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

0876/ 537 952

Ивайло Калфин:

► БСП
Герго ГЕРГОВ

138 млн. евро
►ПП ГЕРБ
Владимир ТОшев

от Дунавската стратегия
отиват в метрото
▲Евродепутатът
посети и Кула, където
беше учреден комитет
“За подкрепа на Калфин”.
СНИМКА: АРХИВ

„138 млн. евро от
Дунавската стратегия няма
да отидат за българск ия бряг
на Дунав, а ще се налеят в
софийското метро. Нека по
не кръстят по една метрос
танция Брегово, Видин, Лом,
Силистра, Русе…Та да има
нещо дунавско.” С тези ду
ми Ивайло Калфин се обърна
към хората в препълнена
та зала в Брегово, откъде
то започна обиколката му във

Видинския край. Зам.-пред
седателят на ПГ на Коалиция
за България Михаил Миков
представи Калфин ка
то човека, който е напра
вил много, за да бъде днес
България пълноправен член
на европейското семейство.
„Дотук нито по магис
трала минахме, нито ня
кой от Брегово може да
отиде до София да посе
ти новата спортна зала. Не

Павел ПАУНОВ

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО
УСМИВКИ, ВЕСЕЛИ И
БЕЗГРИЖНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!
инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Криводол

В Криводол

► Синя коалиция

те общини. Евродепутатът
даде пример с политиката в
здравеопазването, която на
практика е отказ от здрав
ни услуги за българите от от
далечените общини. Калфин
подчерта, че преди 2 годи
ни никой от ГЕРБ не излезе
мъжки да каже, че ще затва
рят болници. Вместо това им
намаляват бюджета и ги об
ричат на фалит.
(Продължава на 2-а стр.)

Кметът инж. Николай Иванов:

Уважаеми
съграждани,
Поздравявам Ви с
Традиционния панаир и
Деня на oбщина Криводол!
Приемете моите най-добри
пожелания за здраве,
щастие и благополучие!
Каня всички Вас
да празнуваме заедно!

може регионалната поли
тика да бъде две-три магис
трали и една спортн
 а зала.
Правителството казва, че
подпомага общините, но кои?
Всичко отива към София и
няколко по-големи региона”,
заяви Калфин.
По думите му политика
та на ГЕРБ дискримини
ра българските граждани,
които живеят в поотдалечените, в погранични

Щастлив съм, че вече
стартира този
изстрадан проект
Общата стойност на новото спортно
съоръжение на Криводол е 4 767 120 лева,
80 % от сумата се осигурява от
Европейски земеделски фонд
за развитие в селските райони

Избори 2011

Елеонора ЦАНОВА

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА
ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

В края на своя успешен мандат ка
то кмет на Криводол Николай Иванов,
при представянето на вече приетия,
преминал през всички фази проект на
общината, се похвали, че минути преди
това е получил последното одобрително
писмо от - ДФ”Земеделие “. Той изрази
удовлетворението си, че вече може да се
даде старт на проекта “Реконструкция
на градския стадион “Христо Ботев “ и
работата по него да започне веднага.
Проектът е разработен от екип на
администрацията, приет е още на 11 май
миналата година.
(Продължава на 3-а стр.)
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Община Мездра
отчита ръст
на собствените
приходи
джета до момента.
Увеличението се дължи
предимно на т. нар. неда
Собствени приходи в
нъчни приходи, които бе
размер на 1 378 108 лв.
лежат ръст от около 160
отчита Община Мездра
000 лв. Най-съществен
в края на седеммесечи
сред тях е делът на пос
ето на т. г. В сравнение
със същия период на м. г. тъпленията от продажби
на земя, които възлизат на
това е с над 260 хил. лв.
или приблизително с 24% 175 хил. лв. С 10 000 лв.
са нараснали приходите
повече, показва справка
та за изпълнението на бю от концесии, със 7000 лв.
Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”

тартира работа на терен
С
по Дейност 4 по проект
„Картиране и определяне на

природозащитно състояние
на природни местообитания
и видове – фаза І” с
изпълнител за кар
тиране и определяне
природозащитното
състояние на безгръб
начни животни, риби,
земноводни и влечуги,
бозайници, прилепи,
висши растения,
мъхове и природни
местообитания –
Консорциум „НАТУРА
България“.
Проектът се финансира от
Европейския фонд за регионал
но развитие на Европейския
съюз и от държавния бю
джет на Република България,
чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Бенефициент по проекта е ди

– от глоби, санкц
 ии и не
устойки и с 6 хил. лв. – от
технически и админист
ративни услуги.
По-ниска събираемост
обаче има при таксата за
битови отпадъци, от която
в местната хазна са влез
ли 19 хил. лв. по-малко:
363 000 лв. при 382 хил.
лв. към 31.07.2010 г.
Намаление се наблюда

рекция Национална служба за
защита на природата на МОСВ.
Повече от 80 екипа ще из
вършат теренни проучвания в
различни периоди до края на

ва още при приходите от
наеми на земя - с 13 600
лв., при постъпленията
от продажби на недългот
райни материални активи
– с 10 500 лв., и от полз
ване на пазари и тържища
- със 7200 лв., спрямо се
деммесечието на м. г.

С над 100 хил. лв. по
вече в сравнение със съ
щия период на 2010 г. са
общинските приходи от
имуществ ени данъци, в
т. ч. +47 хил. лв. от данъ
ка при придобиване на
имущество, +30 хил. лв.
от данъка върху недвижи

■■■

тирани 228 защитени зони в
България, част от европейска
та екологична мрежа НАТУРА
2000, в които ще бъдат про
учени 119 защитени расти
телни и животински
вида и 87 природни
местообитания.
Изследванията ще
бъдат направени по
научнообосновани
методики, одобрени
от Министерството
на околната среда и
водите.
Ще се работи на те
риторията на община
Мездра.
Събраните и анализирани
данни ще се ползват не само
от държавните институции, но
и от местната власт, собст ве
ниците и ползвателите на земи
и гори, неправителствените
организации, бизнеса, научната
общност. ■Слово плюс

Правителството одобри промени в
Правилника за прилагане на Закона за со
циално подпомагане, с които се прецизират
текстове, отнасящи се до отпускането на со
циални помощи, и се изпълняват мерки от
Плана за оптимизация на държавната адми
нистрация в частта за облекчаване на адми
нистративните услуги.
Постановлението предвижда размерът на
отпусканата месечна социална помощ на се
мействата с деца да се обвързва с провежда
нето на задължителните имунизации и профи
лактични прегледи, като липсата им ще на
мали размера на отпусканата помощ. Целта
е засилване на дисциплиниращия ефект за
родителите и стимулиране на отговорното
родителство.

Изпълнява се екопроект
"Картиране и определяне на
природозащитното състояние
на природни местообитания
и видове – фаза I”
проекта.
В тях участват експерти – би
олози и еколози, представители
на българската научна и при
родозащитна общност, но ще
се използва и опита на водещи
чуждестранни експерти.
По проекта ще бъдат кар

мите имоти и +26 хил. лв.
от данъка върху превоз
ните средства.
Без съществена про
мяна са приходите от па
тентния данък, които към
31.07.2011 г. възлизат на
малко над 23 000 лв.

■■■

С промените от 9 на 6 месеца се намаля
ва срокът за задължителна регистрация на
безработните в трудоспособна възраст в ди
рекции „Бюро по труда” като условие за полу
чаване на социална помощ. Така се постига
по-добра социална защита на тази рискова
група в условията на криза. Прецизират се
условията, отнасящи се до имотното състо
яние на лицата и извършените от тях сделки
за възмездно или безвъзмездно прехвърля
не на право на собственост върху жилищен,
вилен, селскостопански или горски имот и/или
идеални части от тях.

138 млн. евро от...
(Продължение от 1-а стр.)
Според Калфин цена
та на политиката на пра
вителст вото се плаща от
бедните, от хората с нис
ки и намаляващи доходи.
По думите му ГЕРБ
смятат, че са измисли
ли най-добрата политика,
но всъщност рушат
направеното.
„Държавата не започ
ва и не завършва с ГЕРБ,
никога не е имало така
ва дискриминация. Ако
не живееш където му
харесва на Борисов,
губиш. Това нещо е не
допустимо”, коментира

Ивайло Калфин. В гра
ничния със Сърбия бъл
гарски град Брегово той
напомни, че при пре
дишното правителст во
България бе най-активни
ят двигател на регионал
ната политика- прокара
като европейски полити
ките за Черноморското
сътрудничество, за
Източното партньорство,
за Дунавската стратегия,
за новата балканска
политика. „Днес България
я няма, нито една идея,
нито една европейска по
литика не е прокарана”,
обобщи евродепутатът.

Днес най-важна е поли
тиката на съгласието, на
единст вото по най-важ
ните въпроси на страната
България има нужда от
единение, ние имаме бъл
гарски интереси, добави
Калфин.
Хората от Брегово
предложиха, ако минис
тър Плевнелиев бъде кан
дидат за президент на
ГЕРБ, да го качат да пъту
ва от града им до София,
за да види „резултата” от
политиката в областта на
регионалното развитие.
Евродепутатът посети
и град Кула, където бе

ше учреден комитет “За
подкрепа на Калфин”.
На учредяването при
състваха представители
на инициативния коми
тет от село Халово и град
Зайчар в съседна Сърбия.
„България има нужда не
от еднолична власт, а от
разума и мъдростта на
всички българи. Нека се
обявим срещу налагането
на еднолична власт, още
повече от хора, които не
се справят с нея”, призова
Калфин. Евродепутатът
посети и Кулския панаир,
за където имаше специал
на покана.■

►ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА ПРЕМИЕРА

■■■

Малките и средни предприятия в България
получават нова възможност за подкр
 епа
при реализирането на иновационни про
екти. Министерският съвет ще предложи
на Народното събрание да ратифицира
Споразумението между правителството на
Република България и Секретариата на ини
циативата ЕВРИКА. Влизането в сила на доку
мента дава възможност на предприятията ни
да се възползват от възможностите, които се
предоставят както от инициативата ЕВРИКА,
така и от съвместната програма „Евростарс”.
Съвместна програма „Евростарс”, в рам
ките на инициативата ЕВРИКА, е насочена
към малките и средните предприятия, които
провеждат научноизследователска и раз
война дейност. Програмата подкр
 епя тези
предприятия, които ще ръководят съвместни
научно-изследователски или иновационни
проекти в партньорство с друго малко и сред
но или голямо предпр
 иятие или изследо
вателски организации от страна-членка на
програмата.■

Магазини КООП

“Заедно на пазар”
120 години пазаруваме
с доверие!

Слово във фокус
■■■
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40 на 60 са увеличени местата в

От началото на годината до сега са Центъра за социална интеграция

►СЕДМИЦА

осиновени 10 деца от Монтанска
област – шест от тях са в Монтана,
а четири са заминали за чужбина
съобщават от Районната дирекция
“Социално подпомагане”.

в Лом.

■■■

По програма за трансгранично
сътрудничество със Сърбия в

Кметът инж. Николай Иванов:

с градската община Пантелей в
Ниш. Общата стойност на проекта
е 526 414 евро.

пълниха всички технически изиск
вания на ВиК.

ално е част от системата на ВиК
– Монтана. Договорите за безвъз
мездно вещно право за ползване
на обектите и мрежите в двете
села бяха подписани от кмета
Златко Живков след решение на
Общинския съвет. Двете села из

под контрола на ветеринарните
служби. Примамките са заложе
ни в Берковица, Монтана и Георги
Дамяново. Ваксинацията се прави
за шеста поредна година. До края
на годината ще се залага ваксина
още два пъти.■

■■■

Монтана и Лом се строят спортни и
детски площадки. По две спортни и
■■■
по една детска площадка ще бъдат
Домът за отглеждане и възпита
изградени в Монтана и Пирот.
ние на деца, лишени от родителски Възстановяване на спортна пло
грижи “Звънче” в Георги Дамяново
щадка в центъра на Лом предвиж
вече разполага с 48 места. От
да поредният проект, съвместен

3

■■■

1600 ваксини срещу класичес
Водоснабдяването на Долна Рикса ка чума по дивите свине за
и Горна Вереница вече офици
ложиха ловците в Монтанско

Празник на
Балкана на
връх Копрен
Над 6000 души се събраха на празника и
концерта на сръбската звезда Кеба

Щастлив съм, че
вече стартира този
изстрадан проект
(Продължение от 1-а стр.)
Той изрази удовлет
ворението си, че вече
може да се даде старт на
проекта “Реконструкция
на градския стадион
“Христо Ботев “ и рабо
тата по него да започне
веднага.
Проектът е раз
работен от екип на
администрацията, при
ет е още на 11 май ми
налата година. С него
Криводолската общи
на кандидатства по
Програма за развитие на
селските райони 20072013 г. Мъките започват
с тежките процедури по
уточняване на детайли
те и най-вече при избор
на изпълнител. Явилите
се много кандидати за
този крупен обект пре
дизвикват конкуренция,
текат дълги срокове
на обжалване, докато
накрая не се произ
нася Върховният съд
по избора на фирмата
изпълнител. Срокът за
изграждането на новото
модерно спортно съоръ
жение е 30 месеца, но
Николай Иванов заяви
пред медиите, че още
през юни-юли догоди
на ще могат да се игра
ят срещи на футболния
терен. Консорциум
ДЗЗД “Спортна
инфраструктура” –
Криводол, ще трябва да
извърши строително-мон
тажни дейности за 4 311
000 лева. Строителният
надзор е поверен на сто
личната фирма “Синкоинженеринг “ АД , а дос
тавката на съоръженията,
на стойност 401 000 лева,
се поема също от кон
сорциум - ДЗЗД “Тангра
Консулт спорт”- София.

Общата стойност на но
вото съвременно спортно
съоръжение на Криводол
е 4 767 120 лева, 80 про
цента от сумата се оси
гурява от Европейски
земеделски фонд за раз
витие в селските райони,
“Европа инвестира в сел
ските райони”, останали
те пари са от национално
съфинансиране.
Проектът беше пред
ставен пред медиите от
инж. Розалина Георгиева
в присъствието на пред
ставители на фирмите.
Като цяло той обхваща
построяването на нова
административно-би
това сграда, трибуни,
основен ремонт и рекон
струкцията на същест
вуващата сега сграда в
сектор “А”,изграждане на
отводнителни съоръже
ния за терена. Стадионът
ще има 3000 места и
лекоатлетическа писта.
Освен за футбол, изглеж
дащият по един модерен
начин спортен комплекс
ще дава възможност и за
развитието на останалите
видове спорт - волейбол,
баскетбол, тенис на корт,
лека атлетика.
От фирмата, която ще
трябва здравата да работи
още от утре, заявиха, че
в дейностите по новото
строителство и реконс
трукцията цялостно на
стадион “Христо Ботев
“ ежедневно ще бъдат
ангажирани по около
75 човека, ще има рабо
та и за хора с по-ниска
квалификация. - Така че
очаквайте една хубава
зима с осигурена работа обещаха те.
Николай Иванов
подчерта, че това е найхубавото, което се случва

в тези предизборни дни.
- След последното
писмо, в което управля
ващият орган ни казва, че
няма никакви забележки
по проекта и можем да
започнем работа по него,
аз съм удовлетворен,
значи, че екипът, който
работи много и изстрада
този проект, си е свършил
много добре работата.
Това е един от малко
то проекти със спортен
характер, които бяха
одобрени за финансиране
чрез тази програма и за
нас е наистина атестат за
професионализъм.
Целта ни бе да отгово
рим на нуждите на хората
от Криводол от съвре
менна спортна база и найвече да изградим за мла
дите една среда за спорт,
където те да “избягат” от
“стайното компютърно
отглеждане”, да растат
по-здрави, по-жизнени и
позитивни, споделиха при
представянето на проекта
в Криводол
Новият стадион е про
ектиран по правилата на
УЕФА, така че футболна
та ни централа би трябва
ло да го лицензира за сре
щи на “Б” професионална
група. Спортната зала и
стадиона при едно добро
сработване с останалите
спортни федерации ще
могат да бъдат използва
ни за срещи и трениров
ки на различни спортни
отбори. А футболистите
на “Ботев” - Криводол,
които сега провеждат
своите срещи на лицензи
рания стадион в Мездра,
ще са първите, които ще
се насладят на новото
съоръжение и защо не, с
победите си да бъдат дос
тойни за него.■
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Слово земляци

Успение
Богородично
в с. Орешец
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
а 15 август се чества един от
12-те най-големи християнс
ки празници. На този ден се почита
Пресвета Дева Мария като пок

Н

Празник на
с. Веслец

В община Враца

Надя ГЕТОВА

На 2 август беше отбелязан празни
кът на с. Веслец, който традиционно ве
че осма година се отбелязва на Илинден
/по стар стил/. Гост на празника бе
ше Петя Аврамова – зам.-кмет по уст
ройство на територията, строителство
и общинска собственост. От името
на Общината тя подари икона на све
ти Илия по случай празника на селото.
Сред гостите бяха и по-голяма част
от кметовете на кметства от Община
Враца.
Това е последният от летните
празници, който се почита за пред
пазване от гръм и градушка. Според
народната вяра „старият светец” е
най-могъщият повелител на небесна
та влага, на светкавиците и гръмоте
виците и затова го наричат св. Илия
Гръмовник, Гръмоделец, Гръмоломник.
Навсякъде из българските земи го по
читат като повелител на небето и огне
ните стихии. В народна песен се пее, че
когато Господ поделял света между че
тиримата светии, на св. Илия се падна
ли летните гръмотевици, „трескавици”,
за да си лети по синьото небе с тъмните
облаци и да ги заключва в Черно море.
Свети Илия можел да отключва облаци
те и да дава роса и дъждове на земята,
тъй необходими за реколтата. За здраве
то и благоденствието на хората от село
то се принесе курбан. ■
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ровителка на майчинството, бра
ка и семейното огнище. Успение
Богородично се чества и от
православни, и от католици. Това
бе и поводът църковното настоятел
ство в село Орешец да организи
ра народно честване в храма „Свети
Георги”, където се стекоха множес
тво боголюбиви християни, основ
но от Димовска и Белоградчишка
община.
Благословение за присъстващи
те беше и чудотворната икона Св.
Богородица Кикос от остров Кипър,
донесена за празника от Видинската
света митрополия. Празничен водос
вет за здраве и благополучие отс
лужиха епископ Сионий, викарий на
Видинския митрополит Дометиан,
протойерей Рафаил – архиерейс
ки наместн
 ик на Белоградчишка ду
ховна околия, и йеромонах Стилиян
– игумен на Бистришкия манастир.
Празникът се провежда за трета по
редна година, като същевременно
се организира и дарителска акция за
набиране на финансови средств
 а за
ремонт на покрива на църквата.
На всички, които уважиха
празника, бе раздаден курбан.
Имаше и богата културна програ
ма с участието на фолклорни със
тави от селата Стакевци, Салаш,
Гара Орешец, Капитановци и ВИГ
„Феникс” при народно читалище
„Развитие” - Белоградчик.■

По-малко вредни
емисии в атмосферата

Клиентите на “Овергаз” „спасиха” ат
мосферата от 253 000 т. вредни и пар
никови емисии през първите 5 месеца
на 2011 г. Резултатът се дължи на за
мяната на твърди и течни горива с
по-екологичното, енергоефективно и ев
тино синьо гориво. Над 13 000 т. помалко са вредните газове и праховите
частици, а 240 000 т. по-малко е въгле
родният диоксид. Количеството спесте
ни вредни и парникови емисии за същия
период на миналата година е 236 000 т.,
което прави ръст от около 5%. Най-осе
заема е промяната в качеството на въз
духа в районите, където домакинствата
и индустрията преминаха към синьо
то гориво.
Клиентите на „Овергаз Изток” ико
номисаха най-много емисии на атмос
ферата – близо 82 000 т. Следват ги
газифицираните жители и индустр
 и
ята в столицата – 72 000 т., Северна
България – 58 000 т., в Западна – 24 и в
Южна България – 17 000 т.
От 2000 г. до момента газификацията,
извършена от “Овергаз”, спести бли
зо 2,8 млн. т. емисии на атмосфера
та – въглероден оксид и диоксид, серни
и азотни оксиди, летливи вещества и
прах.
На 30 юни 2011 г. газовото дружес
тво спечели наградата за „най-зе
лена” енергийна компания в първия
конкурс на b2b Media Group зацялост
ния си принос в опазването на околна
та среда.
“Овергаз”; Дирекция
“Публични комуникации”
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народно събрание през 1886 г. той
Димитър ЦЕРОВСКИ
влиза в състава на шестата група
началото на IХХ век бълга
депутати, начело с народните пред
рите започнали да бягат от
сърбоманската политика в западно- ставители от Кутловска околия:
българските земи по течението на р. Гоцо Първанов, Иван Моцов, Вачо
Симеонов и Симеон Димитров.
Тимок, Нишава и Морава (“История
Преди години историчката Нелия
на селищата и паметниците на кул
Белитова от Историческия музей в
турата в района на Монтана”, Г.
Монтана беше откр
 ила писмени све
Александров). От там през IХХ в.
дения за дейността на Качо Станков
се преселили български семейст
като народен представител.
ва в Живовци. Това са фамилиите
Качо Станков участва и в Първото
Торлаците, Ранчовци, Манчовите и
българско земеделско-промишлено
фамилията на Пейчо Живков, ко
изложение в гр. Пловдив през 1892 г.
ито се преселили от с. Росомач, и
с платове коприна.
Майсторивановите от с. Сухи дол,
Качо се жени за първи път през
Трънско, които твърдят, че са потом
1962 г. за мома от чорбаджийс
ци на св. Атанасий.
ката фамилия Мечкарците от с.
Фамилия Торлаците е дала мно
Долна Вереница, но името й не се
го видни личности на обществото:
лекари, юристи, инженери, учители, помни. През 1866 г. се ражда си
нът им Захари. След смъртта на
свещеници, военни и още мно
младата майка Качо се жени вто
го други просветени люде. От та
ри път за Ната Каменова Петкова
зи фамилия е и Райна Захариева
(1850-1926) от живовската фамилия
Каменова, първата жена адвокат от
Фердинандска околия. Бъдещият де Биволарците. Тя пък била ненад
мината певица на народни песни.
путат Камен (Качо) Станков е част
от голямата фамилия на Торлаците. В книгата “Жива старина”, издаде
Той е роден
през 1842 г. в
село Живовци
в заможно се
мейств
 о на
преселници
от днешното
сръбско село
Росомач.
Майката на
Качо се е казва
ла Тодора, а не
гови братя са
Павел (18291909), Пешо
(1837-1907),
Константин
(1843-1917) и
Герасим (18551925).
За детските го
дини на Качо
малко се знае.
Според семейно
то предание той
и още двама не
гови съселяни,
Димитър Семов
Неов и Камен
Стаменов
Гешков, учи
ли в семинария
към Солунската
гимназия. След
като завърши
ли обучението
▲От ляво на дясно - Захари Каменов Станков, презвитер
си и се завър
Милетия Каменова Станкова, свещеник Георги Луканов
нали в родно
Иванов, отзад - Камен Захариев Каменов. СНИМКА: АРХИВ
то си село, Качо
на през 1892 г., от Димитър Маринов
станал даскал, Димитър – поп, а
е публикуван текстът на песента
Камен – кмет. Виждайки, че с дас
“Стоян и Иринка”, която е записа
калуването не ще може да се
на от Захари Каменов, а той я слу
изхранва, Качо почва да се зани
шал от майка си Ната. На Качо и
мава със събирането на беглика в
Ната се раждат шест деца: Милетия
цялата Кутловска околия. Той лич
(1880-1952), която се омъжва за поп
но е ходил в Цариград до Високата
Георги Луканов (1882-1949) от с.
порта (Министерството) и там се е
Бистрилица, който е дошъл на къ
отчитал. По пътя от Кутловица до
ща в Живовци; Тодор (1884-1940),
Цариград керванът с данъка беглик
е бил охраняван от 4-5 души гавази, Станко (род. 1885, убит 1927),
Станка (1887-1934), омъжена в
въоръжени до зъби. Дъщерята на
гр. Фердинанд за Ангел Пенчев, и
Качо, презвитера Милетия, разказ
вала (и на нея било разказвано)
Петър. Майката Ната е тази, която
на внуците си, че в къщата им в
значително е влияе
 ла на възпитани
Живовци имало една стая, която би ето на своите деца, дала им начален
ла винаги заключена и бащата Качо тласък за по-нататъшното им реали
не допускал никой от семейството
зиране като хора, които значител
му да влиза в нея, понеже там в ко
но се отличавали за времето си със
зиняви дисаги се съхранявали ме
своята култура в обществото, нещо,
джидиите (данъка беглик).
което правело голямо впечатление
Качо Станков също взема дейно
на живовчани. За това възпитание
участие в живота на църкв
 ата “Свето също имал принос и бащата Качо,
Вознесение” в селото като неин
но той често отсъствал от дома си в
ктитор, подарил й различна църков селото заради търговските си дела.
на утвар, книги, владишки трон с
Качо Станков умира в с. Живовци
икона и др. Днес владишкият трон се на 7 октомври 1904 г. на 62-годиш
намира в Лопушанския манастир.
на възраст. В акта му за смърт № 31
Спомням си, че преди някол
от 08.10.1904 г. е отбелязано, че по
ко години, преди да рухне покривът
занятие е търговец, а причините за
на живовската църкв
 а и да погребе
смъртта не са известни.
всичко отдолу, рамката на иконоста
За съжаление, след изселване
са все още стоеше. На една дъска
то на Живовци през 1968 г. както
отдясно, близо до царските двери,
всички фамилии от селото, така и
имаше надпис “Поклонил Качо
фамилия Торлаците са се разпръс
Станков”. Какво означава това “пок
нали из цяла България и чужбина,
лонил” все още не мога да установя. а младите, пък и някои от по-старо
След Освобождението на
то поколение, не се и познават, ко
България Качо Станков е избран за
ето наистина е жалко. Не бива една
депутат в Първото учредително на
такава интелигентна фамилия да по
родно събрание в гр. Търново през
тъва в забрава. Потомци, върнете се
1879 г., а също и в Третото Велико
към корените си!■

В

Живовският
депутат Камен
(Качо) Станков

