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► БСП
Герго ГЕРГОВ

►ПП ГЕРБ
Владимир ТОшев

► Синя коалиция
Павел ПАУНОВ

Номинации 
за кметове
на Видин

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!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО 
УСМИВКИ, ВЕСЕЛИ И 
БЕЗГРИЖНИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Криводол  

от Дунавската стра те гия 
оти ват в мет рото

138 млн. ев ро
▲Евродепутатът
посетииКула,където
бешеучреденкомитет
“ЗаподкрепанаКалфин”.
СНИМКА: АРХИВ

ИвайлоКалфин:

„138 млн. ев ро от 
Дунавската стра те гия ня ма 
да оти дат за бъл гар с кия бряг 
на Дунав, а ще се на ле ят в 
со фийс ко то метро. Нека по
не кръс тят по ед на мет рос
тан ция Брегово, Видин, Лом, 
Силистра, Русе…Та да има 
не що дунавско.” С те зи ду
ми Ивайло Калфин се обър на 
към хо ра та в пре пъл не на
та за ла в Брегово, от къ де
то за поч на оби кол ка та му във 

Видинския край. Зам.пред
се да те лят на ПГ на Коалиция 
за България Михаил Миков 
пред с та ви Калфин ка
то човека, кой то е нап ра
вил много, за да бъ де днес 
България пъл ноп ра вен член 
на ев ро пейс ко то семейство.

„Дотук ни то по ма гис
т ра ла минахме, ни то ня
кой от Брегово мо же да 
оти де до София да по се
ти но ва та спор т на зала. Не 

мо же ре ги онал на та по ли
ти ка да бъ де дветри ма гис
т ра ли и ед на спор т на зала. 
Правителството казва, че 
под по ма га общините, но кои? 
Всичко оти ва към София и 
ня кол ко пого ле ми ре ги она”, 
за яви Калфин. 

По ду ми те му по ли ти ка
та на ГЕРБ дис к ри ми ни
ра бъл гар с ки те граждани, 
ко ито жи ве ят в по
отдалечените, в пог ра нич ни

те общини. Евродепутатът 
да де при мер с по ли ти ка та в 
здравеопазването, ко ято на 
прак ти ка е от каз от здрав
ни ус лу ги за бъл га ри те от от
да ле че ни те общини. Калфин 
подчерта, че пре ди 2 го ди
ни ни кой от ГЕРБ не из ле зе 
мъж ки да каже, че ще зат ва
рят болници. Вместо то ва им 
на ма ля ват бю дже та и ги об
ри чат на фалит. 

(Продължава на 2-а стр.)

Кметътинж.НиколайИванов:

Щастлив съм, че ве че 
стар ти ра то зи
из с т ра дан про ект

Общата стойност на но во то спор т но 
съ оръ же ние на Криводол е 4 767 120 лева,
80 % от су ма та се  оси гу ря ва от 
Европейски зе ме дел с ки фонд 
за раз ви тие в сел с ки те райони

Елеонора ЦАНОВА
В края на своя ус пе шен ман дат ка

то кмет на Криводол Николай Иванов, 
при пред с та вя не то на ве че приетия, 
пре ми нал през всич ки фа зи про ект на 
общината, се похвали, че ми ну ти пре ди 
то ва е по лу чил пос лед но то одоб ри тел но 
пис мо от  ДФ”Земеделие “. Той из ра зи 
удов лет во ре ни ето си, че ве че мо же да се 
да де старт на про ек та “Реконструкция 
на град с кия ста ди он “Христо Ботев “ и 
ра бо та та по не го да за поч не веднага. 

Проектът е раз ра бо тен от екип на 
администрацията, при ет е още на 11 май 
ми на ла та година. 

(Продължава на 3-а стр.)
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(Продължение от 1-а стр.)
Според Калфин це на

та на по ли ти ка та на пра
ви тел с т во то се пла ща от 
бедните, от хо ра та с нис
ки и на ма ля ва щи доходи. 
По ду ми те му ГЕРБ 
смятат, че са из мис ли
ли найдоб ра та политика, 
но всъщ ност ру шат 
направеното.
„Държавата не за поч
ва и не за вър ш ва с ГЕРБ, 
ни ко га не е има ло та ка
ва дискриминация. Ако 
не жи ве еш къ де то му 
ха рес ва на Борисов, 
губиш. Това не що е не
до пус ти мо”, ко мен ти ра 

Ивайло Калфин. В гра
нич ния със Сърбия бъл
гар с ки град Брегово той 
напомни, че при пре
диш но то пра ви тел с т во 
България бе найак тив ни
ят дви га тел на ре ги онал
на та по ли ти ка про ка ра 
ка то ев ро пейс ки по ли ти
ки те за Черноморското 
сътрудничество, за 
Източното партньорство, 
за Дунавската стратегия, 
за но ва та бал кан с ка 
политика. „Днес България 
я няма, ни то ед на идея, 
ни то ед на ев ро пейс ка по
ли ти ка не е про ка ра на”, 
обоб щи евродепутатът. 

Днес найваж на е по ли
ти ка та на съгласието, на 
един с т во то по найваж
ни те въп ро си на страната 
България има нуж да от 
единение, ние има ме бъл
гар с ки ин те ре си, до ба ви 
Калфин.
Хората от Брегово 
предложиха, ако ми нис
тър Плевнелиев бъ де кан
ди дат за пре зи дент на 
ГЕРБ, да го ка чат да пъ ту
ва от гра да им до София, 
за да ви ди „ре зул та та” от  
по ли ти ка та в об лас т та на 
ре ги онал но то развитие. 
Евродепутатът по се ти 
и град Кула, къ де то бе

ше уч ре ден ко ми тет “За 
под к ре па на Калфин”. 
На уч ре дя ва не то при
със т ва ха пред с та ви те ли 
на ини ци атив ния ко ми
тет от се ло Халово и град 
Зайчар в съ сед на Сърбия. 
„България има нуж да не 
от ед но лич на власт, а от 
ра зу ма и мъд рос т та на 
всич ки българи. Нека се 
обя вим сре щу на ла га не то 
на ед но лич на власт, още 
по ве че от хора, ко ито не 
се спра вят с нея”, при зо ва 
Калфин. Евродепутатът 
по се ти и Кул с кия панаир, 
за къ де то има ше спе ци ал
на покана.■

138 млн. ев ро от...

■■■
Правителството одоб ри про ме ни в 

Правилника за при ла га не на Закона за со
ци ал но подпомагане, с ко ито се пре ци зи рат 
текстове, от на ся щи се до от пус ка не то на со
ци ал ни помощи, и се из пъл ня ват мер ки от 
Плана за оп ти ми за ция на дър жав на та ад ми
нис т ра ция в час т та за об лек ча ва не на ад ми
нис т ра тив ни те услуги.

Постановлението пред виж да раз ме рът на 
от пус ка на та ме сеч на со ци ал на по мощ на се
мейс т ва та с де ца да се об вър з ва с про веж да
не то на за дъл жи тел ни те иму ни за ции и про фи
лак тич ни прегледи, ка то лип са та им ще на
ма ли раз ме ра на от пус ка на та помощ. Целта 
е за сил ва не на дис цип ли ни ра щия ефект за 
ро ди те ли те и сти му ли ра не на от го вор но то 
родителство.

■■■
С про ме ни те от 9 на 6 ме се ца се на ма ля

ва сро кът за за дъл жи тел на ре гис т ра ция на 
без ра бот ни те в тру дос по соб на въз раст в ди
рек ции „Бюро по тру да” ка то ус ло вие за по лу
ча ва не на со ци ал на помощ. Така се пос ти га 
подоб ра со ци ал на за щи та на та зи рис ко ва 
гру па в ус ло ви ята на криза. Прецизират се 
условията, от на ся щи се до имот но то със то
яние на ли ца та и из вър ше ни те от тях сдел ки 
за въз мез д но или без въз мез д но прех вър ля
не на пра во на соб с т ве ност вър ху жилищен, 
вилен, сел с кос то пан с ки или гор с ки имот и/ или 
иде ал ни час ти от тях.

■■■
Малките и сред ни пред п ри ятия в България 

по лу ча ват но ва въз мож ност за под к ре па 
при ре али зи ра не то на ино ва ци он ни про
ек ти. Министерският съ вет ще пред ло жи 
на Народното съб ра ние да ра ти фи ци ра 
Споразумението меж ду пра ви тел с т во то на 
Република България и Секретариата на ини
ци ати ва та ЕВРИКА. Влизането в си ла на до ку
мен та да ва въз мож ност на пред п ри яти ята ни 
да се въз пол з ват от възможностите, ко ито се 
пре дос та вят как то от ини ци ати ва та ЕВРИКА, 
та ка и от съв мес т на та прог ра ма „Евростарс”.

Съвместна прог ра ма „Евростарс”, в рам
ки те на ини ци ати ва та ЕВРИКА, е на со че на 
към мал ки те и сред ни те предприятия, ко ито 
про веж дат на уч но из с ле до ва тел с ка и раз
вой на дейност. Програмата под к ре пя те зи 
предприятия, ко ито ще ръ ко во дят съв мес т ни 
на уч ноиз с ле до ва тел с ки или ино ва ци он ни 
про ек ти в пар т ньор с т во с дру го мал ко и сред
но или го ля мо пред п ри ятие или из с ле до
ва тел с ки ор га ни за ции от стра начлен ка на 
програмата.■►
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Мирослав ГЕТОВ, 
в. „Мездра XXI век”                                               
Собствени при хо ди в 

раз мер на 1 378 108 лв. 
от чи та Община Мездра 
в края на се дем ме се чи
ето на т. г. В срав не ние 
със съ щия пе ри од на м. г. 
то ва е с над 260 хил. лв. 
или приб ли зи тел но с 24% 
повече, по каз ва справ ка
та за из пъл не ни ето на бю

дже та до момента. 
Увеличението се дъл жи 

пре дим но на т. нар. не да
нъч ни приходи, ко ито бе
ле жат ръст от око ло 160 
000 лв. Найсъ щес т вен 
сред тях е де лът на пос
тъп ле ни ята от про даж би 
на земя, ко ито въз ли зат на 
175 хил. лв. С 10 000 лв. 
са на рас на ли при хо ди те 
от концесии, със 7000 лв. 

– от глоби, сан к ции и не
ус той ки и с 6 хил. лв. – от 
тех ни чес ки и ад ми нис т
ра тив ни услуги. 

Понис ка съ би ра емост 
оба че има при так са та за 
би то ви отпадъци, от ко ято 
в мес т на та хаз на са влез
ли 19 хил. лв. помалко: 
363 000 лв. при 382 хил. 
лв. към 31.07.2010 г. 
Намаление се наб лю да

ва още при при хо ди те от 
на еми на зе мя  с 13 600 
лв., при пос тъп ле ни ята 
от про даж би на не дъл гот
рай ни ма те ри ал ни ак ти ви 
– с 10 500 лв., и от пол з
ва не на па за ри и тър жи ща 
 със 7200 лв., спря мо се
дем ме се чи ето на м. г. 

С над 100 хил. лв. по
ве че в срав не ние със съ
щия пе ри од на 2010 г. са 
об щин с ки те при хо ди от 
иму щес т ве ни данъци, в 
т. ч. +47 хил. лв. от да нъ
ка при при до би ва не на 
имущество, +30 хил. лв. 
от да нъ ка вър ху нед ви жи

ми те имо ти и +26 хил. лв. 
от да нъ ка вър ху пре воз
ни те средства. 

Без съ щес т ве на про
мя на са при хо ди те от па
тент ния данък, ко ито към 
31.07.2011 г. въз ли зат на 
мал ко над 23 000 лв. 

Община Мездра 
от чи та ръст 
на соб с т ве ните  
при хо ди

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Стар ти ра ра бо та на те рен 
по Дейност 4 по про ект 

„Картиране и оп ре де ля не на 
при ро до за щит но със то яние 
на при род ни мес то оби та ния 
и ви до ве – фа за І” с 
из пъл ни тел за кар
ти ра не и оп ре де ля не 
при ро до за щит но то 
със то яние на без г ръб
нач ни животни, риби, 
зем но вод ни и влечуги, 
бозайници, прилепи, 
вис ши растения, 
мъ хо ве и при род ни 
мес то оби та ния – 
Консорциум „НАТУРА 
България“.  
Проектът се фи нан си ра от 
Европейския фонд за ре ги онал
но раз ви тие на Европейския 
съ юз и от дър жав ния бю
джет на Република България, 
чрез Оперативна прог ра ма 
„Околна сре да 2007 – 2013 г.”. 
Бенефициент по про ек та е ди

рек ция Национална служба за 
защита на природата на МОСВ.

Повече от 80 еки па ще из
вър шат те рен ни про уч ва ния в 
раз лич ни пе ри оди до края на 

проекта. 
В тях учас т ват ек с пер ти – би

оло зи и еколози, пред с та ви те ли 
на бъл гар с ка та на уч на и при
ро до за щит на общност, но ще 
се из пол з ва и опи та на во де щи 
чуж дес т ран ни експерти. 

По проекта ще бъ дат кар

ти ра ни 228 за щи те ни зо ни в 
България, част от ев ро пейс ка
та еко ло гич на мре жа НАТУРА 
2000, в ко ито ще бъ дат про
уче ни 119 за щи те ни рас ти

тел ни и жи во тин с ки 
ви да и 87 при род ни 
местообитания. 

Изследванията ще 
бъ дат нап ра ве ни по 
на уч но обос но ва ни 
методики, одоб ре ни 
от Министерството 
на окол на та сре да и 
во ди те . 
Ще се ра бо ти на те
ри то ри ята на об щи на 
Мездра. 

Съб ра ни те и ана ли зи ра ни 
дан ни ще се пол з ват не са мо 
от дър жав ни те институции, но 
и от мес т на та власт, соб с т ве
ни ци те и пол з ва те ли те на зе ми 
и гори, неп ра ви тел с т ве ни те 
организации, бизнеса, на уч на та 
общност. ■Слово плюс

Изпълнява се екопроект 
"Картиране и оп ре де ля не на 
при ро до за щит но то със то яние 
на при род ни мес то оби та ния
и ви до ве – фа за I”
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■■■
От на ча ло то на го ди на та до се га са 
оси но ве ни 10 де ца от Монтанска 
об ласт – шест от тях са в Монтана, 
а че ти ри са за ми на ли за чуж би на 
съ об ща ват от Районната ди рек ция 
“Социално под по ма га не”.

■■■
Домът за от г леж да не и въз пи та
ние на деца, ли ше ни от ро ди тел с ки 
гри жи “Звънче” в Георги Дамяново 
ве че раз по ла га с 48 места. От 

40 на 60 са уве ли че ни мес та та в 
Центъра за со ци ал на ин тег ра ция 
в Лом.

■■■
По прог ра ма за тран с г ра нич но 
сът руд ни чес т во със Сърбия в 
Монтана и Лом се стро ят спор т ни и 
дет с ки площадки. По две спор т ни и 
по ед на дет с ка пло щад ка ще бъ дат 
из г ра де ни в Монтана и Пирот.
Възстановяване на спор т на пло
щад ка в цен тъ ра на Лом пред виж
да по ред ни ят проект, съв мес тен 

с град с ка та об щи на Пантелей в 
Ниш. Общата стойност на про ек та 
е 526 414 евро.

■■■
Водоснабдяването на Долна Рикса 
и Горна Вереница ве че офи ци
ал но е част от сис те ма та на ВиК 
– Монтана. Договорите за без въз
мез д но вещ но пра во за пол з ва не 
на обек ти те и мре жи те в две те 
се ла бя ха под пи са ни от кме та 
Златко Живков след ре ше ние на 
Общинския съвет. Двете се ла из

пъл ни ха всич ки тех ни чес ки изис к
ва ния на ВиК.

■■■
1600 вак си ни сре щу кла си чес
ка чу ма по ди ви те сви не за
ло жи ха лов ци те в Монтанско 
под кон т ро ла на ве те ри нар ни те 
служби. Примамките са за ло же
ни в Берковица, Монтана и Георги 
Дамяново. Ваксинацията се прави 
за шес та по ред на година. До края 
на го ди на та ще се за ла га вак си на 
още два пъти.■

(Продължение от 1-а стр.)
Той из ра зи удов лет

во ре ни ето си, че ве че 
мо же да се да де старт на 
про ек та “Реконструкция 
на град с кия ста ди он 
“Христо Ботев “ и ра бо
та та по не го да за поч не 
веднага. 

Проектът е раз
ра бо тен от екип на 
администрацията, при
ет е още на 11 май ми
на ла та година. С не го 
Криводолската об щи
на кан ди датс т ва по 
Програма за раз ви тие на 
сел с ки те ра йо ни 2007
2013 г. Мъките за поч ват 
с теж ки те про це ду ри по 
уточ ня ва не на де тайли
те и найве че при из бор 
на изпълнител. Явилите 
се мно го кан ди да ти за 
то зи кру пен обект пре
диз вик ват конкуренция, 
те кат дъл ги сро ко ве 
на обжалване, до ка то 
нак рая не се про из
на ся Върховният съд 
по из бо ра на фир ма та 
изпълнител. Срокът за 
из г раж да не то на но во то 
мо дер но спор т но съ оръ
же ние е 30 месеца, но 
Николай Иванов за яви 
пред медиите, че още 
през юниюли до го ди
на ще мо гат да се иг ра
ят сре щи на фут бол ния 
терен. Консорциум 
ДЗЗД “Спортна 
инфраструктура” – 
Криводол, ще тряб ва да 
из вър ши стро ител номон
таж ни дейнос ти за 4 311 
000 лева. Строителният 
над зор е по ве рен на сто
лич на та фир ма “Синко
ин же не ринг “ АД , а дос
тав ка та на съоръженията, 
на стойност 401 000 лева, 
се по ема съ що от кон
сор ци ум   ДЗЗД “Тангра 
Консулт спорт” София.

Общата стойност на но
во то съв ре мен но спор т но 
съ оръ же ние на Криводол 
е 4 767 120 лева, 80 про
цен та от су ма та се  оси
гу ря ва от Европейски 
зе ме дел с ки фонд за раз
ви тие в сел с ки те райони, 
“Европа ин вес ти ра в сел
с ки те райони”, ос та на ли
те па ри са от на ци онал но 
съфинансиране. 

Проектът бе ше пред
с та вен пред ме ди ите от 
инж. Розалина Георгиева 
в при със т ви ето на пред
с та ви те ли на фирмите. 
Като ця ло той об х ва ща 
пос т ро ява не то на но ва 
ад ми нис т ра тив ноби
то ва  сграда, трибуни, 
ос но вен ре монт и ре кон
с т рук ци ята на съ щес т
ву ва ща та се га сгра да в 
сек тор “А”,из г раж да не на 
от вод ни тел ни съ оръ же
ния за терена. Стадионът 
ще има 3000 мес та и 
ле ко ат ле ти чес ка писта. 
Освен за футбол, из г леж
да щи ят по един мо де рен 
на чин спор тен ком п лекс 
ще да ва въз мож ност и за 
раз ви ти ето на ос та на ли те 
ви до ве спорт  волейбол, 
баскетбол, те нис на корт, 
ле ка атлетика. 

От фирмата, ко ято ще 
тряб ва здра ва та да ра бо ти 
още от утре, заявиха, че 
в дейнос ти те по но во то 
стро ител с т во и ре кон с
т рук ци ята ця лос т но на 
ста ди он “Христо Ботев 
“ ежед нев но ще бъ дат 
ан га жи ра ни по око ло 
75 човека, ще има ра бо
та и за хо ра с понис ка 
квалификация.  Така че 
очак вай те ед на ху ба ва 
зи ма с оси гу ре на ра бо та  
обе ща ха те. 

Николай Иванов 
подчерта, че то ва е най
хубавото, ко ето се случ ва 

в те зи пре диз бор ни дни.
 След пос лед но то 

писмо, в ко ето уп рав ля
ва щи ят ор ган ни казва, че 
ня ма ни как ви за бе леж ки 
по про ек та и мо жем да 
за поч нем ра бо та по него, 
аз съм удовлетворен, 
значи, че екипът, кой то 
ра бо ти мно го и из с т ра да 
то зи проект, си е свър шил 
мно го доб ре работата. 
Това е един от мал ко
то про ек ти със спор тен 
характер, ко ито бя ха 
одоб ре ни за фи нан си ра не 
чрез та зи прог ра ма и за 
нас е на ис ти на атес тат за 
професионализъм.

Целта ни бе  да от го во
рим на нуж ди те на хо ра та 
от Криводол от  съв ре
мен на спор т на ба за и най
ве че да из г ра дим за мла
ди те ед на сре да за спорт, 
къ де то те да “избягат”  от 
“стайно то ком пю тър но 
отглеждане”, да рас тат 
поздрави, пожиз не ни и 
позитивни, спо де ли ха при 
пред с та вя не то на про ек та 
в Криводол

Новият ста ди он е про
ек ти ран по пра ви ла та на 
УЕФА, та ка че фут бол на
та ни цен т ра ла би тряб ва
ло да го ли цен зи ра за сре
щи на “Б” про фе си онал на 
група. Спортната за ла и 
ста ди она при ед но доб ро 
сра бот ва не с ос та на ли те 
спор т ни фе де ра ции ще 
мо гат да бъ дат из пол з ва
ни за сре щи и тре ни ров
ки на раз лич ни спор т ни 
отбори. А фут бо лис ти те 
на “Ботев”  Криводол, 
ко ито се га про веж дат 
сво ите сре щи на ли цен зи
ра ния ста ди он в Мездра, 
ще са първите, ко ито ще 
се нас ла дят на но во то 
съ оръ же ние и за що не, с 
по бе ди те си да бъ дат дос
той ни за него.■

Кметътинж.НиколайИванов:

Щастлив съм, че 
ве че стар ти ра то зи
из с т ра дан про ект

Празник на 
Балкана на 
връх Копрен
Над 6000 ду ши се съб ра ха на празника и 
кон церта на сръб с ка та звез да Кеба

Крум КРУМОВ

Над 6000 ду ши от ця ла та стра

на се съб ра ха в под но жи ето на 

връх Копрен в Стара пла ни на, 

над се ло Копиловци, за да от бе

ле жат Праз ни ка на Балкана на 20 

ав густ т.г. Те раз пъ на ха па лат ки 

на открито, из ва ди ха ска ри и се 

ве се ли ха през ця ла та нощ, по ве

че то от тях про дъл жи ха праз ни ка 

и на след ва щия ден.

Концерт на от к ри та сце на из не

се звез да та на сръб с кия попфолк 

Драган Коич – Кеба. Хилядите 

по чи та те ли на сръб с ка та му

зи ка чу ха на жи во хи то ве ка то 

„Месечина”, „Кукавица”, „Питаш 

за мен” и други.

Празникът бе ор га ни зи ран 

от кме та на об щи на Георги 

Дамяново Дилян Димитров от 

пар тия ГЕРБ. През пос лед ни

те 4 го ди ни той се праз ну ва 

редовно, след из вес тен пе ри од 

на прекъсване. През ман да та 

си Дилян Димитров въз с та но ви 

фолк лор ния съ бор „Свидня”, а 

съ що и със те за ни ето по мо ток рос 

край се ло Говежда.  

СНИМКИ: АВ ТО РЪТ
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ  

На 15 ав густ се чес т ва един от 
12те найго ле ми хрис ти ян с

ки празници. На то зи ден се по чи та 
Пресвета Дева Мария ка то пок

ро ви тел ка на майчинството, бра
ка и се мейно то огнище. Успение 
Богородично се чес т ва и от 
православни, и от католици. Това 
бе и по во дът цър ков но то нас то ятел
с т во в се ло Орешец да ор га ни зи
ра на род но чес т ва не в хра ма „Свети 
Георги”, къ де то се сте ко ха мно жес
т во бо го лю би ви християни, ос нов
но от Димовска и Белоградчишка 
община. 

Благословение за при със т ва щи
те бе ше и чу дот вор на та ико на Св. 
Богородица Кикос от ос т ров Кипър, 
до не се на за праз ни ка от Видинската 
све та митрополия. Празничен во дос
вет за здра ве и бла го по лу чие от с
лу жи ха епис коп Сионий, ви ка рий на 
Видинския мит ро по лит Дометиан, 
про то йе рей Рафаил – ар хи ерейс
ки на мес т ник на Белоградчишка ду
хов на околия, и йе ро мо нах Стилиян 
– игу мен на Бистришкия манастир. 
Празникът се про веж да за тре та по
ред на година, ка то съ щев ре мен но 
се ор га ни зи ра и да ри тел с ка ак ция за 
на би ра не на фи нан со ви сред с т ва за 
ре монт на пок ри ва на църквата.

На всички, ко ито ува жи ха 
празника, бе раз да ден курбан. 
Имаше и бо га та кул тур на прог ра
ма с учас ти ето на фолк лор ни със
та ви от се ла та Стакевци, Салаш, 
Гара Орешец, Капитановци и ВИГ 
„Феникс” при на род но чи та ли ще 
„Развитие”  Белоградчик.■

4www. slovoplus. info   БРОЙ 34 (794), 25 - 31 АВГУСТ 2011Слово земляци

Димитър ЦЕРОВСКИ

В на ча ло то на IХХ век бъл га
ри те за поч на ли да бя гат от 

сър бо ман с ка та по ли ти ка в за пад но
бъл гар с ки те зе ми по те че ни ето на р. 
Тимок, Нишава и Морава (“История 
на се ли ща та и па мет ни ци те на кул
ту ра та в ра йо на на Монтана”, Г. 
Александров). От там през IХХ в. 
се пре се ли ли бъл гар с ки се мейс т
ва в Живовци. Това са фа ми ли ите 
Торлаците, Ранчовци, Манчовите и 
фа ми ли ята на Пейчо Живков, ко
ито се пре се ли ли от с. Росомач, и 
Майсторивановите от с. Сухи дол, 
Трънско, ко ито твърдят, че са по том
ци на св. Атанасий.

Фамилия Торлаците е да ла мно
го вид ни лич нос ти на обществото: 
лекари, юристи, инженери, учители, 
свещеници, во ен ни и още мно
го дру ги прос ве те ни люде. От та
зи фа ми лия е и Райна Захариева 
Каменова, пър ва та же на ад во кат от 
Фердинандска околия. Бъдещият де
пу тат Камен (Качо) Станков е част 
от го ля ма та фа ми лия на Торлаците. 
Той е ро ден 
през 1842 г. в 
се ло Живовци 
в за мож но се
мейс т во на 
пре сел ни ци 
от днеш но то 
сръб с ко се ло 
Росомач.

Майката на 
Качо се е каз ва
ла Тодора, а не
го ви бра тя са 
Павел (1829
1909), Пешо 
(18371907), 
Константин 
(18431917) и 
Герасим (1855
1925).

За дет с ки те го
ди ни на Качо 
мал ко се знае. 
Според се мейно
то пре да ние той 
и още два ма не
го ви съселяни, 
Димитър Семов 
Неов и Камен 
Стаменов 
Гешков, учи
ли в се ми на рия 
към Солунската 
гимназия. След 
ка то за вър ши
ли обу че ни ето 
си и се за вър
на ли в род но
то си село, Качо 
ста нал даскал, Димитър – поп, а 
Камен – кмет. Виждайки, че с дас
ка лу ва не то не ще мо же да се 
изхранва, Качо поч ва да се за ни
ма ва със съ би ра не то на бег ли ка в 
ця ла та Кутловска околия. Той лич
но е хо дил в Цариград до Високата 
пор та (Министерството) и там се е 
отчитал. По пъ тя от Кутловица до 
Цариград кер ва нът с да нъ ка бег лик 
е бил ох ра ня ван от 45 ду ши гавази, 
въ оръ же ни до зъби. Дъщерята на 
Качо, през ви те ра Милетия, раз каз
ва ла (и на нея би ло разказвано) 
на вну ци те си, че в къ ща та им в 
Живовци има ло ед на стая, ко ято би
ла ви на ги зак лю че на и ба ща та Качо 
не до пус кал ни кой от се мейс т во то 
му да вли за в нея, по не же там в ко
зи ня ви ди са ги се съх ра ня ва ли ме
джи ди ите (да нъ ка беглик).

Качо Станков съ що взе ма дей но 
учас тие в жи во та на цър к ва та “Свето 
Вознесение” в се ло то ка то не ин 
ктитор, по да рил й раз лич на цър ков
на утвар, книги, вла диш ки трон с 
ико на и др. Днес вла диш ки ят трон се 
на ми ра в Лопушанския манастир.

Спомням си, че пре ди ня кол
ко години, пре ди да рух не пок ри вът 
на жи вов с ка та цър к ва и да пог ре бе 
всич ко отдолу, рам ка та на ико нос та
са все още стоеше. На ед на дъс ка 
отдясно, бли зо до цар с ки те двери, 
има ше над пис “Поклонил Качо 
Станков”. Какво оз на ча ва то ва “пок
ло нил” все още не мо га да установя.

След Освобождението на 
България Качо Станков е из б ран за 
де пу тат в Първото уч ре ди тел но на
род но съб ра ние в гр. Търново през 
1879 г., а съ що и в Третото Велико 

на род но съб ра ние през 1886 г. той 
вли за в със та ва на шес та та гру па 
депутати, на че ло с на род ни те пред
с та ви те ли от Кутловска околия: 
Гоцо Първанов, Иван Моцов, Вачо 
Симеонов и Симеон Димитров.

Преди го ди ни ис то рич ка та Нелия 
Белитова от Историческия му зей в 
Монтана бе ше от к ри ла пис ме ни све
де ния за дейнос т та на Качо Станков 
ка то на ро ден представител.

Качо Станков учас т ва и в Първото 
бъл гар с ко зе ме дел с копро миш ле но 
из ло же ние в гр. Пловдив през 1892 г. 
с пла то ве коприна.

Качо се же ни за пър ви път през 
1962 г. за мо ма от чор ба джийс
ка та фа ми лия Мечкарците от с. 
Долна Вереница, но име то й не се 
помни. През 1866 г. се раж да си
нът им Захари. След смър т та на 
мла да та май ка Качо се же ни вто
ри път за Ната Каменова Петкова 
(18501926) от жи вов с ка та фа ми лия 
Биволарците. Тя пък би ла не над
ми на та пе ви ца на на род ни песни. 
В кни га та “Жива ста ри на”, из да де

на през 1892 г., от Димитър Маринов 
е пуб ли ку ван тек с тът на пе сен та 
“Стоян и Иринка”, ко ято е за пи са
на от Захари Каменов, а той я слу
шал от май ка си Ната. На Качо и 
Ната се раж дат шест деца: Милетия 
(18801952), ко ято се омъж ва за поп 
Георги Луканов (18821949) от с. 
Бистрилица, кой то е до шъл на къ
ща в Живовци; Тодор (18841940), 
Станко (род. 1885, убит 1927), 
Станка (18871934), омъжена в 
гр. Фердинанд за Ангел Пенчев, и 
Петър. Майката Ната е тази, ко ято 
зна чи тел но е вли я ела на въз пи та ни
ето на сво ите деца, да ла им на ча лен 
тла сък за пона та тъш но то им ре али
зи ра не ка то хора, ко ито зна чи тел
но се от ли ча ва ли за вре ме то си със 
сво ята кул ту ра в обществото, нещо, 
ко ето пра ве ло го ля мо впе чат ле ние 
на живовчани. За то ва въз пи та ние 
съ що имал при нос и ба ща та Качо, 
но той чес то от със т вал от до ма си в 
се ло то за ра ди тър гов с ки те си дела.

Качо Станков уми ра в с. Живовци 
на 7 ок том в ри 1904 г. на 62го диш
на възраст. В ак та му за смърт № 31 
от 08.10.1904 г. е отбелязано, че по 
за ня тие е търговец, а при чи ни те за 
смър т та не са известни.

За съжаление, след из сел ва не
то на Живовци през 1968 г. как то 
всич ки фа ми лии от селото, та ка и 
фа ми лия Торлаците са се раз п ръс
на ли из ця ла България и чужбина, 
а младите, пък и ня кои от поста ро
то поколение, не се и познават, ко
ето на ис ти на е жалко. Не би ва ед на 
та ка ва ин те ли гент на фа ми лия да по
тъ ва в забрава. Потомци, вър не те се 
към ко ре ни те си!■

Живовският 
де пу тат Камен 
(Качо) Станков

Успение
Богородично
в с. Орешец

Надя ГЕТОВА
На 2 ав густ бе ше от бе ля зан праз ни

кът на с. Веслец, кой то тра ди ци он но ве
че ос ма го ди на се от бе ляз ва на Илинден 
/по стар стил/.  Гост на праз ни ка бе
ше Петя Аврамова – зам.кмет по ус т
ройс т во на територията, стро ител с т во 
и об щин с ка собственост. От име то 
на Общината тя по да ри ико на на све
ти Илия по слу чай праз ни ка на селото. 
Сред гос ти те бя ха и пого ля ма част 
от кме то ве те на кметс т ва от Община 
Враца.

Това е пос лед ни ят от лет ни те 
празници, кой то се по чи та за пред
паз ва не от гръм и градушка. Според 
на род на та вя ра „ста ри ят све тец” е 
наймо гъ щи ят по ве ли тел на не бес на
та влага, на свет ка ви ци те и гръ мо те
ви ци те и за то ва го на ри чат св. Илия 
Гръмовник, Гръмоделец, Гръмоломник. 
Навсякъде из бъл гар с ки те зе ми го по
чи тат ка то по ве ли тел на не бе то и ог не
ни те стихии. В на род на пе сен се пее, че 
ко га то Господ по де лял све та меж ду че
ти ри ма та светии, на св. Илия се пад на
ли лет ни те гръмотевици, „трес ка ви ци”, 
за да си ле ти по синьо то не бе с тъм ни те 
об ла ци и да ги зак люч ва в Черно море. 
Свети Илия мо жел да от к люч ва об ла ци
те и да да ва ро са и дъж до ве на земята, 
тъй не об хо ди ми за реколтата. За здра ве
то и бла го ден с т ви ето на хо ра та от се ло
то се при не се курбан. ■

Празник на 
с. Веслец По-мал ко вредни 

емисии в ат мос фе ра та
Клиентите на “Овергаз” „спа си ха” ат

мос фе ра та от 253 000 т. вред ни и пар
ни ко ви еми сии през пър ви те 5 ме се ца 
на 2011 г. Резултатът се дъл жи на за
мя на та на твър ди и теч ни го ри ва с 
поекологичното, енер го ефек тив но и ев
ти но синьо гориво. Над 13 000 т.  по
мал ко са вред ни те га зо ве и пра хо ви те 
частици, а 240 000 т. помал ко е въг ле
род ни ят ди ок сид. Количеството спес те
ни вред ни и пар ни ко ви еми сии за съ щия 
пе ри од на ми на ла та го ди на е 236 000 т., 
ко ето пра ви ръст от око ло 5%. Найосе
за ема е про мя ната в ка чес т во то на въз
ду ха в районите, къ де то до ма кин с т ва та 
и ин дус т ри ята пре ми наха към синьо
то гориво.

Клиентите на „Овергаз Изток” ико
но ми са ха наймно го еми сии на ат мос
фе ра та – бли зо 82 000 т. Следват ги 
га зи фи ци ра ни те жи те ли и ин дус т ри
ята в сто ли ца та – 72 000 т., Северна 
България – 58 000 т., в Западна – 24 и в 
Южна България – 17 000 т. 

От 2000 г. до мо мен та газификацията, 
из вър ше на от “Овергаз”, спес ти бли
зо 2,8 млн. т. еми сии на ат мос фе ра
та – въг ле ро ден ок сид и диоксид, сер ни 
и азот ни оксиди, лет ли ви ве щес т ва и 
прах.

На 30 юни 2011 г. га зо во то дру жес
т во спе че ли наг ра да та за „найзе
ле на” енер гий на ком па ния  в пър вия 
кон курс на b2b Media Group за  ця лос т
ния си при нос в опаз ва не то на окол на
та среда.

“Овергаз”; Дирекция
“Публични комуникации”

▲Отлявонадясно-ЗахариКаменовСтанков,презвитер
МилетияКаменоваСтанкова,свещеникГеоргиЛуканов
Иванов,отзад-КаменЗахариевКаменов.СНИМКА: АРХИВ


