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Веселин ЛЮБЕНОВ
Проведе се зак лю чи тел на сре ща 

на меж ду на ро ден пи ло тен про ект с 
фо кус вър ху тра ди ци он ни те занаяти 
„Долж – Видин”.

Пилотният про ект „Долж – Видин” 
е част от меж ду на род ния про ект 
„DATOURWAY” – Транснационална 
стра те гия за ус тойчи во те ри то ри
ал но раз ви тие на Дунавския ре ги он 
с ак цент на ту риз ма е фи нан си
ран по Оперативна прог ра ма за 
Югоизточна Европа и се осъ щес
т вя ва в България от Български 
ико но ми чес ки форум /БИФ/. 
Румънските пар т ньо ри по про ек та 
са Националният ин с ти тут за из с
лед ва не и раз ви тие на ту риз ма и 
Националният ин с ти тут за про уч ва
не и раз ви тие „URBANPROIECT”.

Заключителната среща, ко ято се 
със тоя в кре пос т та „Баба Вида”, 
бе от к ри та от об лас т ния уп ра ви тел 
Пламен Стефанов. 

В пред с та ве ния спра воч ник по 
проекта, на тра ди ци он ни те за ни ма
ния и за на яти във Видинско и ре ги
он Долж, из гот вен на ан г лийс ки език 
и с цвет ни фотоси, по до ба ва що са 
пред с та ве ни твор ци от об щи на та. 
Той е уни ка лен из точ ник на ин фор
ма ция на же ла ещи те да на учат по
ве че за ис то ри ята на мес т ни те бит 
и култура. Твърде зна чи мо мяс то 
е от де ле но на при род ни те фе но
ме ни на те ри то ри ята на об щи на 
Белоградчик. 

Представен бе и пет д не вен ту рис
ти чес ки тур, в кой то е вклю чен  и 
гра дът под Скалите.■

Международен пи ло тен 
про ект във Видинско

Организираха це ре мо ния 
за пър ва коп ка и ри ту ал но 

счупиха бу тил ка шам пан с ко в 
се ло Рабиша, с което офи ци ал
но бе да ден стар тът на про ект 
„Роконструкция и ре ха би ли та
ция на вът реш на во доп ро вод на 
мре жа на с. Рабиша – І етап” по 

прог ра ма „Развитие на сел с ки те 
ра йо ни”. Обектът е на стойност 
1,2 млн. лв. без ДДС, а сро
кът за из пъл не ние е 4 месеца. 
Фирмата из пъл ни тел е „КИД 
плюс”ООД – Видин.

С под мя на та на по ло ви на та 
от во доп ро во да в се ло то ще се 

ог ра ни чат ава ри ите и мес т ни
те хо ра ще пи ят почис та вода. 
А също, че щом днес, ко га то е 
Празникът на се ло то и ко га то се 
от бе ляз ва Международният ден 
на при ятел с т во то ние сме за ед
но и сме обединени, означава, 
че ще има ме и дру ги успехи.■

Празникът на Рабиша, кой
то се от бе ляз ва с тра ди

ци он ния събор на Свети Илия, 
и та зи го ди на съб ра мно го хо
ра – гос ти дош ли от раз лич ни 
кра ища на страната, за да се 
по ве се лят за ед но със сво ите 
близки. Той бе от к рит от кме та 
на се ло то Милчо Илиев. С при
ветс т ве но сло во към мно жес т
во то хо ра се обър на и кме тът 

на об щи на та Емил Цанков. 
Акцентът бе, че найго ля мо то 
се ло на те ри то ри ята на об
щи на та има бъдеще, за що то 
мес т ни те хо ра имат поминък. 
Той из ка за бла го дар ност на 
ръ ко вод с т ва та на „Магура” АД 
и „Геотехмин”ООД, ко ито са ос
нов ни те ин вес ти то ри в селото. 
А бла го да ре ние на при род ния 
фе но мен – пе ще ра та „Магура” 

с. Рабиша е из вес т но да леч по 
света. Кметът го во ри за да де
но то на ча ло на про ек та за ре
кон с т рук ция и ре ха би ли та ция 
на во доп ро вод на та мре жа в се
ло то и допълни, че има пред
ви де ни фи нан со ви сред с т ва и 
за ре монт на ос нов но учи ли ще 
„Васил Априлов”, кой то до ня
кол ко ме се ца ще бъ де факт. 

Богатата кул тур на прог ра ма 
доп ри не се за доб
ро то нас т ро ение и 
при ят ни те емо ции на 
всички, дош ли да се 
по весе лят и срещ нат 
с близ ки и приятели. 
Градусът на нас т ро
ени ето се по ка чи в 
найви со ка степен, 
бла го да ре ние на 
шла гер ни те пес ни 
на по чет ния жи тел 
на се ло то – Райко 
Кирилов, а той са ми
ят сподели, че въп
ре ки мно гоб ройни те 
изя ви в Рабиша, се га 
той за пър ви път 
виж да тол ко ва дъл ги 
хо ра и тол ко ва мно го 
ен ту си ази ра ни хора, 
жад ни за веселба.

 ТЕКСТОВЕ
 И СНИМКИ: 
 Любомир
 ВЕСЕЛИНОВ

В с. Рабиша, община Белоградчик

В Медковец

За пример в Ракево

Стартира про ект 
за рехабилитация на 
водопроводна мрежа

Празникът 
на Рабиша

Георги ПЕТРОВ
Неотдавна в Клуба на 

пен си оне ри те в Медковец 
чес т ва ха 90-го диш ни на на 
ве те ра на от Отечествената 
вой на Тодор Витански. 
Организираха му въл-
ну ва що тър жес т во с 
мно го ра дост и му зи ка и 
подаръци. 

Ема Борисова, пред се-
да тел на клуба, му под не-

се поз д ра ви те лен ад рес 
с по же ла ние за здра ве и 
дъ лъг живот. 

Ветеранът от Втората 
све тов на вой на Тодор 
Витански разказва: 

"Израснах в бед но 
сел с ко семейство. Баща 
ми Петър Лилков бе ше 
майс тор ко ла ро-железар, 
а май ка ми Тодора 
Георгиева от г леж да ше 
ко кош ки във фер ми те 
на чорбаджиите. Земята 
об ра бот вах ме с дър ве но 
ра ло с два ста ри во ла от 
сут рин до здрач. 

Произведеното зър но 
го взе ма ше дър жа ва та 
от до маш ни те ни хам-
ба ри за данък, а пък 

за нас ос та ва ше по ня-
коя ко фа царевица, ко-
ято смилахме, за да си 
при гот вим про се ник и 
качамак, ос нов на та хра на 
на се мейс т во то ми. С бял 
хляб то га ва се хра не ха 
са мо бо га та ши те в селото. 
Вместо с га ло ши хо дех ме 
със свин с ки цървули, ко-
ито пра вех ме за нас и на-
ши те деца. С тях те хо де-
ха на училище. Като юно-
ша ра бо тех ка то чи рак на 
богатите, па сях овцете, 
ко зи те и во ло ве те им. 
Така из рас нах в мизерия, 
в бед но тия и сиромашия. 
Много гри жи по ло жих 
да от г ле дам и об ра зо вам 
две те си де ца Тодорка и 
Георги. Около 20 го ди ни 
бях слу жи тел в ед но от 
учи ли ща та в селото. След 
то ва ра бо тих ка то мон-
таж ник по на ци онал ни 
обек ти: АЕЦ “Козлодуй”, 
Химкомбината във Видин, 
Завода за то ва ро-зах ват-
ни съ оръ же ния в Роман, 
Химкомбината във Враца, 
Керамичната фаб ри ка в 
Лом и други."

Тодор Витански е 
носител на много ор де-
ни и медали. Сред тях са: 
“Червено зна ме на тру да”, 
“Първенец в из г раж да не-
то на АЕЦ “Козлодуй” и 
всич ки ор де ни и ме да ли 
от Отечествената война.

След из ли за не то си в 
пен сия той се зав ръ ща в 
род но то си се ло Медковец 
и с го ля мо же ла ние за поч-
ва да се гри жи за двор но-
то си място, за око па ва не-
то на ле хи те и овошките. 

Щастлив е, че жи вее 
под гри жи те на де ца та 
си и се рад ва на вну ци и 
правнуци. ■

Честваха юби лей 
на фрон то ва ка 
Тодор Витански

▲ Младежи от ГЕРБ об но ви ха дет с ка пло щад ка в 
цен тъ ра на с. Ракево, об щи на Криводол, която не 
е използвана по ве че от 10 г. Благородното де ло е 
от не ло на доб ро вол ци те 2 седмици. СНИМКА: АРХИВ

ТОДОР ВИТАНСКИ



ПК “Наркооп” – Монтана
Нашият хляб е от натурални
суровини без консерванти и 

генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и

Централния гастроном в Монтана

18 - 24  август 2011

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

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
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Траурен ма га зин
Монтана, бул. “Парта” (до блок “Плиска” 13)

● Магазинът пред ла га ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, как то и всичко, не об хо ди мо
за пог ре бе ние и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи. 
● Изработка на из кус т ве ни венци.

Цена на ед ро и на дребно.
Тел. 0888/444 525

“Хигия лукс”
Обществена пералня, 
хи ми чес ко чис те не

► пране, сушене, пар но гла де не на спал но 
бельо, дрехи, оле ко те ни за вив ки и др.;
►по чис т ва не и бо ядис ва не на ко же ни дрехи
Монтана,  ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

Масажи: лечебен, 
класически, 
спортен, билков, 
козметичен.
Терапии: ориз 
и бамбук, 
шоколадова, 
винена.
Монтана, 
ул. “Л. Каравелов” 6-А, 
тел. 0887/042 914

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, през 
ме бе ли те до 
ин те ри ор ния текстил

Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ПК “Наркооп” – Монтана
Уведомяваме всички, же ла ещи да сми лат или 
про да дат свое жито, че от 25.07.2011 г. 
мел ни ца та на кооперацията, на ми ра ща се до 
бен зи нос тан ция OMV на Ломско шосе, за поч на 
да при ема жи то от 8,30 до 16.00 ча са 
все ки ра бо тен ден.

За до пъл ни тел ни справки: 
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

Ветеринарен
кабинет 

д-р Станислав Якимов
● рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за
кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. “Парта” 8;
тел. 0888/54 30 11

6www. slovoplus. info   БРОЙ 33 (793), 18 - 24 АВГУСТ 2011Слово обяви 

ОБЩИНА  БОЙЧИНОВЦИ, 
област МОНТАНА 

п.к. 3430 гр. Бойчиновци, ул. ”Г. Генов” №2 
тел. на кмета: 09513/22-36, факс: 09513/25-84 
www.boychinovtsi.bg, email: munb@mail.orbitel.bg

ОБЯВЯВАМ
Процедура по про веж да не на пуб ли чен търг с 

яв но над да ва не за от да ва не под на ем на имот 
 час т на об щин с ка соб с т ве ност  за срок от 5 /пет/ 
го ди ни, представляващ:

масивна сгра да със зас т ро ена площ от 432 
кв.м., пос т ро ена в УПИ III, кв. 4 по пла на на с. 
Лехчево, в то ва чис ло 40 кв. м про из вод с т ве на 
площ и 392 кв.м скла до ви помещения. 

Имотът е ак ту ван с АОС № 514/01.12.2004 
година.

Определям на чал на тръж на це на за го ди шен 
на ем от 432.00 ле ва /че ти рис то тин три де сет и 
два лева/ без ДДС. Определям стъп ка за над да
ва не в раз мер на 10 % от на чал на та тръж на це на 
и де по зит за учас тие в тър га в раз мер на 50.00 ле-
ва /пет де сет  лева/. 

Търгът ще се про ве де на 07.09.2011 го ди на от 
15.30 ча са в сгра да та на Общинска ад ми нис т ра
ция град Бойчиновци.

Заявления за учас тие в тър га за ед но с вне
се ния де по зит ще се при емат до 12:00 ча са на 
07.09.2011 го ди на в ин фор ма ци он ния цен тър на 
общината.

Повторен търг ще се про ве де на 14.09.2011 го
ди на с на ча лен час от 15.30 ча са в сгра да та на 
Общинска ад ми нис т ра ция град Бойчиновци при 
съ щи те тръж ни условия.

Заявления за учас тие в пов тор ния търг за ед но с 
вне се ния де по зит ще се при емат до 12:00 ча са на 
14.09.2011 го ди на в ин фор ма ци он ния цен тър на 
общината.

Тръжните до ку мен ти ще се про да ват на це на 
50.00 ле ва /пет де сет лева/ в ин фор ма ци он ния 
цен тър на общината.

Оглед на имо ти те ще се оси гу ри все ки ра бо тен 
ден, с из к лю че ние на де ня на про веж да не на тър
га, в при със т ви ето на пред с та ви тел на Община 
Бойчиновци.

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов Димитров
● Сервиз хидравлика, мо би лен стенд 250 bar
● Настройка, ре монт и дос тав ка на
   хид рав лич ни помпи, хид рав ли ка и пневматика

Монтана, ул. “Св. Климент Охридски” 69, ет. 2, 
офис 205 (в Бизнесинкубатора до автосервиза)
Тел. 096/301 992, 0899/850 237
www.pohip.business.bg; e-mail: kidhit@abv.bg 

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия.

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

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

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ч 18 * Св. мчци Флор и 
Лавър. Успение на преп. 
Йоан Рилски Чудотворец 
п 19 Св. мчк Андрей 
Стратилат и с не го 2593 
мъченици. Преп. Теофан 
Нови, чу дот во рец 
с 20 Св. про рок Самуил. 
Св. 37 мчци Пловдивски 
н 21 † Неделя след 
Петдесетница. Св. ап. 
Тадей от 70те. Св. мчци 
Васа Хелеспонтска 
и Васа Солунска. 
Св. свщмчк Симеон 
Самоковски. 
п 22 Св. мчк Агатоник и 
дру жи на та му. Св. мчца 
Евлалия де ви ца 
в 23 Св. мчк Луп. Св. 
Ириней, еп. Лионски. 
Св. калиник, патр. 
Константинополски 
(Отдание на Успение 
Богородично) 
с 24 Св. свщмчк Евтих. 
Преп. Георги Лимниот
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I кръг 
6 август (събота), от 18 ч.
Черно море – Монтана _ : _
Ботев (Вр) – Светкавица _ : _
Миньор  ВидимаРаковски _ : _
От 20 ч. Черноморец  Калиакра _ : _
Лудогорец – Локомотив (Пд) _ : _
7 август (неделя)
От 20 ч. Литекс – Берое _ : _
От 20,30 ч. Локомотив (Сф) – ЦСКА _ : _
8 август (понеделник)
От 20 ч. Левски – Славия _ : _

II кръг
13 август (събота)
От 18 ч. Монтана – Калиакра _ : _
ВидимаРаковски – Литекс _ : _
Локомотив (Пд)  Локомотив (Сф) _ : _
Берое – Лудогорец _ : _
Черно море – Левски _ : _
От 20 ч. ЦСКА – Черноморец _ : _
14 август (неделя)
От 18 ч. Светкавица – Миньор _ : _
Славия – Ботев (Вр) _ : _

III кръг
20 август (събота)
От 18 ч. Миньор – Славия _ : _
Лудогорец  ВидимаРаковски _ : _
Ботев (Вр)  Черно море _ : _
Черноморец  Локомотив (Пд) _ : _
21 август (неделя)
От 18 ч. Литекс – Светкавица _ : _
Локомотив (Сф) – Берое _ : _
Калиакра – ЦСКА _ : _
От 20 ч. Левски – Монтана _ : _

IV кръг
27 август (събота)
От 18 ч. Локомотив (Пд) – Калиакра _ : _
Берое – Черноморец _ : _
Светкавица – Лудогорец _ : _
Черно море – Миньор _ : _
28 август (неделя)
От 18 ч. Славия  Литекс _ : _
Монтана – ЦСКА _ : _
ВидимаРаковски  Локомотив (Сф) _ : _
От 20 ч. Левски  Ботев (Вр) _ : _

V кръг 
10 септември (събота)
От 17 ч. ЦСКА – Локомотив (Пд) _ : _
Ботев (Вр) – Монтана _ : _
Литекс – Черно море _ : _
Локомотив (Сф) – Светкавица _ : _
Калиакра – Берое _ : _
Миньор – Левски _ : _
Лудогорец – Славия _ : _
Черноморец – ВидимаРаковски _ : _

VI кръг
17 септември (събота)
От 17 ч. Берое – ЦСКА _ : _
Светкавица – Черноморец _ : _
Черно море – Лудогорец _ : _

Ботев (Вр) – Миньор 
_ : _
Монтана – Локомотив (Пд) _ : _
ВидимаРаковски – Калиакра _ : _
Славия – Локомотив (Сф) _ : _
Левски – Литекс _ : _

VII кръг
24 септември (събота)
От 17 ч. ЦСКА – ВидимаРаковски _ : _
Литекс – Ботев (Вр) _ : _
Локомотив (Сф) – Черно море _ : _
Калиакра – Светкавица _ : _
Локомотив (Пд) – Берое _ : _
Миньор – Монтана _ : _
Лудогорец – Левски _ : _
Черноморец – Славия _ : _

VIII кръг
1 октомври (събота)
16 ч. Монтана – Берое _ : _
Светкавица – ЦСКА _ : _

Черно море – Черноморец _ : _
Ботев (Враца) – Лудогорец _ : _
ВидимаРаковски – Локомотив (Пд) _ 
: _
Славия – Калиакра _ : _
Левски – Локомотив (Сф) _ : _
Миньор – Литекс _ : _

IX кръг
15 октомври (събота)
От 16 ч. Берое – ВидимаРаковски _ : _
Литекс – Монтана _ : _
Локомотив (Сф) – Ботев (Вр) _ : _
Калиакра – Черно море _ : _
Локомотив (Пд) – Светкавица _ : _
Лудогорец – Миньор _ : _
Черноморец – Левски _ : _
ЦСКА – Славия _ : _

X кръг

22 октомври (събота)
От 16 ч. Светкавица – Берое _ : _
Черно море – ЦСКА _ : _
Ботев (Вр) – Черноморец _ : _
Литекс – Лудогорец _ : _
Монтана – ВидимаРаковски _ : _
Славия – Локомотив (Пд) _ : _
Левски – Калиакра _ : _
Миньор – Локомотив (Сф) _ : _

XI кръг
29 октомври (събота)
От 16 ч. Берое – Славия _ : _
Локомотив (Сф) – Литекс _ : _
Калиакра – Ботев (Вр) _ : _
Локомотив (Пд) – Черно море _ : _
ВидимаРаковски – Светкавица _ : _
Лудогорец – Монтана _ : _
Черноморец – Миньор _ : _
ЦСКА – Левски _ : _

XII кръг

5 ноември (събота)
От 14 ч. Монтана – Светкавица _ : _
Черно море – Берое _ : _
Ботев (Вр) – ЦСКА _ : _
Литекс – Черноморец _ : _
Славия – ВидимаРаковски _ : _
Левски – Локомотив (Пд) _ : _
Миньор – Калиакра _ : _
Лудогорец – Локомотив (Сф) _ : _

XIII кръг
12 ноември (събота)
От 14 ч. Светкавица – Славия _ : _
Локомотив (Сф) – Монтана _ : _
Калиакра – Литекс _ : _
Локомотив (Пд) – Ботев (Вр) _ : _
ВидимаРаковски – Черно море _ : _
Черноморец – Лудогорец _ : _
ЦСКА – Миньор _ : _
Берое – Левски _ : _

XIV кръг
19 ноември (събота)
От 14 ч. Черно море – Светкавица _ : _
Ботев (Вр) – Берое _ : _
Литекс – ЦСКА _ : _

Локомотив (Сф) – Черноморец _ : _
Монтана – Славия _ : _
Левски – ВидимаРаковски _ : _
Миньор – Локомотив (Пловдив) _ : _
Лудогорец – Калиакра _ : _

XV кръг
26 ноември (събота)
От 14 ч. Светкавица – Левски _ : _
Калиакра – Локомотив (Сф) _ : _
Локомотив (Пд) – Литекс _ : _
ВидимаРаковски – Ботев (Вр) _ : _
Славия – Черно море _ : _
Черноморец – Монтана _ : _
ЦСКА – Лудогорец _ : _
Берое – Миньор _ : _

* Заб. Българският фут бо лен съ юз е 
пуб ли ку вал прог ра ма с точ ни те ча со-
ве и да ти на изиг ра ва не на ма чо ве те 
са мо за пър ви те че ти ри кръга!

    Програма на “А” група, есен 2011*

I кръг
13 август (събота), 18 ч.
„Септември“ (Сим)  „Чавдар“ (Етп)
„Академик“ (Сф)  „Пирин“ (ГД)
„Малеш“ (Микрево)  „Спортист“ 
(Своге)
„Чавдар“ (БСл)  „Сливнишки 
герой“ (Сливница)
„Бдин“ (Вд)  „Банско“

II кръг
20 август, 18 ч.
„Чавдар“ (Етп)  „Банско“
„Сл. герой“  „Бдин“
„Спортист“  „Чавдар“ (БСл)
„Пирин“ (ГД)  „Малеш“
„Септември“  „Академик“

III кръг
27 август, 18 ч.
„Академик“  „Чавдар“ (Етп)
„Малеш“  „Септември“
„Чавдар“ (БСл)  „Пирин“ (ГД)
„Бдин“  „Спортист“
„Банско“  „Сл. герой“

IV кръг
10 септември, 17 ч.
„Чавдар“ (Етп)  „Сл. герой“
„Спортист“  „Банско“
„Пирин“ (ГД)  „Бдин“
„Септември“  „Чавдар“ (БСл)
„Академик“  „Малеш“

V кръг
17 септември, 17 ч.
„Малеш“  „Чавдар“ (Етп)
„Чавдар“ (БСл)  „Академик“
„Бдин“  „Септември“
„Банско“  „Пирин“ (ГД)
„Сл. герой“  „Спортист“

VI кръг
24 септември, 17 ч.
„Чавдар“ (Етп)  „Спортист“
„Пирин“ (ГД)  „Сл. герой“
„Септември“  „Банско“
„Академик“  „Бдин“
„Малеш“  „Чавдар“ (БСл)

VII кръг
1 октомври, 16 ч.
„Чавдар“ (БСл)  „Чавдар“ (Етп)
„Бдин“  „Малеш“
„Банско“  „Академик“
„Сл. герой“  „Септември“
„Спортист“  „Пирин“ (ГД)

VIII кръг
15 октомври, 16 ч.
„Чавдар“ (Етп)  „Пирин“ (ГД)
„Септември“  „Спортист“
„Академик“  „Сл. герой“
„Малеш“  „Банско“
„Чавдар“ (БСл)  „Бдин“

IX кръг
22 октомври, 16 ч.
„Бдин“  „Чавдар“ (Етп)
„Банско“  „Чавдар“ (БСл)
„Сл. герой“  „Малеш“
„Спортист“  „Академик“
„Пирин“ (ГД)  „Септември“

* Забележка: След изиграването 
на есенния дял (IX кръг) до 
края на календарната година 
ще бъдат играни мачове до 
XIII кръг включително. След 
XVIII кръг ще бъде направена 
програма за третия дял на 
първенството, до XXVII кръг.

     Програма на
     Западна “Б” група, есен 2011*

▲ На 7 ав густ фен к лу бът „Бдинци Лъвове” във Видин, съв мес т но с не за ви си
ми те мла ди еко ло зи, спрет на ха екопар ти по по вод зав ръ ща не то на мес т ния 
фут бо лен от бор „Бдин” в Западна „Б” група, ча со ве пре ди офи ци ал но то пред с
та вя не на об но ве ния тим.  

Сред му зи ка и за бав ни иг ри за де ца та мла де жи те раз да до ха на мина ва щи те 
през пар ка „Владикина бах ча” найло но ви тор би и за ед но по чис ти ха градината, 
след ко ето мал чу га ни те иг ра ха фут бол на мал ки вра тич ки сре щу отбора на 
въз рас т ни те. Децата по лу чи ха ла ком с т ва и мал ки подаръци, а за въз рас т ни
те има ше по ча ша бира. В по чис т ва не то се вклю чи и кан ди да тът на ле ви ца
та за кмет с ко то мяс то в гра да – бан ке рът Герго Гергов, който под си ли от бо
ра на въз рас т ни те в им п ро ви зи ра на та фут бол на среща. СНИМКА: АРХИВ

“Бдин” влезе в 

За по ред на го ди на пис та та по ра ли и 
ав ток рос в Криводол ще съ бе ре учас т-
ни ци и лю би те ли на ви со ки те ско рос ти 
от ця ла та страна.

На 20 и 21 ав густ 2011 г. /съ бо та и 
неделя/ Криводол ще бъ де до ма кин на 
чет вър тия кръг от на ци онал ния шам-
пи онат на България по ра лик рос и 
шес тия кръг от националния шам пи-
онат по автокрос.  Състезанията 
ще се про ве дат под пат ро на жа на кмета 
на община Криводол инж. Николай 
Иванов. 

Двата кръ га по ра лик рос и ав ток рос 

ще се про ве дат успоредно. В пър вия 
ден тре ни ров ки те и ква ли фи ка ци он ни те 
ту ро ве ще за поч нат от 12.00 часа, а на 
21 ав густ на ча ло то ще бъ де пос та ве но в 
9.00 часа.

Организатори са Българска фе де-
ра ция по ав то мо би лен спорт, Община 
Криводол, „Строител- Криводол” 
ЕООД, „МОТО-PFOHE” ЕООД – 
София, АМК „СТАРТ–Н– Криводол”. 

Общината ка ни всич ки же ла ещи 
рек ла мо да те ли да взе мат учас тие в 
под го тов ка та и ор га ни зи ра не то на 
състезанието, тел. 09117/25 - 45.В 

 К
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во
до

л

На ци онал ен шам пи онат 
по ра лик рос и ав ток рос

Западна “Б” група



Петя ГЕНОВА

В из к лю чи тел но ми ло тър жес
т во се пре вър на чес т ва не то 
на юби лея на по ета земляк. 

Детски цен тър „Камбанка” съб ра 
мно го по чи та те ли на ли те ра ту ра та 
и род ния край, ня кои от тях бя ха 
има ли щас ти ето лич но да поз на ват 
писателя, а дру ги бя ха пре сек ли с 
не го са мо ду хов ни те си пътеки. 

Тук бя ха и найблиз ки те род ни ни 
на Анастас Стоянов – съп ру га та 
му Виолета Стоянова и двете му 
де ца  Калин и Милена. Кметът на 
Общината инж. Милчо Доцов съ що 
ува жи събитието. 

И ся каш пи са те лят бе жив и сред 
пуб ли ка та – та ка ва топла, чо веш
ка емо ция из ви ра ше от ду ми те на 
всички. Надя Цветкова слад ко дум

но и с въл не ние от к ри срещата. 
Прозвучаха мно го стихове в из пъл
не ние на уче ни ци от Трето ос нов но 
учи ли ще и гости, от къ си от проза. 
Анастас Стоянов е мно го лик ав тор 
и бе лю бо пит но да се усе ти ця ла
та ам п ли ту да от чув с т ва и теми, 
ко ито са го въл ну ва ли ка то тво рец 
през годините. 

Роден в мон тан с ко то се ло 
Живовци, той емо ци онал но свър
з ва жи во та си с на шия град, а 
покъс но и съз да ва свой дом тук. 
В мно го от про из ве де ни ята си 
спо ме на ва Берковица – с обич и 
признателност, с ху мор и ува же ние 
към берковчани. 

„Берковица е бо га та с ду хов ни те 
си проявления. Анастас Стоянов, 
Доньо Донев, Младен Исаев, ве ли

ки ят Йордан Радичков и мно го дру
ги са свър за ли жи во та си с на шия 
град и ние тряб ва да има ме па мет 
и да се гор де ем с това” – ка за инж. 
Милчо Доцов. Кметът при пом ни и 
за яве на та го тов ност на пи са те ля ,  
ако бъ де от не та къ ща та за му зей 
на Вазов, той да да ри соб с т ве ния 
си дом в Берковица за под ред ба 
на експозицията. 

Синът на пи са те ля Калин 
Стоянов с ог ром но въл не ние 
бла го да ри на ор га ни за то ри те – 
Община Берковица, Берковското 
ро до лю би во об щес т во и къ ща 
му зей „Иван Вазов” за това, че 
са по че ли ба ща му: „Разбирам 
за що ба ща ми тол ко ва оби ча ше 
Берковица – тук ду хов нос т та ни ко
га не е пресъхвала. Благодаря ви!”
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Анастас Стоянов (първият от ляво) заедно с 
Асен Босев, Николай Зидаров и Борис Крумов 
СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

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

slovoplus@yahoo.com
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Ана АЛЕКСАНДРОВА
На 2 ав густ той ще ше да на-

вър ши 80. Как ли би из г леж да ло 
мъ жес т ве но то му лице, оси яно от 
яр ко сме ня щи те се лъ че за рия на 
обич и загриженост, с доб ро душ на 
прис ме хул ност и звез до убийс т ве-
ни гнев ни светкавици? И с как ви 
ли сти хо ве ще ше да ни за рад ва 
нас лед ни кът на древ ния майс тор 
Анастас, стро ител на пъс т ро пи са-
ни цър к ви и ка мен ни мостове?

Възвисяван и бру лен от “гръ мо-
те ви ци те” на не да леч но то минало, 
той от ми на ва ше из ди га ни ята и 
сри во ве те по своя път. Не об ръ ща-
ше вни ма ние на пред на ме ре но то 
не за чи та не на не го вия та лан т  и 
про дъл жа ва ше на та тък с мъ жес т-
ве но великодушие: "А аз на вяр но 
ще си взе ма щед рост от дъжда, 
/ един с т вен той не ис ка ни що за 
от п ла та от тре ви те” Неговата 
“не дис цип ли ни ра на” дейс т ве ност 
из ви ра ше мо же би от все от дайна-
та му лю бов към вся ка пе дя род на 
пръст:“Арда, Арда, лю бов ни ца на 
ветровете, / мо ми че си ти, не си 
селце. / Целувам очи те ти, чер ни 
от фе ре дже та / и чер ни те ти от 
тю тюн ръ це”

Издиган и от лъч ван за ра ди хле-
во ус ти те страс ти на служ бо гон-
с ки стремежи, не го ви ят дързък 
темперамент и мъ жес т ве на спон-
тан ност пре диз ви кваха за вис т та 
на ра бо леп но дис цип ли ни ра ни-
те… Все още зву чат в па мет та ми 
не го ви изрази, на си те ни с обич и 
чо веш ка добронамереност, про-
из не се ни в поз д ра ви тел но то му 
сло во ка то гла вен сек ре тар на 
Писателския съ юз по вре ме на 
новогодишната вечер, стру ва ми 
се на 1967-а… Краткотраен пост, с 
кой то той не об вър з ва ше ни как ви 
влас то гон ни или как ви то и да са 
дру ги амбиции. Както и по вре ме 
на глав но то му ре дак тор с т во на 
спи са ние “Пламък” в на ча ло то на 
70-те години, ко га то пло дот вор-
но раз ши ри кул тур ния об х ват на 
изданието. Като се га си спом ням 

не го ва та инициативност, как заб-
лес тя ха мно гос т руйни те извори, 
ос ве тя ва щи ли те ра тур но то на ча ло 
на съз да де но то от Гео Милев ис-
то ри чес ко издание, как раз ши ри 
кръ га на спи са ни ето и го от во ри за 
мла да та ли те ра тур на смяна.

Не навиж дащ праз но дум но то 
зас то ява не в “Сивото по то че” – 
пи са тел с ко то ка фе не на ул. “Ангел 
Кънчев” 5 – със сво ята  стро гост 
той пре диз ви ка гру пи ра не то на 
ре дак тор с кия със тав на спи са-
ни ето око ло ше па влас то гон ни 
завистници. Това ста на при чи на 
Анастас Стоянов да бъ де под-
ло на ка зан и да по лу чи нов пост 
на гла вен редактор, вмес то на 
“Пламък” в спи са ние “Пламъче”. 

Дребните ду ши си бя ха 
помислили, че по то зи на чин ще 
мо гат да го оби дят и унижат. Но 
и тук той раз гър на пло дот вор на-
та си ори ги нал на находчивост. 
Така от стра ни ци те на спи са ни ето 
про дъл жи да зву чи не го ва та обич 
към отечеството, ко ято той бе ше 
из по вя дал неведнъж: “България – 
мо жем от кон да я видим, / кол ко 
път е – ще го минем пешком. / Две 
де но но щия от Девин до Видин / и 
тол ко ва от Емине до Ком… / Малко 
взела, мно го да ла / оръ фа на от ал ч
ни ръ це / тя е такава, че цяла, ця ла 
/ се по би ра в ед но сър це…”

А не го во то сър це бе  голямо! 
Той ува жа ва ше и оби ча ше хората. 
Ценеше ка чес т ва та им, спра вед ли-
во ги ко ре ше и хва ле ше. Случ ва ше 
се така, че из бух ва ни ята на гръ-
мо вер ж кия му па тос чес то се сме-
ня ха с ба щин с ка гри жов ност към 
тех ни те нес го ди.

Наред с обич та към родината, 
ха рак тер на за не го ва та поезия, 
бе и лю бов та към човека, към 
зем на та му участ и съдба. Ето 
ед но от не го ви те ем б ле ма тич-
ни стихотворения: “Как ис ка ми 
се да ти изкрещя: “Човече, / та 
ти низ вер г на Цар и Бог отрече, / 
на ме ри път към не бо и звез да / и 
тол коз тай ни разгада, / ала ка жи 

ми ти – как во се случи, / та тол
коз пъ ти съм те виж дал аз / да се 
умил к ваш ка то пла хо ку че / в но
зе те на ни що жес т ва със власт”? 
Написано през юни 1993 г., то ва 
сти хот во ре ние зву чи зло бод нев но 
и до ден-днешен, а на вяр но и за 
бъд ни те дни…

Анастас тър се ше в се бе си и 
ос та на ли те хо ра отговорност, 
съ вест и гри жа за нас то яще то и 
бъ де ще то на Отечеството. Така в 
ед но стихотворение, пос ве те но на 
Мелник, той об ръ ща пог лед към 
тра гич на та ни бъл гар с ка съдба: 
“…От как во си черно, чер но юж
но вино, / от къ де е тво ят неп
рог ле ден мрак? / Тук пръс т
та е златна, а не бе то синьо, 
/ тук нощ та е пъл на с весел, 
звез ден злак. / А град че то 
ти хо – в ше па да го сви еш / 
къ щи те му – къ щи за един 
гердан, / с пръст да коп неш – 
бе ли кос ти ще изриеш, / кръв 
ще бликне, ще прос вет не 
ята ган…” 

Беззаветно, все от дай но 
оби ча ше той  България… 
Вярваше в нейно то 
бъдеще, коп не еше за него: 
“Родината… Аз я гле дам 
/ разпростряна, могъща, 
голяма, / поб ра ла и звез д на та 
нощ, и бе лия ден. / И знам: 
без нейно то без с мър тие ня
ма / дру го без с мър тие ня ма за 
мен!”

Това сли ва не с родината, не пом-
рък ва ща та обич към нея и близ-
ки те му е сър це ви на на не го во то 
по ети чес ко верую: 

“Когато ня ма да ме има ве че / 
не ме тър си в къд ри ци те бухлати, 
на цъф на ли те ябъл ки от вън / за
що ми е да се пре раж дам / в ед на 
студена, есен на звезда. / В ко си
те си ме по тър си – сред тях / ще 
бъ да аз светулка, ко ято / ти ще 
от ро ниш в ше пич ка та топ ла / на 
ня кое от на ши те деца, / или сне
жин ка та кръстата, де то на миг
ли те ти дъл го се то пи…”

Покоряваща е чис то та та на 
емо ци онал ния по рив и мно го-
баг ре на та по етич на страст, на 
мъ жес т ве на та неж ност и мъд ро то 
прозрение, бе ля за ли не за ли чи ма та 
сле да на Анастас Стоянов, ко ято 
ще ос та не и след него, и след нас. 
Независимо от пре ход нос т та на 
времето!■

Анастас СТОЯНОВ 
е ро ден на 2 ав
густ 1931 г. в 
се ло Живовци, 
Монтанско. Учи фи
ло ло гия и жур на лис
ти ка в Софийския 
уни вер си тет “Св. 
Климент Охридски”.
За пър ви път пе ча
та във в. “Народна 
мла деж” през 1949 
г. Бил е ре дак тор в 
Радио София (1957
59). През 19591965 
г. ра бо ти във в. 
“Септемврийче”. 
От 19651966 г. е 
за веж дащ ре дак
тор в из да тел с т во 
“Народна мла деж”. 
Секретар е на СБП (19661969), ре дак
тор във в. “Народна мла деж” (19691972). 
През 19721974 г. е гла вен ре дак тор на сп. 
“Пламък”, а от 1974 до 1991 г. на спи са ни ето 
за дет с коюно шес ко твор чес т во “Пламъче”. 
От но ем в ри 1994 до ап рил 1995 г. е гла вен 
ре дак тор на в. “Вселена”.
Автор е на по ве че от 40 кни ги с по езия и 
белетристика, сти хо ве за де ца и възрастни, 
сред ко ито “Първа лю бов” (1955), “Есенни 
ма ко ве” (1962), “Имаше ед но мом че” (1964), 
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През 2008 г. из ли за пос лед на та му книга 
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80 г. от рож де ни ето на 
Анастас Стоянов 
отбелязаха 
в Берковица  

Когато ня ма да ни 
има и след то ва
Да си спом ним за по ета Анастас Стоянов


