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прави силата!
О

т пролетта на 1885 сформираният в Пловдив
под ръководството на Захари Стоянов БТЦРК
се заема с активно пропагандиране на обединението
чрез публикации в пресата и публични демонстрации.
На 29 август Сава Муткуров и членът на БТЦРК
Димитър Ризов се срещат в Шумен с княз Александър
I, провеждащ военни маневри в района на града. Той
им дава уверения за подкрепата си, но не уведомява за
това скептично настроения към Съединението минис
тър-председател Петко Каравелов.
Първоначалното намерение на БТЦРК е
Съединението да се обяви на 15 септември, но на 2
септември в Панагюрище започва бунт, овладян още
на същия ден от полицията. Пред опасността стра
ната да бъде обхваната от разпокъсани спорадич
ни бунтове, а ръководителите на заговора да бъдат
арестувани, комитетът решава да ускори начинанието.
Още същия ден представители на БТЦРК са изпрате
ни в различни градове на областта, откъдето трябва
да поведат бунтовнически групи към Пловдив, къде
то да ги поставят под командването на майор Данаил
Николаев. На 4 септемвр и бунтовници, под ръководс
твото на Чардафон, обявяват Съединението и устано
вяват контрол над село Голямо Конаре. На следващия
ден правителството, начело с Иван Ст. Гешов, провеж
да консултации с руското представителство в Пловдив
с намерението, ако получи подкрепа от Русия, самото
то да обяви Съединението.
Руският представител категорично отказва. На
5 септември неколкостотин въоръжени бунтовни
ци от Голямо Конаре се придвижват към Пловдив.
През нощта срещу 6 септемвр и частите, командв а
ни от Данаил Николаев, установяват контрол над
града и отстраняват правителството и генерал-гу
бернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно
правителство, начело с Георги Странски и е обявена

Уважаеми
съграждани,
На 6 септемв
ри отбелязваме
изключително
събитие в българ
ската история
– Съединението
на Княжество
България с
Източна Румелия.
Една дата, сим
волизираща на
ционалното ни
единство и гордос
тта на българския
народ!
Честит празник!
Славей
КОСТОДИНОВ
кмет на Община
Бойчиновци

В Дубно

Веселин ЛЮБЕНОВ

Делегация на общи
на Белоградчик, водена от
Милена Иванова – шеф
на дирекция „Устойчиво
развитие и евроинтег
рация”, се завърна от
тридневно официално по
сещение в град Дубно,
Украйна. Визитата бе по
покана на кмета на ук
раинския град Василий
Михайлович, по повод
честването на 911-ата го
дишнина от основаване
то на града и 20 години от
Деня на независимостта
на Украйна, който е обя
вен и за национален праз
ник на страната. Както
е известно, това лято за
празника на Белоградчик
украинска делегация, во
дена от първия зам.кмет на Дубно Юрий
Алексеевич, посети нашия
град. През месец април
миналата година пък бе
подписан Договор за сът
рудничество между двете
общини, с който бяха въз
становени отношенията,
прекъснати преди 16
години.

Честит
6 септември –
Ден на
Съединението!

Като ви поже
лавам крепко
здраве, много ра
дост и щастие в
семействата, нека
да съединим всич
ки наши мисли,
чувства и мечти в
едно, за да пре
върнем нашата
община в образ
цова във всяко ед
но отношение!
Честит празник!
Пенка ПЕНКОВА
кмет на Община Лом

обща мобилизация. След
като княз Александър I
подкрепя Съединението
и след края на послед
валата Сръбско-българ
ска война, България и
Османската империя пос
тигат споразумение, спо
ред което Княжество
България и Източна
Румелия имат общо
правителство, парламент,
администрация, армия.
Единственото разграни
чение между двете части
на страната, запазено до
Обявяването на независи
мостта на България през
ЧАРДАФОН
1908, е това, че български
ят княз е формално назначаван от султана за генералгубернатор на Източна Румелия.
На този ден българският народ дръзва да обяви сво
ето Съединение, след като сам е отхвърлил правото на
силните да се разпореждат със съдбата му.
Това е велика дата в националната ни история и
трябва да говорим по-често, говорейки по-често за
това историческо събитие, за да бъде по-ползотво
рен нашия делник. Защото Съединението е не доби
ване на територии, а сговорно, споделено национално
живеене! Защото силното съединение днес може да
ни даде отговор на многото въпроси и проблеми, за да
намерим решенията на много български задачи. Един
днешен прочит на „Съединението прави силата!” мо
же да ни помогне в това дело, защото идеалът на
Обединена Европа е Европа на отечествата.
Честит празник!■

Честит
празник, скъпи
съграждани!

Денят 6 сеп
тември е паме
тен в нашата
история. Той
ни задължа
ва да сме
единни, здраво
сплотени, защо
то съединението
прави силата.
А бъдещето на
страната изиск
ва от нас повече
от всякога да
сме обединени!
Георги ПЕНКОВ
кмет на Община
Оряхово

Честит
6 септември
– Ден на
Съединението!
Нека патриотичните
чувства, които по
ражда този празник,
да стават все погорещи и ние като
истински българи да
работим сплотени и
единни, че земята да
ни дава най-щедри
плодове, за да бъде
нашият живот щаст
лив и богат!
инж. Венцислав
ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община
Медковец

Делегация от Белоградчик
посети Украйна
За първи път
Белоградчик и Дубно се
побратимяват през 1988
година и само за 7 годи
ни са реализирани мно
го полезни инициативи и
форми на сътрудничество,
в т.ч. в областта на
икономиката, културата
и младежките дейности.
За активните контакти по
онова време свидетелства
и фактът, че бива открит
магазин в Белоградчик,
който местните хора си
спомнят и до днес.
По повод на двата праз
ника Милена Иванова под
несе приветствие към
ръководството на гра
да и района и предаде
топлите и сърдечни поз
драви на кмета Емил
Цанков и белоградчишка
та общественост. “Сега на
шата задача е да търсим
и утвържд аваме в живо
та нови форми и иници
ативи на сътрудничество.

За нас приоритетни об
ласти се явяват: туризмът,
който е наш стратеги
чески отрасъл, селско
то стопанство, шивашката
промишленост, сферата на
културата, образованието

и спорта. За нас представ
лява интерес също и прив
личането на инвестиции,
участие в съвместно про
изводство и износ в трети
страни. Такова сътрудни
чество би било изгодно
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Скъпи съграждани,
Приемете моите
поздрави по повод
6 септември – Съединението
на Княжество България с
Източна Румелия!
Преди 126 години в Монтана е прове
ден митинг в защита на обединителна
та кауза и започва събиране на сред
ства за националното дело. Активното
включване на хората в общата патри
отична вълна доказва, че това, което
свързва един народ, никой и нищо не
може да разедини.
Нека и днес бъдем заедно и обедине
ни в начинанията си за нашето по-доб
ро бъдеще!

Честит празник!
Светлин НИКОЛОВ
председател на Общински съвет – Монтана

Поздравявам гражданите на об
щина Ново село с празника на
Съединението 6 септември.
Нека тази велика дата ни дарява с
високо самочувствие, успехи, с които
да се гордеем и да направим живота
още по-хубав и добър!

Честит празник!
Георги СТОЕНЕЛОВ,
кмет на Община Ново село

Община Ружинци и лично кметът
Венцислав ВАНКОВ честитят
националния празник 6 септември –
Съединението на България,
на всички жители и гости на община
та с пожелание за радостни изживя
вания през празничните дни!
Нека никога не угасва в нас българ
ският дух и нека бъде несломима вя
рата ни в постигането на нашата цел
– едно по-добро бъдеще за децата ни!

6 септемвр
 и – Ден на
Съединението – една велика
дата ни зове
да се трудим още по-упорито
за по-добър живот, за още
по-силна и богата страна.
Честит празник, скъпи жители на об
щина Грамада! Пожелавам ви здраве,
много радост в семействата и жажда
за нови успехи и творчески дела!
Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

и полезно за двете стра
ни и нека да си пожелаем
то да придобива конкрет
ни измерения. Със сигур
ност то ще повлияе на
икономическото, социал
ното и културното разви
тие на нашите райони.”
По време визитата си
българската делегация
проведе няколко работ
ни срещи. С ръководство
то на град Дубно и района
акцентът бе за по-маси
рана и агресивна рекла
ма на родните природни
феномени на територията
на Ровненска област, ко
ято е с население 1,6 млн.
души. В срещата с час
тните предприемачи в
областта на селското сто
панство стана на дума за
картофопроизводството,
какъвто опит имаме отпре
ди години, и за отглежда
нето на рапица. Установен
бе контакт и с областното
агроръководство в Ровно,
които тази есен ще бъ
дат поканени да гостуват
в Белоградчик. Възможен
е обмен на специалисти и
работници в областта на

шивашкото производство.
На чист български език бя
ха водени разговори със
Сергей Златов, генерален
директор на фирма „Зланго
Груп” - българин от град
Измаил, Бесарабия, живе
ещ в Киев и работещ в об
ластт а на строителството,
който прояви интерес да
инвестира в България.
Широки възможности за
сътрудничество има в об
ластт а на културата, об
разованието и спорта. Бе
установен контакт и воде
ни разговори и с една от
двете полски делегации от
община Гожицко, където
се намира природният фе
номен Мазурските езера,
номинирани за едно от но
вите 7 природни чудеса на
света. От двете страни се
възприе предложението за
съвместна реклама на при
родните феномени, как
то работа и по други теми,
по програми, директн
 о фи
нансирани от Брюксел.
Празниците в Дубно се
превърнаха и в своеобра
зен празник на славянски
те народи.■

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

1 - 7 септември 2011
ч 1 * Начало на
Църковната нова година.
Преп. Симеон Стълпник.
Св. Марта. Св. мчци Айтал
и Амун дякони. Правед.
Иисус Навин
п 2 Св. мчк Мамант.
Преп. Йоан Постник, пат
риарх Константинополски.
Св. 3628 мчци в
Никомидия
с 3 Св. свщмчк Антим,
еп. Никомидийски. Преп.
Теоктист. Св. Фива
дякониса. Св. мчца
Василиса Никомидийска.
Св. Йоаникий II, патр.
Сръбски
н 4 † Неделя след
Петдесетница. Св. свщмчк
Вавила, еп. Антиохийски.
Св. пророк и боговидец
Мойсей.
п 5 Св. прор. Захария и
праведна Елисавета
в 6 Св. мчк Евдоксий.
Преп. Архип.
с 7 Св. мчк Созонт
(Предпразненство на
Рождество Богородично)

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, маси – холни и

кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
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ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА БЕРКОВИЦА 2011 г.

“Балканът пее и танцува” – пл. “Йордан
Радичков”

5 септември
20.00 ч. – Рок вечер с участието на рок групите

“Епизод” и БТР- пл. “Йордан Радичков”
7 септември
17.00 ч. – Турнир по футбол – парк “Св. Георги
Победоносец”

8 септември
08.30 ч. – Тържествена Света литургия - храм

“Рождество Богородично”
10.30 ч. – Тържествено честване на площад
“Йордан Радичков”
● Празнично обръщение на Кмета на Община
Берковица
● Поздравления от официалните гости на
празника
● Връчване на почетния знак на града и
годишните награди на Община Берковица
● Обеден празничен концерт
11.45 ч. – Откриване на изложба “Произведено
в Берковица”
12.30 ч. – Официален прием на Кмета на
Община Берковица
15.00 ч. – Мини Мис и Мини Мистър и седми
рожден ден на Детски център “Камбанка”
19.00 ч. – Празничен концерт на Берковската
духова музика, Орлин Горанов и Нелина – пл.
“Йордан Радичков”

9 септември
11.00 ч. – Концерт на Поли Паскова - пл.

“Йордан Радичков”

Продавам къща в с. Долна Вереница – масивна,

на два етажа, застроена площ около 70-80 кв.м,
дворно място 3 декара, откр
 ито простр
 анство /на
три улици/. Цена по споразумение.
Тел. 096/310 100; 0898/648 193

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

м застр
 оена площ на първи етаж – теракота, PVC
дограма, изолация, 3 стаи непреходни и тоалетен
възел; на втория етаж – мансарден тип – 2 стаи и
тоалетен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана

с дворно място 270 кв.м, печена тухла, гредоред
и плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55
кв.м. Цена 62 000 лева. Тел. 096/323035; GSM
0894/472624.

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

“Хигия лукс”
Обществена пералня,
химическо чистене
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

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

Траурен магазин

Монтана, бул. “Парта” (до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

3 и 4 септември
18.00 ч. - Международен фолклорен фестивал

Велизар Николов Илиев,
мениджър

Продавам къща в София – на Женски пазар, 85 кв.
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Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

■ 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

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов
Димитров

● Сервиз хидравлика,
мобилен стенд 250 bar
● Настройка, ремонт и
доставка на
хидравлични помпи,
хидравлика 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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40
NiNi 69

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

“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

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

Слово спектър
Лола МОНТЕСКЬО

С

тоя пред вратата на апартамента
и съм напълно скапана. Или не
– клеча пред вратата на апартамента и
съм в полуамок. Ужасно съм изморена,
денят беше натоварващ, рейсът пълен,
торбите от супера са тежки, а аз, по
дяволите!!!, не мога да си намеря
ключа. Изсипала съм цялата си
чанта на постелката и ровя измежду
носните кърпички, червилата, близо
80-те касови бележки, ластиците за
коса, очилата, ключовете за колата,
ключовете от мама, ключовете от село,
ключовете на приятелката ми, чиито
котки в момента храня,защото тя е на
море, тик-так, обелка от „Мура”, капки
за нос, дамски превръзки, портмоне,
вестник, книга, памперс от периода,
когато детето се напикаваше
(тогава още имаше Либия,
световните борси си бяха ок,
а Бойко тамън беше кумувал
на Валю Златев), телефон,
резервен чорапогащник, още
един телефон, ключ, папка с
документи, писма със сметки…
момент ключ ли казах? Ето го,
мамка му!
Въздишката на облекчение се
прекъсва от нежно щракване.
Вратата се отваря сама и ме
ослепява златна светлина…
Отвътре се чува божествен
джаз, ухае на мусака, чувам, че
е пусната пералнята, привиждат
ми се розови листенца по
пътеката, а в ореола от лъчи
е изрязан силуетът на добре
сложен мъж, който държи
нещо в ръцете и го поклаща
ритмично край главата си.
Бързо слагам очилата, вглеждам
се по-внимателно и БОЖЕ
ГОСПОДИ!!! ДЖОРДЖ
КЛУНИ!!! Стои си там, в
коридора на апартамент номер
34 на един от безбройните
високи панелни пчеларници
в квартал „Красна поляна”,
облечен е в безупречен смокинг,
усмихва се лъстиво и разклаща
шейкър с мартини. „С маслинка
или с черешка, дааарлинг?”….
Разбира се, тази история
може да завършва и с Брад Пит,
който отваря само по боксерки,
Бойко Борисов, който отваря
само по лента (от тия, за откриването
на магистрали), Оливие Мартинес
само по тридневна брада или Орлин
от група „Каффе” по усмивка. Всяка
може да си сложи на това място
фигурата на онзи мъж, когото счита за
идеален. И за когото е напълно наясно,
че няма да срещне в този живот. В
реалността уважаемата читателка
може да избира от три групи мъже. И
само в една от тях се срещат такива,
които могат и мусака да правят.
Тук идва моментът да вметна,
че обикновено из нета се пише
много обстойно за падението на
българската жена. Била мутреса.
Била меркантилна. Била глупава.
Била мързелива. Била зле облечена.
Била невъзпитана. Била чалгаджийка.
Слагала си силикон и вафли в
косите. Продавала се за една водка
и едно кръгче с мерцедеса. Не
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харесвала свестните момчета, а
гангстероподобните чували с лой,
мускули и бръснати темета. И прочие
злословия. Сигурна съм, че тази жена
я има. Виждала съм я. По телевизията.
В списанията. В някои дискотеки.
Веднъж на плажа, а също така и в един
офис. Но иначе сред моите близки,
роднини и безброй приятелки и
колежки няма такава птица.
Кълна се, познавам поне 1000 жени
и нито една от тях не е със силикон!
Нито една от тях не си ляга срещу
голяма водка на „Златните”. И нито
една от тях не ходи на концеритет
на „Пайнер”. Така че приказките за
силиконовата принцеса, която е изяла
конкурентния си вид – обикновен
БГ женски хомо-сапиенс, са силно

децата, със сигурност ще си върне
формата.
Джордж Клуни – симпатягата,
е готин. Той ходи на работа, жени
се за приятелката си или не се бои
да живее заедно с нея, иска деца,
помага в гледането им, гласува, чете
вестници поне в интернет, спортува,
пътува, може да готви, интересува се
от музика, поддържа си приятелствата
и е любезен с родителите на гаджето/
жена си. Наваксва на кризата с втора
работа. Или непрекъснато търси подобре платена. Не се притеснява да
се адаптира към нова специалност
и да научи каквото не знае. Или
пък да поеме гледането на децата,
ако приятелката му е с по-големи
професионални шансове. Клуни-

един, защо да го харчим по офиси
и строителни площадки. Вместо да
търси средства за преживяване, Жоро
се е научил да преживява почти без
средства. Подобно като към работата
е и отношението му към жените.
По принцип е против обвързването,
защото то влачи със себе си куп
отговорности. А и обикновено жените
започват да предявяват изисквания.
Жоро иначе е много чаровен и
почитателки не му липсват. Нали
има време, прекарва го в четене на
интересни книги, слушане на готина
музика и гледане на нови филми.
Интересен е за разговор, а и плаче да
бъде „спасен”. Жените много обичат
да вкарват в правия път мъжете и се
кичат с покръстените от тях като с
ордени. Жоро Скръндзата обаче
винаги успява да се измъкне.
Това, естествено, го прави още
по-желан.

От www.vchera.bg

Джордж Клуни от
„Красна поляна”
симпатяга е всъщност
идеалният мъж. Онзи,
който всички търсиме.
Нищо че едва ли посреща
по смокинг с шейкър в
ръка, ма на кой му пука.
Щом може да прави
мусака! Проблемът е,
че вероятността да го
срещнеш е почти толкова
голяма, колкото да те
наака колибри по време
на сутрешния ти крос.
(Аз па даже и не тичам
сутрин!) Жалко, но тези
типове наистина или са
разграбени още преди да
ги пуснат по магазините,
или някакъв генен дефект
бавно и неуморимо ги
изтребва от лицето на
България.

Минималистичният

преувеличени. Време е да им се
сложи край. Всъщност, ако изобщо
може да се говори за някакъв упадък
на българския вид хомо-сапиенс, то
слабости могат да се открият много
по-често у мъжките екземпляри.
Тези екземпляри биват най-общо
казано три вида:
Симпатягата
Тази група за съжаление е все понамаляваща. Представете си Джордж
Клуни, който ходи на работа от 9 до
пет, кара форд втора ръка, носи ризи с
къс ръкав и се казва Георги Калунов.
Или предпочита готини дънки, суичър,
слага и костюм за работа, голям пич
е, и му викат Жоро Клоуна. Или поне
така са му казвали, преди да се родят
двете деца, защото е бил като машина
за вицове. Сега вече не разказва
смешки, тъй като заспива още преди
края им. Изморен е, ама като пораснат

►Правоспособен
електротехник изгражда
нови жилищни
електроинсталации и
подменя стари
►Извършва ремонт на
електроуреди с материали
на клиента
►Преинсталация на лицензиран Windows
XP на настолни компютри
Тел. 0878/107 182,
0884/206 231,
0897/337 349 –
по всяко време;
096/520 802 –
след 20 часа

Тази група се разраства
лавинообразно. Тя е заета
предимно от млади или
на средна възраст мъже.
Това са общо казано мъже, които
могат да изкарат една седмица с 8
лева. Не че не биха могли да изработят
повече… Но не искат. Не говорим за
джипове, „Какао бийч” и айфон… А
примерно за достатъчно пари, че да
си плащаш здравната застраховка,
да не пътуваш в рейса гратис и да не
отказваш кафето единствено поради
липса на достатъчно стотинки.
Та представете си Джордж Клуни
гратисчия в рейс 88. Ма не Джордж на
22, а Джордж на 32 години.
Жоро Скръндзата не работи какво
да е, защото по принцип е против
йерархията и не може да понася
шефове. Това не го е стимулирало
да си направи свой бизнес, а само
да излезе в трайна безработица.
Жоро не е тъп, не е и болен. Просто
работата не го кефи. Отнема твърде
много време. А нали животът е само

Оптики “РАДО” - Монтана
►Изработка на всички
видове очила на автомат

Мутроподобният

За истинските мутри няма
какво да говорим. И те са
преекспонирани в писанията
като силиконовите българки.
Всички сме чели за тях, ама
малцина са ги виждали. За
сметка на това абсолютна
напаст са техните имитатори. Това
може и да са момчета, които иначе си
ходят нормално на работа и нищо не
разбират от бой с бухалка или трошене
на колена. Но външният им вид
лъжливо говори за точно обратното.
Те често са дебели и им пада косата.
Маскират го, като си бръснат темето и
обличат трогателно тесни фланелчици.
Представете си сега един Джордж
Клуни с гола глава, дебел корем и
опъната по него блузка. От време на
време помръдва с гръден мускул и
раздвижва така цицките си, които, ако
беше жена, щеше да е крайно време да
ги е спасил от гравитацията със сутиен.
Сложил е и дебел ланец около врата и
гледа лошо. Излиза рядко, не защото
страни от хората, а защото не го прави,
без да е събрал достатъчно пари, за да
шашне цялото заведение. Трябва му
поне бутилка сингъл молтс на масата и
пачка двайсетолевки, за да поръчва на
диджея. Толкова средства се събират
дълго и затова купоните на Джордж
Мутрата са като малки сватби. Той
мечтае за ГОЛЯМАТА ДАЛАВЕРА.
Независимо дали кара такси, преподава
английски, продава компютри или води
курс по йога. Мисълта му основно
е заета от предствата как ей сега ще
направи сделката на живота си и
никога повече няма да му се налага да
работи.
Разбира се, тези групи не изчерпват
напълно срещаните видове на мъжки
хомо сапиенс у нас, но са с наймного представители. Чертите на
една от групите могат да се открият
и в другите две. Лично аз съм за
първата. И тъй като тя е застрашена
от изчезване, може би трябва да се
помисли за вкарването ú в Бялата
книга на българския мъж. В нея ще
се впишат и качества като оптимизъм,
решителност, смелост и готовност да
се поеме отговорност. Качества, които
се срещат все по-често предимно у
жените.■

Слово
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плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

Ул. “Цар Борис III” 22, тел. 0884/70 99 92
Очен кабинет:►Компютърна

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Ул. “В. Търново” 8, тел. 31 48 44; 0884/20 60 12

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

диагностика

ЕТ “Владимиров инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски ГИП и
дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и дясна оригинални
резервни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

7

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

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. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово култура
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направи дя
до…”, пожъ
наха успех в
България и по
света с версии
на тринадесет
езика.
Премиерата
на „Дневникът
на един луд”
ще бъде в края
на есента в
столичния театър „199 – Валентин
Стойчев”, който от години е тяхна ос
новна сцена за представленията им в
ина Димитрова и Васил Василев България.
Нина Димитрова и Васил Василев
– Зуека, създатели и актьори на
– Зуека по традиция всяко лято отде
театър „Кредо”, приключиха с репе
лят време за репетиции в Драматичен
тициите на най-новия си спектакъл
театър – Монтана. Освен че е родена
„Дневникът на един луд” от Гогол.
Това е третото заглавие в афиша на в града, Нина Димитрова е започнала
малкия-голям театър. Предишните им своя актьорски път в монтанския те
атър. ■
два спектакъла, „Шинел” и „Каквото

Зуека и Нина
подготвиха
новото си
представление
в Монтана

Н

“Врачанските
летописи” на
Илия Борисов
Врачанско (там съм
учил и работил), а
десетки години вече
пиша своите “мон
тански летописи”,
най-вече с книга
та си “Глас незнаен
тук ме призова, или
как този град стана
моя съдба” (Фабер,
2008 г.).
Илия Борисов е
голям журналист,
майстор на перото
и мисълта. Но той
е преди всичко ед
на ведра личност,
една широка душа.
Неговият коле
га Марин Ботунски
с пълно основание
подчертава: “Илия
Борисов е роден, за
да прави добро.”
Никола НАМЕРАНСКИ
В предговора на кни
еотдавна приз
гата му “Врачански ле
натият летопи
тописи” е изтъкната
сец на Северозападна
неговата обществена
България Илия Борисов
активност: Двадесет и пет
издаде нова книга – сбор години председател на
ника “Врачански ле
Журналистическото дру
тописи” (изд. на БГ
жество във Враца; канди
“Принт”, Враца, 2011 г.).
дат-член на Управителния
Неговата скромност го
съвет на СБЖ; окръ
кара да прехвърли сво
жен съветник; първи
ята журналистическа
зам.-председател на ОС
активност в моето игро
за култура; председа
во поле, като в автогра
тел на Клуба на дейците
фа си върху екземпляра,
на културата; основателпредназначен за мене,
редактор на в. “Първа
пише: “На най-популяр
атомна”. И навсякъ
ния в нашия Северозапад де отговорен, работлив,
краевед, активен жур
взискателен. И навсякъ
де работи на обществе
налист и именит човек
ни начала, без всякакво
Никола Намерански” и
т.н. Скромността човешка възнаграждение. И всяко
наистина може да накара га работи според девиза
на древногръцкия живо
даден автор да препи
ше заслугите си другиму, писец Апелес: “Нула ди
но това би било допусти ез сине линеа”, т.е. “Нито
ден без чертичка.”
мо само ако не пострада
Книгата съдържа три
истината.
Специално ние, двамата раздела: “Врачански ле
с Или Борисов, можем да тописи” – очерци и
репортажи за врачан
кажем за себе си, че сме
ски събития, места и
си разменили задълже
личности. “По пътища
нията към родния край и
правим, каквото можем за та на Европа” – пътепи
си от Стария континент.
тяхното изпълнение.
“Журналистиката – приз
Илия Борисов е ро
вание и съдба” – мне
ден в монтанското се
ло Брусарци, а почти цял ния на различни автори за
Илия Борисов като човек,
живот създаваше сво
журналист и приятел.
ите “врачански летопи
Отделно е автобиогра
си”, докато моя милост
фичното “Свидетелствам,
е роден в село Липен,

Отзвук

Н

че живях…” Чудесно!
Защото твърде мно
го свидетелства е оста
вил колегата за това, че
е живял активно, чест
но и достойно. И като
своя лична изповед цити
ра две строфи на Евстати
Бурнаски:
От нищо свято
аз не се отричам.
И не отричам
българския ден.
Дойдох на този свят,
за да обичам.
Не мога да си ида
озлобен.
Животът много пъти
ме наказва
да вадя от сърцето си
осил.
Но горд ще бъда,
ако от омраза
поне едно сърце
съм изцелил…
Най-активният и найправдив врачански ле
тописец Илия Борисов
ще извади, опише или
възпее, оцени и увекове
чи събития, места и лич
ности като Черепишкия
манастир и Милин камък,
Софрони Врачански и
Иван Кинов, митропо
лит Паисий и поете
сата Багряна, маестро
Дико Илиев и сърцеве
да Йордан Радичков, ху
мориста Червен Лиляк,
художника Владимир
Ганецовски…
В своите летописи-пъ
теписи Борисов ще ни
разведе до Париж и Осло,
до Берлин и Крайова, до
Истанбул и Акропола, до
Кремъл и Атонските ма
настири…
Висока оценка на ле
тописеца Илия Борисов
дават такива познава
чи и ценители на уст
ното и писменото слово
като Александър Лилов,
Кирил Торомански и
Радослав Линковски,
Ангел Заберски и Юлия
Пискулийска, Тодор
Коруев и Драгомир
Шопов… Всички те го
оценяват като талантлив
журналист и благородна
личност, трубадур на ис
тината и доброто…■
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Близка приятелка ми разказа свои
повече. Тя продължаваше да ми ид
ва на гости, да кълве и се задържа
наблюдения и преживявания.
- Живеех – казва – в невисока спрет ше продължително време – самотна
ната къщичка със самостоятелен двор и унила. Гушеше главичката под кри
лата си. Припичаше се на палави
на десния бряг на р. Огоста, в бързо
те слънчеви лъчи – тъжна и кротка.
заселващата се свободна територия
Нещастна! Искаше ми се да й вдъх
между Михайловград (дн. Монтана)
на надежда, но как? Не разбирах, а и
и с. Мала Кутловица, вече квартал на
не можех. Дали пък не беше болна?!
някогашната Голяма Кутловица.
Не проумявах… Изчаках с болка и
Редовно отварях прозореца на из
точната стая, за да влезе свеж въздух, тревога.
Мъжкият беше отлетял нанякъде.
да почистя и да погледам близки
Но къде, защо? Вероятно при друга…
те дървета, слънцето и небосвода.
И се застоял известно време при нова
Опивах се от гледката, макар и
та си избраница.
най-обикновена. Улицата беше от
Неочаквано една сутрин той отно
обратната, западната страна. Тук беше
во разпери криле. Майсторски нап
тихо, приятно. Сутрин зората ми се
усмихваше, галеха ме първите лъчи. С рави няколко кръга – като въздушна
тях сякаш влизаше Божият благослов. платноходка, като детско самолетче.
Поспря се, сетне пак се изви, подаде
Дишах с наслада, с пълни гърди по
някакъв знак и ловко се приземи при
емах глътки прохлада през горещите
своята хубавица. Вдигна глава, кра
дни. Радвах се като малко дете.
сивата му шия заблестя. Загука неж
На перваза на прозореца поста
вях своето любимо цвете, което гриж но и предпазливо доближи първата си
приятелка, но тя недоволно, обидено
ливо поливах, почиствах и с очи го
галех, а то пълнеше сърцето ми с дъх се врътна, обърна се на другата страна
и красота. Наоколо обикновено прех и не го удостои с никакво внимание.
Не го прие! Отхвърли галантностт а и
върчаха и цвърчеха сиви врабчета
любовта му. Не можеше да му прости
и други разни птичета. Летяха чер
изневярата!
но-бели лястовици, жужеха работни
Гълъбицата неспокойно се повър
пчелички или се мяркаха разноцвет
тя и отхвр ъкна по свои тайни места.
ни пеперудки. Всички тия божи тва
ри идваха от съседните
плодни дървета, домаш
ни вити лози или от близ
ката горичка на баирчето.
И те живееха своя живот.
Природа! Нали и аз съм
част от нея!...
Една сутрин, още пре
ди да отворя прозореца
и дръпна малко встрани
дантелените завеси, за
белязах две гълъбчета,
Документален разказ
кацнали до цветето на
от Кирил АЛЕКСАНДРОВ
подпрозоречната отливка
– един до друг.
Гълъбицата – по-малка,
елегантна, бяла като бул
ка със сватбена рокля,
имаше пепеливи петна
по крилцата и опашката,
със сребристо-златиста
огърлица, червени лачени
ботушки и грейнали очи.
Миловидна! Ненагледна!
Мъжкият – по-едър,
със сиво-синкав кос
тюм с тъмно-огнени раз
цветки до кафяво по
главичката, горната част
на шията и гърдите, пре
ливащи в други, по-сла
би цветове по тялото, но
лъскави, променящи се
от светлината и положе
нието му. Горд красавец!
И той с червени царс
ки ботушки. Край очите,
човката и главата – нещо
като корона. Наперено,
поразперил крила, вдиг
нал високо рошава глава,
ухажваше с човка своята
любима.
Отвори своя парашут и изменникът,
Тя се гушкаше в него, отдръпва
но дали успя да я догони, успокои и
ше се и пак му се галеше – мило,
отново приобщи, така и не разбр ах…
всеотдайно. Подскачаха, гукаха и си
Аз продължавах да оставям хра
говореха на своя птичи език. Като
на и вода. Птиците долитаха една по
хора се прегръщаха и целуваха,
галеха, милуваха и обладаваха. После една. Задържаха се по малко и заедно
гукаха, въртяха се, но бяха чужди по
подхвърчаха, отлитаха и отново се
връщаха. Изглежда тук им харесваше. между си. Нямаше я прежната божес
твена взаимност!
Загледах се в тях и в тяхната кра
Гледах ги и размислях.
сива любов, закачки и чаровни игри.
Гълъбицата не можа да му прости
Редовно им оставях храна, а сет
измяната.
не и вода. Те се приобщиха към
И птиците имат свои интимни
мястото и към мен самата и ве
закони. По-строги и от човешките!...
че не се страхуваха, доверяваха ми
А казват, че любовта на гълъбите е
се и чакаха моята поява, но не поз
пословична…
воляваха да ги хващам с ръка – от
В първата си младост, когато из
скачаха предпазливо, но скоро пак
питах бурни сърдечни тръпки, една
се връщаха. Живеехме като свои. Не
съседка, възрастн
 а женица на село, ме
можехме един без друг. Съвсем се
беше забелязала, но най-искрено ми
сприятелихме. Те станаха част от до
пожела да живея с орлите и да имам
машния ми интериор, дори нещо
повече: жива, щастлива, променяща се любовта, нежностт а и верностт а на
гълъбите в бъдещото си семейство.
сцена любящи души!
Но не било писано!... И при мен, ка
Сигурно имаха наблизо свой гълъ
то
при гълъбицата, не се случи така.
бов дом – някъде по плодните дървета
Природа – любов и ненавист, вяр
или съседни сгради. Не знаех.
ност и измяна! Божи закони!
След време забелязах, че на про
Всички сме им подвластни!■
зореца гълъбицата е сама. Ден, два и

Изневярата
на гълъба

