Самодейци пяха и танцуваха
в Берковица

Крум КРУМОВ

Над 600 самодейци от цялата
страната пяха и танцуваха на фолк
лорния фестивал „Балканът пее и
танцува”, който се проведе на 8 и 9
септември в Берковица. На сцената
се изявиха хора на възраст от 4 до
82 г. Групите и индивидуалните из

пълнители представиха изворен и
обработен фолклор от своите род
ни места – песни, танци, обичаи,
обреди.
Фолклорният фестивал се ор
ганизира от община Берковица и
местното читалище „Иван Вазов”.
Той е част от програмата за праз

ника на Берковица „Рождество
Богородично” и през всяка след
ваща година събира все повече и
повече изпълнители.
С концерт и общоградско весе
лие в Берковица бе отбелязана
110-ата годишнина на Берковската
духова музика.■
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3360 деца
по-малко

във врачанските
школа
Елеонора ЦАНОВА
С 3360 е намалял през
последните пет учебни
години броят на учениците в
областта. Причините според
директорката на Регионалния
инспекторат по образование Враца Божидара Евденова са
ясни и те са за цялата страна
- снижаване на жизнения
стандарт на българите,
разширяване на бедността,
миграционните процеси,
които обезлюдяват цели села в
региона, липсата на деца, които
да изпълват с глъч в първия
учебен ден школските стаи.
Три са закритите училища,
две са преобразувани в едно,
защитени остават училищата
в Остров и Тишевица. 157 са
отпадналите ученици, като тук
са включени и непосещаващи
часовете дванадесетокласници.
Най-много те са от община
Враца, а най-малко - от Роман и

Мизия.154 са децата ни
заминали с родителите
си в чужбина. 31
са училищата на
делегирани бюджети,
три са големите школа
във Врачанско с по над
хиляда ученици, в две има до
40 възпитаници.
77 учебни заведения
от областта работят по
национални програми. Като
проблем от врачанския
образователен инспекторат
посочват голямото текучество
на педагогически кадри,
застаряването на учителската
професия, редом до 77-те
преподаватели на възраст до 30
години стоят 103-ма на възраст
над 60 години. Няма достатъчно
преподаватели по чуждите
езици, най-вече по английски,
както и по информатика, а за
по-малките - по труд и техника,
изобразително изкуство
и физическо възпитание.
Божидара Евденова разясни
пред журналисти и новите
моменти, които предстоят
тази година пред средното
образование, изискванията при

провеждането на външното
оценяване след четвърти и
седми клас. Тя се похвали,
че при тазгодишното външно
оценяване врачанските ученици
са показали много добри
резултати. Все още не се знае
точно колко първолаци от
областта ще влязат тази година
за първи път в класните стаи.
Има яснота по държавния
прием за учебната 2012-2013
година. След седми клас
са заявени 29 паралелки,
реализирани вече са 23, от тях
19 са профилирани, четири
- професионални, закритите
са шест. 41 са заявените
паралелки за прием след осми
клас, реализираните са 33,
а закритите три. Макар че в
много малко от училищата,
едно от тях е врачанското
школо “Никола Войводов”,
ремонтните дейности ще
продължат до края на месец
септември. От Регионалния
инспекторат към просветното
ведомство уверяват, че
навсякъде учебната година ще
стартира успешно.■

почетоха
Петър
Парчевич
▲Президентът Росен Плевнелиев посети Чипровци по
повод празника на общината и честването на 400 години от
рождението на Петър Парчевич. ■ Още на 3-а стр.
СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ
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Режат 33 общини от
селската програма
Анализ на БАН сочи, че подпомагането от земеделския фонд
може да се насочи към 188 вместо 231 кметств
а
Учени от Института за иконо
мически изследвания към БАН
предлагат да се извърши прегру
пиране на общините, които след
2014 г. ще бъдат подпомагани от
Европейския земеделски фонд,
така че средствата за инфраструк
тура и развитие на селата да обх
ванат по-малките населени места.
Идеята бе представена на дис
кусия за регионалното развитие и
приоритетите на страната до 2020
година, целящи да се направи
ново административно деление,
което да улесни администрацията
при усвояването на средств ата от

между големината на общината и
броя на реализираните проекти.
От 2007 година до сега наймного проекти са реализирани в
средните по размер общини, а не
европейските фондове през след приеме, това означава, че от
в големите, обясни доц. Стефан
ващия програмен период.
програмата за селските райо
Иванов от института към БАН.
Идеята на учените е от списъка ни трябва да излязат общини
Според него това показва, че не
да отпаднат градовете със силно
като Банско, Балчик, Каварна,
големината, а административният
развита промишленост и туризъм, Царево, Челопеч, Пирдоп,
капацитет и активността на хора
които разработват интегрирани
Козлодуй, Раднево, Гълъбово,
планове за градско възстановя
Гоце Делчев, Велинград, Петрич, та са решаващи за степента на ус
вояване на европейската помощ.
ване и развитие, и попадащите
Панагюрище, Карлово, Лом,
В отминаващия програмен период
в т.нар. агломерационни ареали.
Несебър, Приморско, Созопол,
Така вместо досегашните 231 сел Бяла, Божурище, Поморие, Девня, са констатирани трудности или
ски общини се предлага по
Аксаково, Елин Пелин, Белослав, закъснения само в 6% от общинс
ките проекти.
Програмата за развитие на сел Костинброд, Суворово, Аврен,
ските райони да бъдат субсидира Марица, Ботевград, Долна баня,
Като цяло те са свързани с
ни 188, съобщиха от пресслужба Кричим и Перущица.
ограничения финансов ресурс
та на института.
Анализът на икономистите
или с липсата на качествени
Ако предложението се
сочи, че няма ясна зависимост
консултанти.■ Слово плюс

БЧК раздава
храна на
нуждаещи се
хора в област
Монтана
За пета поредна година БЧК ще раздава храни
телни продукти на уязвими граждани по програ
мата „Разпределяне на храни от интервенцион
ните запаси на Европейския съюз за най-нужда
ещите се лица”. Тя се финансира от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и се
прилага от Държавен фонд „Земеделие”, а при
реализирането й участват местните власти и
Българската агенция за безопасност на храните.
За разлика от предходните години, през 2012
г. продуктите по програмата ще се предоставят
само на два транша, като за целта ще бъдат
открити 129 раздавателни пункта на БЧК в об
ласт Монтана, а областната дирекция на МВР ще
оказва съдействие при тяхната охрана.
През първия транш всеки бенефициент, вклю
чен в програмата, ще получи срещу подпис и
документ за самоличност общо 12,140 кг от 9
вида хранителни продукти: брашно - 5 кг; ориз –
1 кг; спагети– 1,5 кг; захар–1кг, зрял фасул – 1 кг;
макарони – 1,2 кг; обикновени бисквити – 0,400
кг; обикновени вафли – 0,900 кг; царевично ни
шесте - 0,140 кг.
Право да получат хуманитарната помощ
имат 11 751 нуждаещи се лица в цялата област.
Промените в “Наредба 18 за условията и реда
на разпределяне на храни от интервенционните
запаси за най-нуждаещите се лица” от м. юли
тази година позволиха да се разшири кръгът на
подпомаганите.
Хранителни продукти по програмата ще по
лучат следните категории уязвими граждани:
1. Лица получавали целеви помощи за отоп
ление от държавата, за последния отоплителен
сезон (2011/2012 г.);
2. Неосигурени майки (осиновителки), полу
чавали през предходната календарна година
месечни помощи за отглеждане на дете до една
година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за се
мейните помощи за деца;
3. Лица, получавали през предходната кален
дарна година месечна добавка за отглеждане на
дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона
за семейните помощи за деца;
4. Семейства, получили през предходната ка
лендарна година еднократна целева помощ за
покриване на част от разходите в началото на
учебната година, по чл. 10 а от Закона за се
мейните помощи за деца;
5. Лица, полагащи грижи за хора с увреждания,
участвали през предходната календарна година в
дейност „Личен асистент“ по Националната прог
рама „Асистенти за хора с увреждания“;
6. Лица, подпомогнати през предходната ка
лендарна година с еднократна помощ, съгласно
чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
Всички поименни списъци на правоимащи
те лица са изготвени от Агенцията за социално
подпомагане, а предоставянето на продуктите ще
се извършва от щатни служители и доброволци
на Българския Червен кръст в обособени за цел
та помещения.
През втория транш, който ще се осъществи в
периода 24.10.2012 – 23.11.2012 г., се очаква да
се раздават и други продукти.
След приключване на програмата, неразда
дените продукти ще бъдат предоставени по
списък, одобрен от Държавен фонд „Земеделие”,
на институционални бенефициенти, каквито са
социалните и психиатрични заведения в област
Монтана. ■ Слово плюс

В България има
две държави
Това твърди Явор Джиджев, председател на
Управителния съвет на Съюза за стопанска
инициатива пред в. „Слово плюс”
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ОИЦ – Монтана
предст
 ави
добри
практики от
Северозападна
България
На 3 септември 2012 г. ОИЦ
– Монтана проведе трета ра
ботна среща с медиите, на ко
ято представи добри практики
на успешно реализирани про
екти в Северозападния район
на планиране.
Представени бяха 8 проекта,
реализирани чрез оператив
ните програми „Околна ре
да”, „Регионално развитие”,
„Конкурентоспособност”,
„Развитие на човешките ресур
си” и „Административен капа
цитет”. Средствата за тяхното
изпълнение са от Структурните
и Кохезионния фондове на
Европейския съюз, от наци
оналния бюджет, както и соб
ствен принос на кандидата.
Финансовият принос само от
фондовете на ЕС за тези 8
проекта е 10 283 447 лв.
Чрез изпълнението на тези
проекти е подобрено качес
твото на живот в населените
места и достъпа до услуги,
увеличена е заетостта, вклю
чително и сред хората в нерав
ностойно положение и хората с
увреждания, повишена е ква
лификацията на заетите лица,
на бизнес климата и инвести
ционната привлекателност на
региона.
До този момент по проект
„Енергийно обновяване на
българските домове” за град
Монтана има подадени 2 заяв
ления за интерес и подкрепа,
толкова има и в Плевен, едно
има във Видин. Враца, Ловеч и
Лом от Северозападния район
за планиране все още нямат
подадено такова. ■ Слово

плюс

СНИМКА: АРХИВ

Марио ТОДОРОВ
Г-н Джиджев взе учас
тие в консултативна сре
ща на тема „Създаване на
заетост, която се състоя
в София по инициати
ва на Международната
организация на труда,
Международния валутен
фонд и Световната банка.
В тази връзка се обърнах
ме към него с молба да ко
ментира състоянието на
средния и малкия бизнес в
България. Ето какво сподели
той:
- Заявявам най-категорич
но в прав текст: в България
има две държави! Според
представители на една
та държава положението
е повече от добро. Налице
е финансова стабилност.
Излезли сме от състояни
ето на свръхдефицит. Има
белези за растеж. Данъците
продължават да са найниските в Европейския
съюз и ще останат такива.

Еврофондовете се усвояват с
нарастващо темпо. Има вди
гане на заплатите на някои
категории служители в дър
жавния сектор. Очаква се и
вдигане на пенсиите. Нужно
е само още малко търпе
ние и допълнителни усилия
от страна на гражданите и
фирмите, за да се създадат
нови работни места, да има
още по-голям растеж, пове
че потребление и вдигане
на доходите и в частния
сектор. Положението в дру
гата държава, в която живеят
представителите на средния
и малкия бизнес в България,
е направо страшно. От нача
лото на кризата са изчезнали
близо 60 на сто от малките
и средните предприятия у
нас, а от началото на 2012 г.
до момента още над 20 000
фирми са прекратили из
ляло дейността си или са
минали в сферата на сивата
икономика – освободили
са работниците си и не са

свързали касовите си апа
рати към компютрите на
Националната агенция за
приходите. Двойно е уве
личена безработицата в
страната.
За да се развива успешно
малкият бизнес, са необ
ходими сигурност, ясна и
непроменяща се често нор
мативна уредба и достъп до
удобен и евтин кредит. Това
поискахме от вицепремиера
и министър на финансите
Симеон Дянков в края на
2009 година.
Повторихме искането си
още много пъти след това.
Предоставихме подробен
и научнообоснован срав
нителен анализ на нива
та на лихвите в България
спрямо лихвите в страни
от Европейския съюз, от
където са банките-майки
на българск ите търговск и
банки. Резултатът е нулев.
Лихвената политика на
банките в нашата страна

не съответства на обек
тивните икономически
реалности. Има негласно
картелно поведение от
тяхна страна. Те под
държат високи лихви
по кредитите, въпреки
че следва лихвите да
са в порядъка на 4,25
– 4,50 на сто, каквато
е по новите българс
ки еврооблигации. На
практика лихвите по
кредитите са 12 на сто
годишно. Българската
банка за развитие получи
в началото на 2012 г. от
правителст вото 100 млн.
лв. за преференциално
кредитиране на малкия
и средния бизнес, но
обяви оферта от 10,5 до
7 на сто година лихва. В
същото време по-голя
мата част от тези пари
се насочват към други
търговски банки, които
раздават кредити по собст 
вената си лихвена тарифа.
А правителст вото ни е безу
частен наблюдател.
Социалният диалог у нас
е нарушен. Правителството
ни управлява без мнението
на социалните партньори.
Икономическият и социален
съвет на страната също без
действ а от месеци. А бедни
те вече са 40 на сто от бъл
гарското население. Не се
приема специалният закон
за кооперативните банки и
взаимоспомагателните каси,
предвиден в Закона за ко
операциите преди повече от
десет години. Затова в стра
ната ни липсв а кооперативно
кредитиране, а търговските
банки задържат високи лих
ви без друга алтернатива.
Вакуумът се запълва от не
законни и полузаконни лих
вари и заложни къщи, които
са източник на тежка крими
нална престъпност.■
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Президентът: Петър Парчевич е
българският лидер
през XVII век
Крум КРУМОВ

Президентът Росен Плевнелиев
посети на 7 септемвр и Чипровци по
повод празника на общината и чест
ването на 400 години от рождението
на Петър Парчевич. Плевнелиев
се срещна с кмета на Чипровци
Анатоли Първанов и разговаря с
местните граждани. Той разгледа
историческия музей в Чипровци
и бе гост в местното училище, ко
ето носи името на Петър Парчевич.
Плевнелиев връчи награди на деца,
участвали в конкурси на община
Чипровци за есе и стихотворение,
посветено на Петър Парчевич.
След като разгледа музея и сбирка
та за Петър Парчевич и характерни
те за града чипровски килими, Росен
Плевнелиев обяви, че за него безс
порно Петър Парчевич е най-дос
тойният и влиятелен българин през
ХVІІ век и лидерът на всички бълга
ри по това тежко за народа ни време
на робство. Плевнелиев припомни,
че Парчевич е получил добро обра
зование в Италия, можел е да остане
на хубава работа в Рим, но е пред
почел да отдаде живота си за осво
бождение на отечеството си. Заедно
с други будни чипровчани от ХVІІ
век той е подготвил Чипровското
въстание от 1688 година, преди то
ва е обикалял Европа, за да търси
подкрепа за България, използвал е
най-правилния политически момент,
когато други европейски страни са
обявили война на Турция, за да вдиг
не въстанието в Чипровци. Самото
въстание президентът нарече найголямата освободителна акция през
ХVІІ век, в която рамо до рамо за

свободата на България са се борили
православни и католици.
Плевнелиев заяви, че Чипровци от
ХVІ и ХVІІ век е пример за днешна
България как в среда на образова
ни хора се стига до просперитет.
Той припомни, че по това време
Чипровци е било най-известна
та златарска школа на Османската
империя, а около града са се нами
рали едни от най-големите рудодо
бивни мини. В Чипровци са живели
много заможни и известни български
родове, чиито предци са били част
от управлението на българските царе
през ХІІІ-ХІV век. В Чипровци пре
зидентът се срещна с наследници на
прекия ръководител на Чипровското
въстание Георги Пеячевич, които
сега живеят в Австрия и Хърватия
и носят баронска титла, присъдена
от австрийския император на Георги
Пеячевич за заслугите му борбата с
турците.
На въпрос как ще помогне на
Северозападния край да настигне
останалите региони от България по
икономическо развитие и стандарт
на живот, президентът отговори:
„Моята кауза е „Програма 2020”,
която ще модернизира България и
ще доведе до просперитет. Сега е
важно, когато успяваме в нещо, да
кажем, че можем, а когато имаме
проблеми, да ги поставяме открито
на масата и да ги решаваме.”
Росен Плевнелиев съобщи, че
българската държава е предложила
на ЮНЕСКО да обяви чипровските
килими за световно нематериално
културно наследство и вярва, че това
ще стане скоро. ■

СНИМКИ: АВТОРЪТ

2 детски градини
в Монтана ще
бъдат основно
ремонтирани

СНИМКA: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Две детски градини в Монтана ще бъдат
основно ремонтирани със средства, отпус
нати от Министерството на труда и соци
алната политика – 600 000 лева.
Ремонтните работи бяха официално от
крити от кмета на Монтана Златко Живков
и представители на фирмата изпълнител
„ПТС холдинг”.
В близките месеци на детска гради
на №6 „Слънце” и на № 11 „Изгрев” ще
бъде подменена дограмата, ще се мон
тират нови отоплителни и електрически
инсталации, ще се поставят нови покриви,
външна изолация.
На градина № 6 ще се направят и ук
репителни работи, тъй като се намира в
свлачищен район и някои от стените й са
се напукали.
Двете детски градини са сред послед
ните в Монтана, които не са основно
ремонтирани, обяви Живков. ■

Отстраниха
окончателно
кмета на Куклен

Пловдивският апелативен съд
потвърди решението на Окръжен
съд – Пловдив и окончателно отст
рани от длъжност кмета на Куклен
Димитър Сотиров и заместника му
Иван Апостолов.
Магистратите постановиха,
че жалбите и на двамата са
неоснователни. Мотивите на съ
да са, че двамата са извършили
умишлено престъпление, заемат
отговорни постове и могат да вли
яят върху служителите си.
Решението за отстраняване
то им от длъжност е окончател
но и не подлежи на повторно
обжалване.
Срещу кмета и заместника му
има повдигнати обвинения за
длъжностни престъпления и прис
вояване съответно на 50 000 и
3385 лева. Сотиров и Апостолов
са с мярка за неотклонение „па
рична гаранция” съответно от
10 000 лева и 5000 лева. ■ Слово
плюс
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До 2015 г. Мездра ще е с
пречиствателна станция
за отпадъчните води
Повече от век след обособяването й като
общински център и над 6 десетилетия след
нейното обявяване за град Мездра е на път
да реши кардинално проблема с отвежда
нето и пречистването на отпадъчните води.
Това стана възможно след като Община
Мездра спечели поредния европейски про
ект - този път по Оперативна програма
„Околна среда 2007 - 2013 г.”.
Той е на обща стойност около 19,5 млн.
лв. и е с наименование „Доизграждане
на канализационна мрежа и изграждане
на Пречиствателна станция за отпадъчни
води (ПСОВ) - Мездра”. Над 15, 5 млн.
лв. от средст вата ще бъдат отпуснати от
Кохезионния фонд на Европейския съюз,
а останалите към 4 млн. лв. е национално
съфинансиране от държавния бюджет на
Република България.
Договорът за предоставяне на безвъзмез
дната финансова помощ подписаха нас
коро в столицата кметът Иван Аспарухов
и министърът на околната среда и водите
Нона Караджова. „Това е най-големият и
значим проект, който ще бъде изпълнен от

Общината осигури 19,5 млн. лева
за подобряване на градската
канализационна мрежа

Позиция на ПП
„Обединени земеделци”:

Управляващите
продължават да
обслужват
олигархични интереси
в земеделието
Една от болезнените теми на българския преход
е постепенното и необратимо срастване на бизнеса
с политиката. Обръчите от фирми на партийни биз
несмени създават нова олигархия, която въздейств
а
все по-осезателно върху вземането на политически
решения.
Голяма част от политическите партии и най-вече
тези, които влизат в управлението на страната, се
превръщат в заложници на икономически интереси.
Позиция на ПП Обединени земеделци:
Управляващите продължават да обслужват олигархич
ни интереси в земеделието
Пореден пример за това са обявените търгове за
продажба на земи от Държавния поземлен фонд с
компенсаторни бонове в 26 области на страната.
Имаме основание да се съмняваме, че близки до
властта групировки са получили информация за пла
нирана разпр
 одажба на земя от Държавния поземлен
фонд.
Рязкото повишаване на цената на компенсаторни
те бонове и концентрацията им в определени кръгове
провокират въпроси, на които Министерството на зе
меделието и храните трябва да даде отговори:
1. Има ли изтичане на информация за предстоящи
те търгове и кого облагодетелства тя?
2. Защо се аргументира като антикризисна мярка
продажбата на земи от ДПФ при условие, че липсва
ясна стратегия за използване на Държавния поземлен
фонд?
Българската земя е голямо национално богатство и
стратегически ресурс на държавата. Затова и при наймалки съмненията за нагласени търгове, продажбата
трябва да бъде преустановена и да започнат проверки
от страна на ресорните институции.
ПП Обединени земеделци настояваме:
- за прекратяване на обявените търгове в 26 об
ласти на страната и разследване от компетентните
органи за евентуално изтичане на информация от
Министерството на земеделието и храните;
- МЗХ да изработи и представи за обсъждане дъл
госрочна стратегия за използване на Държавния по
землен фонд, като част от общата стратегия за разви
тие на земеделието и селските райони в България.■

Мирослав ГЕТОВ
Побратимените градове
Мездра, Врачанска област
(България), и Конотоп,
Сумска област (Украйна),
подписаха Договор за сът
рудничество в областта на
културата, икономиката,
търговията, образованието,
туризма и спорта. Това
стана при посещението на
официална делегация от
Община Мездра в 90-хи
лядния украински адми
нистративен и железопътен
център, която взе участие в
тържествата, посветени на
честването на 375-годиш
нина от основаването на
Конотоп и 69 години от ос
вобождението на града от
хитлеристките окупатори.
Документа парафираха
кметът на Община Мездра
Иван Аспарухов и предсе
дателят на Градския съвет
на Конотоп Василий Дзед.
Договорът предвижда
обмен на официални, кул
турно-творчески и спортни
делегации, а така също
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нашата община”, коментира Аспарухов.
„Подготвяхме го в продължение на 3 годи
ни и сме изключително доволни, че беше
одобрен, тъй като ще доведе до подобрява
не на канализационната инфраструктура
на града”.
Крайният срок за реализиране на про
екта е 31 месеца т. е. до средата на март
2015 г. Пречиствателната станция ще бъде
изгр адена на левия бряг на река Искър в
местността „Зад могилата” в землището
на с. Брусен върху терен с площ 10 800 кв.
м. Предвижда се направата на довеждащ
път до ПСОВ - Мездра, реконструкция и
рехабилитация на ВиК-мрежата в централ
ната градска част, изгр аждане на довеждащ
колектор и на вътрешни канализационни
мрежи в кв. Лещака и в района на Боденска
бара.
Доизграждането на канализационната
мрежа и построяването на градска пречис
твателна станция ще осигури качествено
отвеждане и пречистване на отпадните
води, което ще допринесе за подобряване
условията на живот на жителите на Мездра
в съответствие със съвременните изиск
вания и европейски стандарти. В момента
битовите отпадъчни води се заустват без
пречистване в Боденска бара, която се вли
ва в Искъра.
Същевременно инвестицията ще позво
ли да се намали здравния риск за хората и
ще окаже положителен ефект върху състо
янието на околната среда на общината като
цяло. Не на последно място ще се избегне
отрицателното въздействие върху земедел
ските площи и ще се постигне увеличаване
на обработваемите земи и на възможнос
тите за рекултивация на увредените терени
чрез правилно третиране и оползотворява
не на утайките. ■ Слово плюс

Побратимените градове
Мездра и Конотоп подписаха
Договор за сътрудничество
на групи лекари, учители,
ученици, студенти и т. н.;
установяване на дружес
ки и делови връзки меж
ду младежки, културни,
творчески, спортни, об
разователни и научни
учреждения, комерсиални
и обществени организации,
промишлени и търговс
ки предприятия; взаимни
туристически пътувания
на жителите на Мездра и
Конотоп; формиране на по
ложителен имидж на два
та града-побратими чрез
публикации в средствата
за масова информация на
материали за особеностите
на културата, традициите,
съвременния живот,
постиженията, проведени

те събития и др.; създаване
на условия за укрепване на
икономическите и търгов
ските отношения; обмен
на информация в областта
на градското стопанство и
опита в организацията на
местното самоуправление.
Договорът за
сътрудничество, който е
одобрен от Общински съ
вет - Мездра и от Градския
съвет на Конотоп, е за
срок от 1 година, но впос
ледствие автоматично
може да бъде удължен.
При неговото подписване
Иван Аспарухов връчи на
своя колега Василий Дзед
символичния ключ на гр.
Мездра. На церемонията
присъстваха ветеранът от

Втората световна война
Людмила Марченко, ко
ято е почетен гражданин
на двата града, секретарят
на Община Мездра Нина
Данколова, зам.-предсе
дателят на Общинския
съвет Виктория Данкова и
общинският съветник д-р
Митка Лечева.
Навръх 6 септември
- Деня на Конотоп, пред
ставителите на Община
Мездра се включиха в
празничното шествие,
поднесоха цветя и се пок
лониха пред Мемориалния
комплекс на Вечната слава,
въздигнат в чест на побе
дата във Втората св. война
и облицован през 1977 г. с
мрамор, подарен от граж
данството на Мездра. В
приветствието си към коно
топчани кметът Аспарухов
подчерта, че Мездра и
Конотоп ги свързва дъл
гогодишно приятелство,
което ще продължи да се
развива, защото местните
общности в двата града са
заинтересовани от поддър
жането на взаимноизгодни
социално-икономически и
културни отношения по
между си. Вечерта бълга
рите бяха специални гости
на празничния концерт с
участието на народната ар
тистка на Украйна Наталия
Бучинска, заслужилия
артист, композитор и певец
Николай Петраш и побе
дителката във всеукраинс
кия музикален тв конкурс
„Народна звезда” Елена
Яловик.
В рамките на тридневна
та си визита мездренската
делегация посети тамошно
то вагонно депо, градската
болница и една детска гра
дина и разгледа Градския
краеведчески музей, Музея
на авиацията и Музея на
героя от Руско-турската
война 1877 - 1878 г. ген. М.
И. Драгомиров. ■

Слово

седмица

БРОЙ 33 (844) 13 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

Диди СИРАКОВА
По инициатива на областн
 ия управи
тел на Видин инж. Цветан Асенов към
всяко кметство ще бъдат сформирани
доброволни отряди за овладяване на
пожари. За целта групите ще бъдат
обучени.
Това стана ясно на заседание на
Щаба за изпълнение на Областния
план за защита при бедствия. В него
участваха представители на Областно
управление „Пожарна безопасност и
защита на населението” – гр. Видин,
„Гранично полицейско управление” –
Брегово, „Гранично полицейско управ
ление” – Белоградчик, „Държавно горс
ко стопанство” – гр. Видин и Областна
Дани ЗЛАТАНЧЕВА
Сълзите на иконите са чудо,
посрещано с възхита по целия
свят. В Латинска Америка те
отдавна са превърнати в дохо
доносен бизнес за милиони.
Религиозният туризъм там про
цъфтява и образите на Дева
Мария, които плачат в Мексико,
Бразилия и Венецуела, са прочу
ти и снимани дори в холивудск и
продукции. Малцина обаче знаят,
че в България също се случват
подобни чудеса. У нас има ня
колко плачещи Мадони, които
обаче са слабо известн
 и дори на
българите.
Иконите на Дева Мария, чиито
бисерни сълзи трогват душите на
хората и лекуват разни болежки,
са три – в Троян, Монтана и
Годеч.
Първа проплаква Богородица в
Лопушанския манастир в монтан
ското село Георги Дамяново. Тя
пуснала миро за първи път преди
75 години и явлението предизви
кало истинска сензация. То било
подробно описано и докладвано
от местни свещеници на тогаваш
ния патриарх.
Цялата история е подробно
документирана в „Църковен вес
тник” през лето Господне 1937
година. Вадичка целебен елей се
стичала от короната и сърцето
на Младенеца, стиснат в ръце от
Дева Мария.
Иконата е

рисувана от
племенниците
на Захари Зограф

- Николай и Станислав
Доспевски през 1862-1863 г.
Майсторите нарекли творбата си
„Молитва”, защото вярвали, че
един ден тя ще може да върши
чудеса. Вложили в направата й
цялата си енергия, като дори спа
зили правилото да отдадат душата
и тялото си на пости и молитва
40 дни, преди да започнат работа.
Виделите я казват, че иконата
излъчва положителни вибрации.
Ако пред нея застане истински
вярващ в Бога християнин, жела
нията му ще се изпълнят в рамки
те на седмица-две.
Манастирът пък отдавна е като
притегателен магнит за неизлечи
мо болни от цялата страна. Той е
и място, в което бездетни майки
зачеват след дълги години ходе
не по доктори и чакане на свидна
рожба.
Отците

разрешават
на посетителите
да пипат мирото

дори да го опитат на вкус, ако
пожелаят.
Миналата зима в светата
обител се отбила англичанка.
Жената се молила пред иконата
на Богородица с Младенеца по
вече от час, докоснала с пръст
сълзите на светата майка и чудото
станало. Месец по-късно пратила
писма на монах Христодул, че е
забременяла.
„Най-силните дни на иконата
са 25 март – Благовещение, денят,
в който архангел Гавраиил доне
съл благата вест, че Дева Мария
ще става майка, и 15 август.
Молитвите тогава се сбъдват”,
разказват свещеници.
Не по-малко интересна е исто
рията на плачещата Богородица

Всяко кметство във
Видинско с доброволни
отряди срещу пожарите
дирекция на МВР – гр. Видин.
По данни на ОУ „ПБЗН” за време
то от 27 до 31 август огнеборците са
участвали в ликвидирането на 41 про
изшествия - при 47 за същия период на
миналата година.
В последната седмица пожарите с

материални загуби са били седем, а
пожарите без нанесени щети – в сухи
треви и отпадъци са 33.
За същия период миналата година
пожарите с щети са били три, а без ма
териални загуби - 40.
При пожарите през седмицата са

▲Иконата на Дева Мария от Лопушанския манастир
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унищожени 37 декара иглолистна гора,
200 бали фураж, 30 кв.м покривна
конструкция. При пожарите без мате
риални загуби са опожарени над 1500
декара сухи треви.
Три от пожарите са причинени от
проявена небрежност при боравене
с откр
 ит огън, два пожара били в ре
зултат на техническа неизправност,
късо съединение е предизвикало един
пожар, за един пожар причините са в
процес на установяване.
Според специалистите предпостав
ка за възникване на пожари в горските
местности са сухите треви и непо
чистената дървесина, останала след
сечищата.■

▲ Чудотворна икона на Св.Богородица Троеручица в Троянския
манастир

Българските мадони
вършат чудеса
Плачещи икони церят рак и бездетие
Богородиците от Лопушна, Годеч и Троян пускат сълзи преди големи беди
от Годеч. Хартиената рисунка

проплака в
дома на тежко
болната Иванка

Арсова. Жената я получава
като подарък от непозната часове
след трудна операция в местната
болница. Пожеланието е да й до
несе много здраве и късмет.
Богородица с Младенеца за
живява в дома на Иванка, чийто
мъж старателно я закача с пирон
че в стената часове след изпис
ването на жената от здравното
заведение. На 1 септември 2004
г. облепената с тиксо икона за
почва да рони дребни сълзици.
Семейство Арсови са в потрес.
В първия момент решават, че се
е появила влага и прокарват ръка
по изображението. Оказва се, че
то е абсолютно сухо. Час по-къс
но е повикан свещеник, който да
разтълкува знамението и да даде
напътствия какво да се прави
по-нататък.
По настояване на отчето харти
ената дева е поставена в стъкло.
Новината за сълзите й бързо се
разчува. Прииждат хора от цяла
та страна. Някои нощуват, където
сварят, за да дочакат ред пред
иконата.
Повечето са толкова впечат
лени от историята и усещането,

което имат, докато я гледат в
очите, че

оставят щедри
суми пред нея

Иванка не похарчва от тези
левчета нито едно. Старателно ги
събира и дава като дарение на дом
за изоставени деца.
В обикновена тетрадка жената
започва да си води отчет за всяка
дадена стотинка. И така до края
на земните си дни.
След кончината на Иванка ико
ната е преместена в годечката
църква, където обаче спира да
плаче.
Там ронила сълзи само два
пъти – по време на клането в
Беслан през есента на 2004 г. и
в деня, в който умря папа ЙоанПавел II – 2 април 2005 г.
Друго чудо се случва също в
началото на новото хилядолетие
у нас. На 20 май 2001 г., когато
Българската православна църк
ва отбелязва Сляпата неделя, в
Троянския манастир се случва
нещо невиждано.
По време на богослужението,
когато църковният хор и местни
те баби пеят „Ангел вопияше”, из
цялата обител се разнася странен
аромат.
Миризмата не е позната на
вярващите и е толкова силна, че

мелнишкият епископ Генадий,
който води литургията, тутакси я
прекратява.
В този момент

от иконата
„Света Богородица
Троеручица”
рукват сълзи
като из ведро

Свидетели на чудото твърдят,
че епископът коленичил пред
олтара, кръстейки се. Камбаните
пък започнали да бият сами.
Настанали минути на всеобщо
вцепенение, а след малко мириз
мата изчезнала. Всички наблю
давали бисерните капчици по
иконата.
В протокола на Светия синод
по случая е записано: „Първа до
иконата се докосва продавачка
та на свещи Радка Колева, която
забелязва, че образът на Девата
е потен, все едно плаче и се
учудва, но отлага изтриването й
с определената за това кърпа за
след края на светата литургия.
След около 15 минути, в края
на богослужението, след пропо
ведта на архимандр ит Августин,
благоухание се разнася из цялата
църква. Радка Колева се опитва
да изтрие иконата, но това става
трудно, тъй като тя е покрита с

дребни капки
течност като от миро

Кърпата, поела благоуханието, е
запазена и след това е нарязана на
много части, събрани са и много
парчета памук, с които е изтри
вана иконата. Посочваме и трима
цивилни, присъств ащи на чудо
то – Полина Солакова, касиер на
манастира, Лидия Василева, прода
вачка в магазина срещу църквата,
и Йордан Антонов, секретар на
манастира.
Архимандрит Йоаким, който
е пребивавал пет години в бъл
гарския манастир „Свети Георги
Зограф” в Света гора, Гърция,
твърди, че такава миризма е срещал
само в близост до свети мощи, на
които се е покланял при обиколката
си из манастира на Света гора.”
Всяка година на 15 август стоти
ци миряни се стичат, за да докоснат
с устни сребърните три ръце на
Девата и така да си измолят здра
ве за година напред. Не са малко
щастливците, които на този спе
циален ден посещават манастира
в село Орешак и слагат памучета
в джобовете си с надеждата Дева
Мария да заплаче, а те да топнат
частица от сълзите й за късмет.
Говори се, че Троеручицата плаче
през година.
От в. „Уикенд

Слово
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Символът на Видин църквата "Св. Димитър",

застр
 ашена
от срутване
Фирма „Цвети” – Монтана
ул. „Любен Каравелов” 3

предлага
дамски обувки на атрактивни цени
Тел. 0886/974520

Един от символите на Видин –
църквата „Св. Димитър”, е застра
шена от срутване. Най-уязвими са
два от куполите на храма. На втора
та по големина църква в България
досега не е правен основен ремонт,
а е строена преди повече от 120
години. Течовете от покрива са
многобройни, но най-тежко са за
сегнати куполите, където са зейнали
огромни фуги. Още преди 3 години
експертите са установили конст
руктивни нарушения, поради което
Видинската митрополия се е обръ
щала за помощ към Министерството
на културата и тогава, и сега, но
средства няма.
Кметът на Видин е издал запо
вед за ограничаване достъпа до
опасното място. Освен ограждане
на опасното място, в църкв ата ще
бъдат поставени предупредителни
надписи. С отпуснатите 15 000 лв.
от Дирекция по вероизповедани
ята към МС ще се проектира скеле,
което да поеме тоновете строителен
материал, които биха паднали от 18
м при евентуален инцидент.
Пълният ремонт на конструкцията
ще струва няколко милиона, които
в момента няма откъде да дойдат.
Видинската Света митрополия тър
си средства за временно укрепване
преди да бъде извършен цялостен
ремонт на църквата, която е па
метник на културата с национално
значение. ■Слово плюс

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

13 – 19 септември
13 ч Св. свщмчк Корнилий
стотник (Предпразненство
на Въздвижение)
14 п † Въздвижение на
Св. Кръст Господен. Успение
на св. Йоан Златоуст
(Крьстовден) (Строг пост)
15 с Събота след
Въздвижение. Св. вмчк
Никита. Преп. Филотей. Св.
мчк Леонид
16 н † Неделя след
Въздвижение. Св. вмчца
Евфимия Всехвална.
Св. Людмила Чешка. Св.
Киприан, митр. Киевски и
Московски (1406)
17 п * Свв. мчпи Вяра,
Надежда и Любов и май
ка им София Св. мчца
Теодотия. Св. Нил, еп.
Египетски
18 в Преп. Евмений, еп.
Гортински, чудотворец.
19 с Св. мчци Трофим,
Саватий и Доримедонт

Общинското ръководство
на БСП – Лом

поздравява своите съграждани
с празника на града на 17 септември –

Вяра, Надежда
и Любов!
Приемете най-добрите ни пожелания за
здраве, ползотворни дела, лично щас
тие и житейски късмет на вас и семейс
твата ви!
Честит празник!
Жори АЛЕКСИЕВ
председател на ОбС на БСП - Лом

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

Атанас Маринов
Наско Николов

ЛОМ ЕАД

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

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.

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.

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

„Асенов Електрик и Бо” ЕООД

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

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

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
собствена земя

Цена по споразумение.

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

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

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

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

В подлеза на жп гарата в Монтана.

Слово

спектър
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Природолюбители наблюдаваха
лешояди във Врачанския балкан
Над 20 природолюбители
от София, Вършец и Враца
наблюдаваха белоглави
лешояди на територията на
Природен парк „Врачански
балкан” в близост до с.
Долно Озирово.
Експерт от Дружество на
хищните птици изнесе ин
тересна беседа за тяхната
биология, начин на живот и
за усилията, които се пола
гат за опазването и защита
им. С помощта на зрителни
тръби и бинокли участни
ците в инициативата имаха
възможност да наблюдават
отблизо както лешоядите,
намиращи се в адаптацион
ната волира, така и част от

освободените в природата
птици.
Белоглавите лешояди
са най-големите птици,
които се срещат на те
риторията на Природен
парк “Врачански балкан”
с размах на крилете около
2, 70 метра. Въпреки зло
вещия си вид лешоядите
не са типичните грабливи
хищници. Те не могат да
убиват и се хранят изцяло
с мърша. В това е и специ
фичната им функц
 ия - да
са естествени санитари на
природата, които почист
ват района от зарази и от
труповете на разлагащи се
животни. ■ Слово плюс

Засякоха лешояд,
завърнал се след
2-годишна миграция
Възрастният мъжки екземпл
 яр бил освободен
от адаптационната волиера в Сливенския балкан
през октомври 2010 г. Няколко месеца той стран
ствал над Тополовград и Монтана. На градското
сметище в Монтана птицата била заловена от
роми, които поискали откуп за нея. След намесата
на полицията лешоядът е отнесен в Стара Загора,
където е подложен на лечение. По-късно отново е
пуснат на свобода на Сините камъни. Оттам обаче
отлетял за Италия.
В края на май 2011 г. екологът Флувио
Генеро съобщил, че птицата се е присъедини
ла към тамошната колония белоглави лешояди.
Изненадващо през това лято монтираният на пло
щадката за подхранване на лешояди на Сините
камъни фотоапарат заснел завърналия се у
дома лешояд. Сега пернатият скитник е в компа
нията на други 12 птици, освободени от волиерите
в Сливен и Котел, които трайно са се заселили в
района.■ От в. „Земя”

Детски футболен
турнир във Видин
Детският футболен турнир
за Купата на „M&BM” е част
от националната програма
“Децата и футболът” и се
организира от АБФ, БФС и
Община Видин.
Състезанието се прове
де на местния стадион „Г.
Бенковски”. В турнира взеха
участие 8 детски отбора от
града и региона на възраст 12
години. На финала се срещ
наха двата видински отбора
- ОФК „Бдин-1923“ и ДФК
„Видин“. В оспорвания мач
победител стана тимът на
ОФК „Бдин-1923“ с треньор
Павел Огнянов.
Всички участници получиха
пълна футболна екипировка,

флагчета, топки и много ин
дивидуални награди. Дадени
бяха и отличия за „Най-добър
защитник“, „Най-добър напа
дател“, „Най-добър вратар“,
„Най-добър футболист“ и
други. Наградите връчи кме
тът на града Герго Гергов,
а президентът на „M&BM
Express” Павел Петров заяви,
че турнирът ще се превърне в
традиция и от догодина фир
мата ще поеме цялата издр ъж
ка на отбора победител.
Футболен клуб ОФК „Бдин1923” бе регистриран наско
ро от община Видин. В него
децата могат да играят без
платно и да се развиват като
спортисти. ■ Слово плюс

Шанс за малките
спортисти на Оряхово

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
►МАЛКИ ОБЯВИ

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

За справки:
0910/ 910 13

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.

Ремонт на кейовата
стена във Видин
Започва ремонт на кейовата стена във Видин.
Възстановителните мерки са предпр
 иети поради
деформации и нарушения по стената, причинени
от външни въздействия. Разместени са каменни
блокове, образували са се пукнатини. Във фугите са
израснали храсти, което води до откъртв
 ане и раз
местване на камъните. Ремонтът е включен в годиш
ната програма за поддържане на пристанищата за об
ществ
 ен транспорт и трябва да приключат в рамките
на 1 г. Стойността е 4 987 900 лева. ■ Слово плюс

Слово

плюс

ГЕРБ Оряхово спонсорира участието на
Бадминтон клуб с ръководител Койчо Станев
на международния турнир по бадминтон в гр.
Онещи, окръг Бакъл – Румъния. Местната струк
тура на ГЕРБ даде шанс на малките спортисти да
спечелят медали за България и родния си град
на турнира, който се проведе от 9 до 13 септем
ври 2012 г. ПП ГЕРБ пожелава успех на младите
победители!■

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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Емилия РАЛЧЕВА
зложба от 60 изографисани
кратуни подреди художникът
от врачанск ия квартал Бистрец Иван
Христов на Десетия международен
фолклорен фестивал на боба –
“Бобфест” в село Радуил. Рисунките
върху кратуните са на различна
тематика. Христов подари на органи
заторите специална огромна кратуна,
нарисувана за юбилейния бобен
фест в самоковск ото село Радуил.
Зографинът от Бистрец връчи своя по
дарък на Димитрина Божилова - пред
седател на организационния комитет
на фестивала. Пред многобройната
публика на тържеството той изпълни
своето прочуто “Писмо до Америка”, с
което взриви от смях препълнения са
лон на местното читалище.
Почитател на врачанския худож
ник се оказа и главният кулинар на
държавата Ути Бъчваров, на кого
то Иван Христов подари специална
кратуна, изографисана на ловджийс
ка тематика. Двамата си направиха
снимка за спомен, а Ути си купи и
една от дългите кратуни-риби на
художника.
Иван Христов получи покана да гос
тува в кулинарното телевизионно пре
даване на Ути Бъчваров. Там Иван
ще представи врачански ястия от
тиква, ще подреди в студиото десети
на изрисувани кратуни, ще си говорят
на северозападен диалект, а докато
Ути готви, Иван Христов ще рисува

И

Иван Христов на
“Бобфест” в Радуил
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върху тиква.
Врачанският атрактивен художник
се завърна от Радуил с грамота и
награда, която не е първа за него от
този фестивал.
Иван Христов е носител на златен
медал от бобфеста в Радуил през
2006 година, когато представи излож
ба от 80 изографисани кратуни, 40 от
които бяха на тема “БОБ”.
Тази година бистрешкият зограф
отиде на бобфеста със семейството
си. И както се очаква жена му си ку
пи радуилски боб, който ще засади в
бистрешкото имение. Така в градина
та на Иван Христов освен кратуни ще
расте и радуилски боб, чиито врежо
ве стигат дължина четири метра.
Фестивалът “Бобфест” 2012 е
юбилеен. За десета поредна година
самоковското село Радуил е домакин
на фестивал на боба, вече и с между
народно участие, който по традиция
се провежда в първите събота и не
деля на месец септември.
На мегдана и на сцената на мест
ното читалище се изявиха фолклор
ни групи, състави и ансамбли, както
и индивидуални изпълнители от
България, Македония и Сърбия. Найдобрите бяха отличени със статует
ката “Златен боб” и медала “Златен
фасулицър”.
Радуил е известен с радуилския
боб, оценен със златен медал от
Пловдивския панаир още при цар
Фердинанд.■

Елеонора ЦАНОВА
“Пред моя роден дом
столетен дъб расте аз помня го такъв огромен
от дете.
Аз виждал съм го
как във слънчев ден блести,
и слушал съм го в мрак
среднощен да шепти.”

Т

ова е част от стиха на
Николай Хрелков, посве
тен на неговия роден дом и на
неговия роден град. Сега сред
руините на малката къща, поч
ти в центъра на Бяла Слатина,
намерихме кътче от дрипи зад
входната порта, обитавано от
клошари и високо над метър
растение канабис.Наркотикът е
отглеждан и израсъл в пластм
 а
сов съд от сирене.
Напуснал отрано този дом в
тихата белослатинска улица,
въпреки протестите на родите
лите си, Николай Хрелков оста
ва неразбраният от своите близ
ки поет, но с много приятели, с
нежна, ранима душа на лирик,
откъснат от родния корен. Баща
му, Радю Хрелков, пренася от
Копривщица в малкото градче
сред равнината патриархал
ния ред на тежък търговец с
деспотичен характер. Тук той
привиква и свои племенници
от Копривщица, тогава още
младежи, сред които е и моят
дядо Илия Келчев. Търсят пре
питание в земята, развиват
животновъдство. В края на XIX
век, в средата на декември 1894
г., в дома на Хрелкови се ражда
така желаният син - Николай.
На него търговецът залагал, но
той търсел повече ширинето
на полето, опиянявал се от пе
сента на дъбовете, свили се в
“Китката”, за съжаление и този
вековен символ на Бяла Слатина
бе унищожен безвъзвратно в го
дините на демокрацията.
Дъбът, който расте пред
къщата, като символ на си
ла и мощ, той възпява в ед
но от най-прочувст вените си
стихотворения. Този дъб, кой
то го чака в дългите години
на изгнание и емигрантств о.
Непреклонен, харамия по душа,
с воля, която калява в годините,
Хрелков отхв ърля родителска
та повеля за спокоен еснафск и
живот.
В столицата попада сред не
покорните интелигентски среди,
намира отдушник на духовни

Канабис
вместо дъб в
двора на поета
те си терзания в символизма и
свързв а с това течение най-доб
рите си произведения. Живее в
Сърбия и в Париж, на въстани
ето през септември 1923 година
посвещава чудесните си балади,
заради които в новата ни исто
рическа нагласа е отхвърлен,
включително и от учебници
те по литература. Последните
си години, до 8 август 1950-а,
Николай Хрелков прекарва,
борейки се с тежката болест
на нечаканата жълта гостенка
в Горна баня. “Надеждата е за
слабите, а за силните
е борбата“, често казвал
на своите приятели. И още “Живот, не съм влюбен в теб,
но имам толкова още да свър
ша.”
Малката къща в Бяла Слатина
и мощният кичест дъб пред нея
остават. Със съдействието на

двете сестри на Хрелков, Мара
и Ана, която е съпруга на пи
сателя Димитър Осинин, през
1969 година родното място на
поета е обявено за паметник
на културата . Тук се събира и
малка музейна сбирка с даре
ни от семейството оригинални
вещи, книги и други документи
на Хрелков. Посрещани от ба
ба Мара, в китния двор с много
цветя често идват деца, госту
ват писатели. По-късно, след
смъртта на Хрелковата сестра,
грижите поема учителката по
история Нанова, а общината
има идеята да направи в една
от стаите етнографск и музей.
Държавата насочва цялото си
внимание в онези години към
дома-музей в Горна баня, къде
то поетът е живял в последните
си години. Още преди 1989 го
дина започва разрухата. Правят

се опити къщата да бъде укре
пена, но това не е достатъчно
и тя лека-полека, оставена на
безхаберието и безгрижието,
рухва. Рухва и дъбът, пада поко
сен върху малката къща с коп
ривщенски езлък.Постепенно
не остава нищо от сменените
наскоро керемиди, разграбени
са тухлите дори и сега стените
призрачно стърчат.
Забравен като поет, като един
от най-ярките родни символис
ти и изхвърлен от учебниците,
загърбен от съгражданите
си, днес името на Николай
Хрелков се знае от малцина
белослатинци. А от родния му
дом не е останало почти нищо.
Останки от стени и отдел
ни ъгли, където явно са били
стаите, личат и останки от ня
когашни фотоси, в двора не
може да се пристъпи от буре

ни и саморасляци, до зеещия
вратник е бивакът на сегашни
несретници, бездомници или
наркомани. А точно в средата се
е издигнала кутията с наркотик.
Има изготвен проект за въз
становяването на дома на
Хрелков по запазени снимки
и спомени, кандидатствахме
за европейско финансиране,
защото бюджетът на община
та не стига, но не се получи
- отговарят ни отговорниците
за културата в Бяла Слатина.
Кандидатствали са по програма
„Регионално развитие” за бли
зо милион лева, необходими за
възстановяването на дома - па
метник на културата. Внесли
са и един по-скромен проект
за близо 300 000 лева, по който
очакват някакъв резултат.
В центъра на Бяла Слатина,
насред красивия площад с
бликащи в знойния летен ден
фонтани, паметникът на по
ета Николай Хрелков, с леко
прегърбената му стойка и пог
лед към родния град, сякаш
ни упреква нас, потомци и
съвременници, за тази забрава.
Напомня ни за този силен
и като човек, и като творец
белослатинец, който би бил
гордост със своите стихове на
всяка европейска страна.■

