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Честит 
6 сеп тем в ри – 
Ден на 
Съединението!
Като ви по же
ла вам креп ко 
здраве, мно го ра
дост и щас тие в 
семействата, не ка 
да съ еди ним всич
ки на ши мисли, 
чув с т ва и меч ти в 
едно, за да пре
вър нем на ша та 
об щи на в об раз
цо ва във вся ко ед
но отношение! 
Честит празник!

Пенка ПЕНКОВА
кмет на Община Лом

Скъпи съграждани,
Приемете мо ите 
поз д ра ви по по вод 
6 сеп тем в ри – Съединението 
на Княжество България с 
Източна Румелия!
Преди 126 го ди ни в Монтана е про ве
ден ми тинг в за щи та на обе ди ни тел на
та ка уза и за поч ва съ би ра не на сред
с т ва за на ци онал но то дело. Активното 
включ ва не на хо ра та в об ща та пат ри
отич на въл на доказва, че това, ко ето 
свър з ва един народ, ни кой и ни що не 
мо же да разедини.
Нека и днес бъ дем за ед но и обе ди не
ни в на чи на ни ята си за на ше то подоб
ро бъдеще!

Честит празник!
Светлин НИКОЛОВ
пред се да тел на Общински съ вет – Монтана

Община Ружинци и лич но кме тът 
Венцислав ВАНКОВ чес ти тят 
на ци онал ния праз ник 6 сеп тем в ри – 
Съединението на България, 
на всич ки жи те ли и гос ти на об щи на
та с по же ла ние за ра дос т ни из жи вя
ва ния през праз нич ни те дни!
Нека ни ко га не угас ва в нас бъл гар
с ки ят дух и не ка бъ де нес ло ми ма вя
ра та ни в пос ти га не то на на ша та цел 
– ед но подоб ро бъ де ще за де ца та ни!

Уважаеми 
съграждани,
На 6 сеп тем в
ри от бе ляз ва ме 
из к лю чи тел но 
съ би тие в бъл гар
с ка та ис то рия 
– Съединението 
на Княжество 
България с 
Източна Румелия. 
Една дата, сим
во ли зи ра ща на
ци онал но то ни 
един с т во и гор дос
т та на бъл гар с кия 
народ!
Честит празник!
Славей 
КОСТОДИНОВ
кмет на Община 
Бойчиновци

Честит 
6 сеп тем в ри 
– Ден на 
Съединението!
Нека пат ри отич ни те 
чувства, ко ито по
раж да то зи празник, 
да ста ват все по
го ре щи и ние ка то 
ис тин с ки бъл га ри да 
ра бо тим спло те ни и 
единни, че зе мя та да 
ни да ва найщед ри 
плодове, за да бъ де 
на ши ят жи вот щас т
лив и богат!

инж. Венцислав 
ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община 
Медковец

Честит 
празник, скъ пи 
съграждани!
Денят 6 сеп
тем в ри е па ме
тен в на ша та 
история. Той 
ни за дъл жа
ва да сме 
единни, здра во 
сплотени, за що
то съ еди не ни ето 
пра ви силата. 
А бъ де ще то на 
стра на та изис к
ва от нас по ве че 
от вся ко га да 
сме обединени!
Георги ПЕНКОВ
кмет на Община 
Оряхово

6 сеп тем в ри – Ден на 
Съединението – ед на ве ли ка 
да та ни зо ве 
да се тру дим още поупо ри то 
за подо бър живот, за още 
посил на и бо га та страна. 
Честит празник, скъ пи жи те ли на об
щи на Грамада! Пожелавам ви здраве, 
мно го ра дост в се мейс т ва та и жаж да 
за но ви ус пе хи и твор чес ки дела!
Николай ГЕРГОВ, 
кмет на Община Грамада

Поздравявам граж да ни те на об
щи на Ново се ло с праз ни ка на 
Съединението 6 септември. 

Нека та зи ве ли ка да та ни да ря ва с 
ви со ко самочувствие, успехи, с ко ито 
да се гор де ем и да нап ра вим жи во та 
още поху бав и добър!

Честит празник!
Георги СТОЕНЕЛОВ, 
кмет на Община Ново се ло

От про лет та на 1885 сфор ми ра ни ят в Пловдив 
под ръ ко вод с т во то на Захари Стоянов БТЦРК 

се за ема с ак тив но про па ган ди ра не на обе ди не ни ето 
чрез пуб ли ка ции в пре са та и пуб лич ни демонстрации. 
На 29 ав густ Сава Муткуров и чле нът на БТЦРК 
Димитър Ризов се сре щат в Шумен с княз Александър 
I, про веж дащ во ен ни ма нев ри в ра йо на на града. Той 
им да ва уве ре ния за под к ре па та си, но не уве до мя ва за 
то ва скеп тич но нас т ро ения към Съединението ми нис
търпред се да тел Петко Каравелов. 

Първоначалното на ме ре ние на БТЦРК е 
Съединението да се обя ви на 15 септември, но на 2 
сеп тем в ри в Панагюрище за поч ва бунт, ов ла дян още 
на съ щия ден от полицията. Пред опас нос т та стра
на та да бъ де об х ва на та от раз по къ са ни спо ра дич
ни бунтове, а ръ ко во ди те ли те на за го во ра да бъ дат 
арестувани, ко ми те тът ре ша ва да ус ко ри начинанието. 
Още съ щия ден пред с та ви те ли на БТЦРК са из п ра те
ни в раз лич ни гра до ве на областта, от къ де то тряб ва 
да по ве дат бун тов ни чес ки гру пи към Пловдив, къ де
то да ги пос та вят под ко ман д ва не то на ма йор Данаил 
Николаев. На 4 сеп тем в ри бунтовници, под ръ ко вод с
т во то на Чардафон, обя вя ват Съединението и ус та но
вя ват кон т рол над се ло Голямо Конаре. На след ва щия 
ден правителството, на че ло с Иван Ст. Гешов, про веж
да кон сул та ции с рус ко то пред с та ви тел с т во в Пловдив 
с намерението, ако по лу чи под к ре па от Русия, са мо то 
то да обя ви Съединението. 

Руският пред с та ви тел ка те го рич но отказва. На 
5 сеп тем в ри не кол кос то тин въ оръ же ни бун тов ни
ци от Голямо Конаре се прид виж ват към Пловдив. 
През нощ та сре щу 6 сеп тем в ри частите, ко ман д ва
ни от Данаил Николаев, ус та но вя ват кон т рол над 
гра да и отс т ра ня ват пра ви тел с т во то и ге не ралгу
бер на то ра Гаврил Кръстевич. Съставено е вре мен но 
правителство, на че ло с Георги Странски и е обя ве на 

об ща мобилизация. След 
ка то княз Александър I 
под к ре пя Съединението 
и след края на пос лед
ва ла та Сръбскобъл гар
с ка война, България и 
Османската им пе рия пос
ти гат споразумение, спо
ред ко ето Княжество 
България и Източна 
Румелия имат об що 
правителство, парламент, 
администрация, армия. 
Единственото раз г ра ни
че ние меж ду две те час ти 
на страната, за па зе но до 
Обявяването на не за ви си
мос т та на България през 

1908, е това, че бъл гар с ки
ят княз е фор мал но наз на ча ван от сул та на за ге не рал
гу бер на тор на Източна Румелия.

На то зи ден бъл гар с ки ят на род дръз ва да обя ви сво
ето Съединение, след ка то сам е от х вър лил пра во то на 
сил ни те да се раз по реж дат със съд ба та му.

Това е ве ли ка да та в на ци онал на та ни ис то рия и 
тряб ва да го во рим почесто, го во рей ки почес то за 
то ва ис то ри чес ко събитие, за да бъ де попол зот во
рен на шия делник. Защото Съединението е не до би
ва не на територии, а сговорно, спо де ле но на ци онал но 
живеене! Защото сил но то съ еди не ние днес мо же да 
ни да де от го вор на мно го то въп ро си и проблеми, за да 
на ме рим ре ше ни ята на мно го бъл гар с ки задачи. Един 
дне шен про чит на „Съединението пра ви силата!” мо
же да ни по мог не в то ва дело, за що то иде алът на 
Обединена Европа е Европа на отечествата.

Честит празник!■

прависилата!

ЧАРДАФОН

Веселин ЛЮБЕНОВ
Делегация на об щи

на Белоградчик, во де на от 
Милена Иванова – шеф 
на ди рек ция „Устойчиво 
раз ви тие и ев ро ин тег
ра ция”, се за вър на от 
трид нев но офи ци ал но по
се ще ние в град Дубно, 
Украйна. Визитата бе по 
по ка на на кме та на ук
ра ин с кия град Василий 
Михайлович, по по вод 
чес т ва нето на 911ата го
диш ни на от ос но ва ва не
то на гра да и 20 го ди ни от 
Деня на не за ви си мос т та 
на Украйна, кой то е обя
вен и за на ци она лен праз
ник на страната. Както 
е известно, то ва ля то за 
праз ни ка на Белоградчик 
ук ра ин с ка делегация, во
де на от пър вия зам.
кмет на Дубно Юрий 
Алексеевич, по се ти на шия 
град. През ме сец ап рил 
ми на ла та го ди на пък бе 
под пи сан Договор за сът
руд ни чес т во меж ду две те 
общини, с кой то бя ха въз
с та но ве ни отношенията, 
пре къс на ти пре ди 16 
години. 

За пър ви път 
Белоградчик и Дубно се 
поб ра ти мя ват през 1988 
го ди на и са мо за 7 го ди
ни са ре али зи ра ни мно
го по лез ни ини ци ати ви и 
фор ми на сътрудничество, 
в т.ч. в об лас т та на 
икономиката, кул ту ра та 
и мла деж ки те дейности. 
За ак тив ни те кон так ти по 
оно ва вре ме сви де тел с т ва 
и фактът, че би ва от к рит 
ма га зин в Белоградчик, 
ко й то мес т ни те хо ра си 
спом нят и до днес. 

По по вод на два та праз
ни ка Милена Иванова под
не се при ветс т вие към 
ръ ко вод с т во то на гра
да и ра йо на и пре да де 
топ ли те и сър деч ни поз
д ра ви на кме та Емил 
Цанков и бе лог рад чиш ка
та общественост. “Сега на
ша та за да ча е да тър сим 
и ут вър ж да ва ме в жи во
та но ви фор ми и ини ци
ати ви на сътрудничество. 

За нас при ори тет ни об
лас ти се явяват: туризмът, 
кой то е наш стра те ги
чес ки отрасъл, сел с ко
то стопанство, ши ваш ка та 
промишленост, сфе ра та на 
културата, об ра зо ва ни ето 

и спорта. За нас пред с тав
ля ва ин те рес съ що и прив
ли ча не то на инвестиции, 
учас тие в съв мес т но про
из вод с т во и из нос в тре ти 
страни. Такова сът руд ни
чес т во би би ло из год но 

и по лез но за две те стра
ни и не ка да си пожелаем 
то да при до би ва кон к рет
ни измерения. Със си гур
ност то ще пов ли яе на 
икономическото, со ци ал
но то и кул тур но то раз ви
тие на на ши те райони.”

По вре ме ви зи тата си 
бъл гар с ка та де ле га ция 
про ве де ня кол ко ра бот
ни срещи. С ръ ко вод с т во
то на град Дубно и ра йо на 
ак цен тът бе за пома си
ра на и аг ре сив на рек ла
ма на род ни те при род ни  
фе но ме ни на те ри то ри ята 
на Ровненска област, ко
ято е с на се ле ние 1,6 млн. 
души. В сре ща та с час
т ни те пред п ри ема чи в 
об лас т та на сел с ко то сто
пан с т во ста на на ду ма за 
картофопроизводството, 
ка къв то опит има ме отпре
ди го ди ни, и за от г леж да
не то на рапица. Установен 
бе кон такт и с об лас т но то 
аг ро ръ ко вод с т во в Ровно, 
ко ито та зи есен ще бъ
дат по ка не ни да гос ту ват 
в Белоградчик. Възможен 
е об мен на спе ци алис ти и 
ра бот ни ци в об лас т та на 

ши ваш ко то производство. 
На чист бъл гар с ки език бя
ха во де ни раз го во ри със 
Сергей Златов, ге не ра лен 
ди рек тор на фир ма „Зланго 
Груп”  бъл га рин от град 
Измаил, Бесарабия, жи ве
ещ в Киев и ра бо тещ  в об
лас т та на строителството, 
кой то про яви ин те рес да 
ин вес ти ра в България. 
Широки въз мож нос ти за 
сът руд ни чес т во има в об
лас т та на културата, об
ра зо ва ни ето и спорта. Бе 
ус та но вен кон такт и во де
ни раз го во ри и с ед на от 
две те пол с ки де ле га ции от 
об щи на Гожицко, къ де то 
се на ми ра при род ни ят фе
но мен Мазурските езе ра, 
но ми ни ра ни за ед но от но
ви те 7 при род ни чу де са на 
света. От две те стра ни се 
въз п рие пред ло же ни ето за 
съв мес т на рек ла ма на при
род ни те феномени, как
то ра бо та и по дру ги теми, 
по прог ра ми, ди рек т но фи
нан си ра ни от Брюксел.

Празниците в Дубно се 
пре вър на ха и в сво е об ра
зен праз ник на сла вян с ки
те народи.■В 

Д
уб

но

Делегация от Белоградчик
посети Украйна



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

1 - 7  септември 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

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

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

“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

Продавам къ ща в София – на Женски пазар, 85 кв. 
м зас т ро ена площ на пър ви етаж –  теракота, PVC 
дограма, изолация, 3 стаи неп ре ход ни и то але тен 
възел; на вто рия етаж – ман сар ден тип – 2 стаи и 
то але тен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

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

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.
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Продавам къ ща в с. Долна Вереница – масивна, 
на два етажа, зас т ро ена площ око ло 7080 кв.м, 
двор но мяс то 3 декара, от к ри то прос т ран с т во /на 
три улици/. Цена по споразумение. 
                    Тел. 096/310 100; 0898/648 193

ПРОГРАМА
ЗА ПРАЗНИКА НА БЕРКОВИЦА 2011 г.

3 и 4 септември 
18.00 ч.  Международен фолклорен фестивал 

“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”

ч 1 * Начало на 
Църковната но ва година. 
Преп. Симеон Стълпник. 
Св. Марта. Св. мчци Айтал 
и Амун дякони. Правед. 
Иисус Навин 

п 2 Св. мчк Мамант. 
Преп. Йоан Постник, пат
ри арх 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. про рок и бо го ви дец 
Мойсей. 

п 5 Св. прор. Захария и 
пра вед на Елисавета 

в 6 Св. мчк Евдоксий. 
Преп. Архип. 

с 7 Св. мчк Созонт 
(Предпразненство на 
Рождество Богородично)



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

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

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

ЕТ “Владимиров ин же не ринг”
●Ремонти и ре цик ли ра не на 
ди зе ло ва го рив на апа ра ту ра 
за сел с кос то пан с ка и тран с
пор т на тех ни ка
●Всички ви до ве рус ки ГИП и 
дю зи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и дяс на ори ги нал ни 
ре зер в ни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

Оптики “РАДО” - Монтана
►Изработка на всич ки 
ви до ве очи ла на ав то мат

Ул. “Цар Борис III” 22, тел. 0884/70 99 92
         Очен кабинет:►Компютърна
                               ди аг нос ти ка
Ул. “В. Търново” 8, тел. 31 48 44; 0884/20 60 12

►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
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Лола МОНТЕСКЬО

Стоя 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 
80те 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, тиктак, 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 повнимателно 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 

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 хомосапиенс, са силно 

преувеличени. Време е да им се 
сложи край. Всъщност, ако изобщо 
може да се говори за някакъв упадък 
на българския вид хомосапиенс, то 
слабости могат да се открият много 
почесто у мъжките екземпляри.

Тези екземпляри биват найобщо 
казано три вида:

Симпатягата
Тази група за съжаление е все по

намаляваща. 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 

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 по
добре 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 поголеми 
професионални шансове. Клуни

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
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 

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 
пожелан.

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 най
много 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 почесто предимно у 
жените.■ 

ДжорджКлуниот
„Краснаполяна”
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Близка при ятел ка ми раз ка за свои 
наб лю де ния и преживявания.

 Живеех – каз ва – в не ви со ка спрет
на та къ щич ка със са мос то яте лен двор 
на дес ния бряг на р. Огоста, в бър зо
за сел ва ща та се сво бод на те ри то рия 
меж ду Михайловград (дн. Монтана) 
и с. Мала Кутловица, ве че квар тал на 
ня ко гаш на та Голяма Кутловица.

Редовно от ва рях про зо ре ца на из
точ на та стая, за да вле зе свеж въздух, 
да по чис тя и да пог ле дам близ ки
те дървета, слън це то и небосвода. 
Опивах се от гледката, ма кар и 
найобикновена. Улицата бе ше от 
обратната, за пад на та страна. Тук бе ше 
тихо, приятно. Сутрин зо ра та ми се 
усмихваше, га ле ха ме пър ви те лъчи. С 
тях ся каш вли за ше Божият благослов. 
Дишах с наслада, с пъл ни гър ди по
емах глът ки прох ла да през го ре щи те 
дни. Радвах се ка то мал ко дете.

На пер ва за на про зо ре ца пос та
вях сво ето лю би мо цвете, ко ето гриж
ли во поливах, по чис т вах и с очи го 
галех, а то пъл не ше сър це то ми с дъх 
и красота. Наоколо обик но ве но прех
вър ча ха и цвър че ха си ви враб че та 
и дру ги раз ни птичета. Летяха чер
нобе ли лястовици, жу же ха ра бот ни 
пче лич ки или се мяр ка ха раз ноц вет
ни пеперудки. Всички тия бо жи тва
ри ид ва ха от съ сед ни те 
плод ни дървета, до маш
ни ви ти ло зи или от близ
ка та го рич ка на баирчето. 
И те жи ве еха своя живот. 
Природа! Нали и аз съм 
част от нея!...

Една сутрин, още пре
ди да от во ря про зо ре ца 
и дръп на мал ко встра ни 
дан те ле ни те завеси, за
бе ля зах две гълъбчета, 
кац на ли до цве те то на 
под п ро зо реч на та от лив ка 
– един до друг.

Гълъбицата – помалка, 
елегантна, бя ла ка то бул
ка със сват бе на рокля, 
има ше пе пе ли ви пет на 
по крил ца та и опашката, 
със среб рис тозла тис та 
огърлица, чер ве ни ла че ни 
бо туш ки и грейна ли очи. 
Миловидна! Ненагледна! 

Мъжкият – поедър, 
със си восин кав кос
тюм с тъм ноог не ни раз
ц вет ки до ка фя во по 
главичката, гор на та част 
на ши ята и гърдите, пре
ли ва щи в други, посла
би цве то ве по тялото, но 
лъскави, про ме ня щи се 
от свет ли на та и по ло же
ни ето му. Горд красавец! 
И той с чер ве ни цар с
ки ботушки. Край очите, 
чов ка та и гла ва та – не що 
ка то корона. Наперено, 
по раз пе рил крила, вдиг
нал ви со ко ро ша ва глава, 
ухаж ва ше с чов ка сво ята 
любима. 

Тя се гуш ка ше в него, от д ръп ва
ше се и пак му се га ле ше – мило, 
всеотдайно. Подскачаха, гу ка ха и си 
го во ре ха на своя пти чи език. Като 
хо ра се прег ръ ща ха и целуваха, 
галеха, ми лу ва ха и обладаваха. После 
подхвърчаха, от ли та ха и от но во се 
връщаха. Изглежда тук им харесваше.

Загледах се в тях и в тях на та кра
си ва любов, за кач ки и ча ров ни игри. 
Редовно им ос та вях храна, а сет
не и вода. Те се при об щи ха към 
мяс то то и към мен са ма та и ве
че не се страхуваха, до ве ря ва ха ми 
се и ча ка ха мо ята поява, но не поз
во ля ва ха да ги хва щам с ръ ка – от
с ка ча ха предпазливо, но ско ро пак 
се връщаха. Живеехме ка то свои. Не 
мо жех ме един без друг. Съвсем се 
сприятелихме. Те ста на ха част от до
маш ния ми интериор, до ри не що 
повече: жива, щастлива, про ме ня ща се 
сце на лю бя щи души!

Сигурно има ха наб ли зо свой гъ лъ
бов дом – ня къ де по плод ни те дър ве та 
или съ сед ни сгради. Не знаех.

След вре ме забелязах, че на про
зо ре ца гъ лъ би ца та е сама. Ден, два и 

повече. Тя про дъл жа ва ше да ми ид
ва на гости, да къл ве и се за дър жа
ше про дъл жи тел но вре ме – са мот на 
и унила. Гушеше гла вич ка та под кри
ла та си. Припичаше се на па ла ви
те слън че ви лъ чи – тъж на и кротка. 
Нещастна! Искаше ми се да й вдъх
на надежда, но как? Не разбирах, а и 
не можех. Дали пък не бе ше болна?! 
Не про умя вах… Изчаках с бол ка и 
тревога.

Мъжкият бе ше от ле тял нанякъде. 
Но къде, защо? Вероятно при дру га… 
И се зас то ял из вес т но вре ме при но ва
та си избраница.

Неочаквано ед на сут рин той от но
во раз пе ри криле. Майсторски нап
ра ви ня кол ко кръ га – ка то въз душ на 
платноходка, ка то дет с ко самолетче. 
Поспря се, сет не пак се изви, по да де 
ня ка къв знак и лов ко се при зе ми при 
сво ята хубавица. Вдигна глава, кра
си ва та му шия заблестя. Загука неж
но и пред паз ли во доб ли жи пър ва та си 
приятелка, но тя недоволно, оби де но 
се врътна, обър на се на дру га та стра на 
и не го удос тои с ни как во внимание. 
Не го прие! Отхвърли га лант нос т та и 
лю бов та му. Не мо же ше да му прос ти 
изневярата!

Гълъбицата нес по кой но се по вър
тя и от х в рък на по свои тай ни места. 

Отвори своя па ра шут и изменникът, 
но да ли ус пя да я догони, ус по кои и 
от но во приобщи, та ка и не раз б рах…

Аз про дъл жа вах да ос та вям хра
на и вода. Птиците до ли та ха ед на по 
една. Задържаха се по мал ко и за ед но 
гукаха, вър тя ха се, но бя ха чуж ди по
меж ду си. Нямаше я преж на та бо жес
т ве на взаимност!

Гледах ги и размислях.
Гълъбицата не мо жа да му п рос ти 

измяната.
И пти ци те имат свои ин тим ни 

закони. Постро ги и от човешките!...
А казват, че лю бов та на гъ лъ би те е 

пос ло вич на…
В пър ва та си младост, ко га то из

пи тах бур ни сър деч ни тръпки, ед на 
съседка, въз рас т на же ни ца на село, ме 
бе ше забелязала, но найис к ре но ми 
по же ла да жи вея с ор ли те и да имам 
любовта, неж нос т та и вер нос т та на 
гъ лъ би те в бъ де що то си семейство.

Но не би ло писано!... И при мен, ка
то при гълъбицата, не се слу чи така.

Природа – лю бов и ненавист, вяр
ност и измяна! Божи закони!

Всички сме им подвластни!■

Изневярата
нагълъба
Документален раз каз
от Кирил АЛЕКСАНДРОВ

Никола НАМЕРАНСКИ

Неотдавна приз
на ти ят ле то пи

сец на Северозападна 
България Илия Борисов 
из да де но ва кни га – сбор
ни ка “Врачански ле
то пи си” (изд. на БГ 
“Принт”, Враца, 2011 г.). 
Неговата скром ност го 
ка ра да прех вър ли сво
ята жур на лис ти чес ка 
ак тив ност в мо ето иг ро
во поле, ка то в ав тог ра
фа си вър ху екземпляра, 
пред наз на чен за мене, 
пише: “На найпо пу ляр
ния в на шия Северозапад 
краевед, ак ти вен жур
на лист и име нит чо век 
Никола Намерански” и 
т.н. Скромността чо веш ка 
на ис ти на мо же да на ка ра 
да ден ав тор да пре пи
ше зас лу ги те си другиму, 
но то ва би би ло до пус ти
мо са мо ако не пос т ра да 
истината.

Специално ние, два ма та 
с Или Борисов, мо жем да 
ка жем за се бе си, че сме 
си раз ме ни ли за дъл же
ни ята към род ния край и 
правим, как во то мо жем за 
тях но то изпълнение. 

Илия Борисов е ро
ден в мон тан с ко то се
ло Брусарци, а поч ти цял 
жи вот съз да ва ше сво
ите “вра чан с ки ле то пи
си”, до ка то моя ми лост 
е ро ден в се ло Липен, 

Врачанско (там съм 
учил и работил), а 
де сет ки го ди ни ве че 
пи ша сво ите “мон
тан с ки ле то пи си”, 
найве че с кни га
та си “Глас нез на ен 
тук ме призова, или 
как то зи град ста на 
моя съд ба” (Фабер, 
2008 г.).

Илия Борисов е 
го лям журналист, 
майс тор на пе ро то 
и мисълта. Но той 
е пре ди всич ко ед
на вед ра личност, 
ед на ши ро ка душа. 
Неговият ко ле
га Марин Ботунски 
с пъл но ос но ва ние 
подчертава: “Илия 
Борисов е роден, за 
да пра ви добро.”

В пред го во ра на кни
га та му “Врачански ле
то пи си” е из тък на та 
не го ва та об щес т ве на 
активност: Двадесет и пет 
го ди ни пред се да тел на 
Журналистическото дру
жес т во във Враца; кан ди
датчлен на Управителния 
съ вет на СБЖ; ок ръ
жен съветник; пър ви 
зам.пред се да тел на ОС 
за култура; пред се да
тел на Клуба на дейци те 
на културата; ос но ва тел
ре дак тор на в. “Първа 
атом на”. И нав ся къ
де отговорен, работлив, 
взискателен. И нав ся къ
де ра бо ти на об щес т ве
ни начала, без вся как во 
възнаграждение. И вся ко
га ра бо ти спо ред де ви за 
на древ ног ръц кия жи во
пи сец Апелес: “Нула ди
ез си не ли неа”, т.е. “Нито 
ден без чертичка.”

Книгата съ дър жа три 
раздела: “Врачански ле
то пи си” – очер ци и 
ре пор та жи за вра чан
с ки събития, мес та и 
личности. “По пъ ти ща
та на Европа” – пъ те пи
си от Стария континент. 
“Журналистиката – приз
ва ние и съд ба” – мне
ния на раз лич ни ав то ри за 
Илия Борисов ка то човек, 
жур на лист и приятел. 
Отделно е ав то би ог ра
фич но то “Свидетелствам, 

че жи вях…” Чудесно! 
Защото твър де мно
го сви де тел с т ва е ос та
вил ко ле га та за това, че 
е жи вял активно, чес т
но и достойно. И ка то 
своя лич на из по вед ци ти
ра две стро фи на Евстати 
Бурнаски:

От ни що свя то
аз не се отричам.
И не от ри чам
бъл гар с кия ден.
Дойдох на то зи свят,
за да обичам.
Не мо га да си ида
озлобен.

Животът мно го пъ ти 
ме на каз ва
да ва дя от сър це то си
осил.
Но горд ще бъда,
ако от ом ра за
по не ед но сър це
съм из це лил…
Найак тив ни ят и най

прав див вра чан с ки ле
то пи сец Илия Борисов 
ще извади, опи ше или 
възпее, оце ни и уве ко ве
чи събития, мес та и лич
нос ти ка то Черепишкия 
ма нас тир и Милин камък, 
Софрони Врачански и 
Иван Кинов, мит ро по
лит Паисий и по ете
са та Багряна, ма ес т ро 
Дико Илиев и сър це ве
да Йордан Радичков, ху
мо рис та Червен Лиляк, 
ху дож ни ка Владимир 
Ганецовски…

В сво ите ле то пи сипъ
те пи си Борисов ще ни 
раз ве де до Париж и Осло, 
до Берлин и Крайова, до 
Истанбул и Акропола, до 
Кремъл и Атонските ма
нас ти ри…

Висока оцен ка на ле
то пи се ца Илия Борисов 
да ват та ки ва поз на ва
чи и це ни те ли на ус т
но то и пис ме но то сло во 
ка то Александър Лилов, 
Кирил Торомански и 
Радослав Линковски, 
Ангел Заберски и Юлия 
Пискулийска, Тодор 
Коруев и Драгомир 
Шопов… Всички те го 
оце ня ват ка то та лан т лив 
жур на лист и бла го род на 
личност, тру ба дур на ис
ти на та и доб ро то…■От

зв
ук

“Врачанските
летописи”на
ИлияБорисов

Нина Димитрова и Васил Василев 
– Зуека, съз да те ли и ак тьо ри на 

те атър „Кредо”, прик лю чи ха с ре пе
ти ции те на найно вия си спек та къл 
„Дневникът на един луд” от Гогол.

Това е тре то то заг ла вие в афи ша на 
мал кияго лям театър. Предишните им 
два спектакъла, „Шинел” и „Каквото 

нап ра ви дя
до…”, по жъ
на ха ус пех в 
България и по 
све та с вер сии 
на три на де сет 
езика.

Премиерата 
на „Дневникът 
на един луд” 
ще бъ де в края 
на есен та в 

сто лич ния те атър „199 – Валентин 
Стойчев”, кой то от го ди ни е тях на ос
нов на сце на за пред с тав ле ни ята им в 
България.

Нина Димитрова и Васил Василев 
– Зуека по тра ди ция вся ко ля то от де
лят вре ме за ре пе ти ции в Драматичен 
те атър – Монтана. Освен че е ро де на 
в града, Нина Димитрова е за поч на ла 
своя ак тьор с ки път в мон тан с кия те
атър. ■

Зуека и Нина 
подготвиха 
новото си 
представление
в Монтана


