол ко то си е! Та ако вяр ва ме на 
та къв ка то Шнатърли, кой то фор му
ли ра „Обобщение за след с т ви ята”. 
То гласи: „Ако не що не мо же да се 
обърка, то се обърква!” Като при
ба вим и прин ци па на Тудиско за 
асиметрията: „Нещата се обър к ват 
изведнъж, но се оп ра вят постепенно!” 

Като вестникари, ще фор му ли ра ме 
и ние пос ту лат за вестникарството: 
„Няма нещо, ко ето в един вес т ник да 
не мо же да се обърка!” Защото то ва 
май ва жи не са мо за вестникарството!

Та и ние в пред ния брой № 
31/31.08.2012 г.  сме из пус на ли име
то на ко ле га та и пи са те ля Мартен 
Калеев, ав тор на ма те ри ала „От  бо
га до дя во ла”, пос ве тен на друг наш 
ко ле га и пи са тел Никола Статков. 
Затова се га им се из ви ня ва ме за 
про пус ка и сме уверени, че ще ни 
разберат!

Ще попитате, ами за що из п ри каз
вах те тол ко ва при каз ки за тоя или он
зи погоре, не мо же ше ли ня как така, 
подиректно, понаправо!

Абе можеше! Ама как ина че да 
убе дим всички, че на вес т ни кар с т во
то „ха ра лам бе не му е майка та”, как то 
каз ва ше един друг наш писател. А 
ка то го поусучеш, ка то му при да деш 
сло ве сен фасон, и ня как …чи та те лят 
ста ва посговорчив. 

И прощава, за що то нещата, ма кар 
и постепенно, си ид ват на мястото. 
Оправят се! За да мо же и Шнатърли 
хляб да яде! Така де! ■Слово плюс

Големият българин 
Петър Парчевич

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.

Високо в по ко ите на Рила
вър ху под па ле ни от за ле за ска ли
бя гат ри ту ал но ди ви ко зи
ка то в ри су ван цве тен филм,
ка то в пра вос лав но песнопение.

             Боян Ангелов

Петър ДОНЕВСКИ
Той не оби ча шум на та сцена, ни то па рад

ния марш на днеш ния ден. В съв ре мен на та 
бъл гар с ка по езия нав ле зе тихо, с при съ
ща та му скромност, но трайно, с дъл бок 
раз ми съл на всичко, ста ва що око ло нас, с 
тре во га за социалните, икономически, пси
хо ло ги чес ки и мо рал ни из ме не ния в жи во
та ни през без ко неч ния бъл гар с ки преход. 
Той е не жен поет, поет, чи ято по езия е 
про пи та с ро до лю бив па тос и стре меж да 
съх ра ни кул тур на та ни самобитност, да се 
за па зят ценностите, традициите, нра ви те 
и обичаите, за ко ито ни ува жа ва ше ця ла 
Европа, тая Европа, ко ято той поз на ва ше 
доб ре от дъл го то си пре жи вя ва не там.

Боян Ангелов е ро ден в Панагюрище. 
Завършва фи ло со фия и ли те ра ту ра в СУ 
„Климент Охридски”, след то ва учи и спе
ци али зи ра в Швейцария ан т ро по соф с ка 
педагогика. Доктор е на фи ло соф с ки те 
на уки и ав тор на по ве че от пет на де сет 
по етич ни книги, на по ре ди ца от мо ног ра
фии и сбор ни ци с научнопублицистично, 
с историческо, фи ло соф с ко и ес те тич но 
съдържание. Незаменимата му лю бов оба че 
ос та ват бъл гар с ки те читалища, те зи ог ни ща 
на кул ту ра та ни, ко ито са без ана лог в света, 
огнища, чи ято ис то рия и жи вот са го ля ма 
част от не го ви те изследвания. Боян Ангелов 
е пред се да тел на фон да ция „Читалище 
1870”, член е на ре дак ци он ния екип на 
спи са ние „Читалище” и гла вен ре дак тор на 
нас ко ро из ляз ла та Енциклопедия на бъл гар
с ки те читалища. 

Чета и преп ро чи там по ези ята на Боян 
Ангелов. Чета, мис ля си и все не мо га да 
оп ре де ля от коя точ но ка те го рия на по
ети те тряб ва да го поставя. Отвсякъде го 
ог леж дам и виждам, че то ва е един мъ дър 
и въл ну ващ поет, кой то впе чат ля ва с из к
лю чи тел но пре циз ни и за щи те ни ли нии в 
сво ето творчество. Това е по етът на ре ал ния 
свят, в чи ито по етич ни сбор ни ци се пред с
та вя ка то емоционален, ези ко во и струк тур
но за вър шен поет, сти хо ве те на кой то не са 
от к ли ци на вне зап ни хрум ва ния и емоции, 

а тре вож но пре жи вя ни съ би тия и дейс т вия 
в живота, не гов реф лекс и чувства, ко ито 
дъл го са се ута ява ли в ду ша та му, за да се 
ро дят дълбоки, стойнос т ни преживявания, 
за да се ро ди поезия, въз дейс т ва ща с мно
гоп лас то ва та идейност и пас тел на то
нал ност на словото. Споделям открито: 
„Има не що светло, ти хо из жи вя ва не…/ 
Бронзовият екот на кам ба на та пре пус ка ше в 
съ ня ми/ и се це лу ва ше с ди ха ни ето на ду
ша та – „Панагюрската „Света Богородица”. 
Има осо бе но де по за меч ти и спе ци фич но 
въз дейс т вие в не го во то творчество. Той има 
зри тел на осезаемост, той по тъ ва в свят с из
ра зе на ду шев ност… „Тъмно е… Суграшица 
из г риз ва / хъл бо ка на мра мор ния хлад…/ 
Майката на въл ци те излиза, / за да обуз дае 
своя глад…”

Колко сил но е казано. Да. Вълните на 
Бояновата по езия не се по ла гат са мо в оп ре
де ле ния и норми, а пре ли ват ка то про лет но 
на вод не ние из вън тях, без да раз вод ня
ват са мо то повествование. Тая по езия е 
многоцветна, не мо но лит на в лю бов та и 
пре да нос т та на поета, в не го ва та мисия, в 
ко ято личи, че той не па зи пог ле да си от 
зли очи и вражди, но е вни ма те лен и па зи 
ду ша та си при тре вож ния му пре ход през 
тре са ви ща та на живота. Във всич ки те си 
сти хо ве по етът е отговорен, има топъл, 
бла го ро ден пог лед към родното, опис ва 
времена, съ би тия и пре жи ве ли ци и с ме ло
ди чен език из ви ся ва теми, образи, баг ри и 
де тай ли по спе ци фи чен на чин и го тран с
пор ти ра към чи та те ля с ду ха на го ле ми те 
по ети ка то Ботев, Смирненски, Вапцаров. 
Аз твър до пре по ръч вам на чи та те ли те 
– про че те те то зи автор. Ще се обо га ти
те с на деж да и вя ра в подоброто, ще се 
обо га ти те с мно го обич към Отечеството. 
Неговите твор би като: „Зад лю ля ци те тъм
ни”, „Глогия”, „Лабиринт”, „Панагюрската 
„Света Богородица”, „Отрицание на от ри ца
ни ето” са за во ева ние на съв ре мен на та бъл
гар с ка поезия. Това е жи ва поезия, пи са на 
с чо веш ки страдания, с ис к ре но ав то ро во 
преживяване, ко ето е с не пов то ри ма звуч
ност и музика, с ри ма и ритмика, пи са на от 
чо век с дар ба и по ети чен ге не ти чен талант, 
при кой то се въл ну ва граж дан с ка та съ вест 
на един ро ман тик и родолюбец, ну жен на 
всич ки българи, ко ито оби чат България и 
го ре що же ла ят да пре бъ дем и оце ле ем ка то 
на ция и ге ро ичен народ.■

Боян Ангелов – по ет 
на ре ал ния свят

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…


