Във Видин

Социалната трапезария
oтвори врати
Секретарят на Община Видин Орлин
Василев откри обществената трапезария
за социално слаби. Тя се помещава на
ул. „Горазд“ №23, в СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий” и в продължение на 7 месеца ще
предлага топла храна през есента и зимата.
Подпомаганите са самотно живеещи хора,
скитащи и бездомни, както и семейства с
минимални доходи.
От подадените 239 молби за получаване
на безплатна храна са одобрени 108.
Шест от тях са бездомни, а останалите
са самотно живеещи. Първият, който е
включен в списъка за ползване на услугите
на трапезарията, е с пенсия 100,86 лв., а
последният – със 165,64 лв. За всеки един
е подписан индивидуален договор.
Трапезарията е финансирана по проект,
който общината спечели през 2009 г.
Схемата се субсидира от Министерството
на труда и социалната политика (МТСП).■

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител
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На всички жители и гости на
Община Медковец честитя
празника на Общината!

Бъдете здрави, с бодър и съзидателен
дух, носете в душите си светлината и
красотата на родната земя!

Весели празнични дни!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ
кмет на Община Медковец

Даниела ХИТОВА
За първи път в историята
на врачанското с. Нефела
бе открита детска градина.
Тя ще е филиал на ОДЗ
„Българче” и в нея ще се
възпитават и отглеждат 21

деца от селото, от тях 16 за
първи път прекрачват прага
на детска градина.
Лентата на новата
придобивка прерязаха
кметът на община Враца
инж. Николай Иванов,

Лиляна Ковачева –
директор на Центъра за
образователна интеграция
на деца и ученици от
етническите малцинства
в МОН, и Таня Борисова
– директор на ОДЗ

Диана СИРАКОВА

Тук ще е и неделното
училище.
По време на открива
нето се състоя и първото

ориз.
Митрополит Дометиан
благослови новото начи
нание и пожела то да носи

Православен духовен
център откри с водосвет
Видинският митрополит
Дометиан. Центърът
се намира в сградата
на търговск ия център
в града.
В него ще се изна
сят беседи, ще се ор
ганизират църковни
изложения, изложби,
прожекции на духовни
филми, ще се слуша цър
ковна музика и ще фун
кционира библиотека с
читалня.

Откриха православен
духовен център
мероприятие на Центъра
– представена бе излож
бата на Цвета Цветкова
от Видин, която изработва
икони на стъкло с цветен

духовна полза на граж
даните на Видин, както и
да въздига доверието във
Видинската епархийска
църква. ■
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Анастас
Попдимитров
с "Гран при"
от фестивала
"Албамоно"

настас Попдимитров получи го
А
лямата награда за актьорско
майсторство от фестивала „Албамоно”.

Директорът на Драматично-куклен те
атър – Враца беше отличен с „Гран
при” за ролята на Мъжа в спектакъла
„Столовете” от Йожен Йонеско, който
е копродукция между Врачанския те
атър и Мал драмски театър – Битола
(Македония).
Единственият държавен фестивал в
Албания се проведе между 22 и 28 сеп
тември с участието на театрални трупи
от Сърбия, Македония, САЩ, Албания и
други страни.
Признанието за Анастас

СНИМКА: АРХИВ

Село Нефела
за първи път има
детска градина

„Българче”.
„Винаги е приятно,
когато откриваме нов обект.
Радостта е още по-голяма,
когато откриваме детско
заведение, особено сега, във
времето на икономическа и
демографска криза.
Г-жо Борисова,
поздравявам ви за
изключителните усилия
на вашия екип и ви
гарантирам, че винаги
ще имате подкрепата на
Община Враца.” – каза в
приветствието си кметът
инж. Николай Иванов.
На малките палавници
той подари играчки.
Сред официалните гости
на празника бяха също
зам.-председателят на
общинския съвет във
Враца Малина Николова
и директори на детски
градини.
Новото детско заведение
ще се помещава в сградата
на бившето училище. За
ремонта му Община Враца
отдели 40 000 лева.■

Община

Попдимитров е поредното, тъй като
за същата роля той получи голямата
награда за мъжка роля и по време на
Националния фестивал на малките те
атрални форми във Враца през 2011 г.
В „Столовете” от Й.Йонеско на
Попдимитров партнира македонската
актриса Йоана Поповска.
Спектакълът е режисиран от Любчо
Георгиевски и е игран на сцените в
Киев, Истанбул, Санкт Петербург,
Москва, Виена, Скопие, Букурещ и
Лондон.
В България, освен във Враца, той бе
ше показан и в Народния театър „Иван
Вазов”. ■ Слово плюс
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Кметове ще участват
активно в съставянето
на новия бюджет
Даниела ХИТОВА

Враца е една от петте об
щини в България, в които
кметствата са второстепенни
разпоредители на бюджета и
участват активно в съставя
нето му. Това стана ясно на
деня на кмета, на който една
от обсъжданите теми бе под
готовката на проектобюджета
за 2013 г.
„Вашата ангажираност
в планирането ще ви даде
възможност да предложи
те реалните потребности на
кметствата, които ние ще
се опитаме да осъществим.
Участието ви в съставянето
на проектобюджета ще ви
направи по-подготвени да го
реализирате след това” – каза
пред участниците в срещата
инж. Николай Иванов. Кметът
на община Враца подчерта
също, че кметовете трябва да
подготвят и проекти, с които
кметствата да могат да кан
дидатстват за евросредства в
следващия програмен период.
Проектите могат да бъ
дат в социалната сфера, в

туризма, в поддръжката на
пътната и уличната мрежа, в
образованието.
На традиционната месечна
среща на кметовете от община
Враца бе обсъдена и подготов
ката за снегопочистване през
предстоящия зимен сезон.
Всички бяха единодушни, че

предвидените през минала
та година средст ва са били
недостатъчни.
По места вече са проведе
ни преговори с арендатори,
които са изразили готовност
да помогнат с техника за
снегопочистване. Предстои
сключването на договори. За

общинските пътища и през
тази зима ще продължи да
се грижи „БКС”. В кратък
срок кметовете ще изпратят в
общинската администрация
справка за необходимите им
количества пясък за опесъча
ването на проблемни участъ
ци при заледяване.■

СНИМКА: АРХИВ

В община Чупрене

Реализират 3 проекта по програмата
за развитие на селските райони
Диана СИРАКОВА
Областният управител на об
ласт Видин инж. Цветан Асенов
направи в Чупрене първа копка
по реализиране на три проек
та на територията на общината.
Изпълнението на проектите
включва реконструкция на пло
щадни пространства, тротоари и
поставяне на улично осветление
в централните части на селата

Горни Лом и Чупрене; реконструк
ция и модернизация на общински
път Репляна – Долни Лом – Горни
Лом и реконструкция, модерниза
ция и рехабилитация на водопро
водната мрежа в Чупрене.
Областният управител поздр
 а
ви кмета на община Чупрене
Ваньо Костин за трите одобрени
проекта по Програмата за раз
витие на селските райони за пе

риода 2007-2013, подкр
 епена от
Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони, и
изрази надежда това да е само
началото в благоустрояването на
общината.
Стартът на мащабната инвести
ционна програма в общината бе
даден с тържествен водосвет,
отслужен от Велички епископ
Сионий. ■Слово плюс

СНИМКА: АРХИВ

Готова е прилежащата
инфраструктура към
моста Видин – Калафат

Диана СИРАКОВА
Всичките осем пътни и
железопътни надлези от
прилежащата инфраструк
тура към Дунав мост Видин
- Калафат вече са отворе
ни за движение. Четири
от тях минават над жп
линии, а останалите чети
ри свързват различни път
ни направления. Повечето
пътни възли са решени в
тип „полудетелина”, един
– в тип „тромпет” и един е
комбиниран тип -„полудете
лина” и „диамант”.

Всички пътни възли са из
пълнени съгласно нормите
за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни
райони, които са в сила от
1987 година.
Общата дължина на всич
ките пътни връзки от
прилежащата инфраст
руктура към моста Видин
- Калафат е 760,89 м.
Ширината на пътната нас
тилка за еднопосочните
връзки е 5,50 м, а за двупо
сочните - две платна с ши
рина 7,00 - 8,50 м и два бан
кета по 1,50 м. В двата края

на разделителната ивица е
монтирана единична стома
нена предпазна ограда.
Вертикалните пътни знаци,
разположени върху пъти
щата и пътните възли, са
изработени от рефлектира
що фолио, а хоризонталната
маркировка е нанесена с
бяла термопластична боя
със светлоотражателни
перли.
На пътните възли са мон
тирани общо 117 освети
телни тела, разположени на
9-метрови стоманотръбни
стълбове.■

Заетост
на 45
безработни
осигури
Община
Криводол
От 29 септември
2012 г. 45 чове
ка са назначени в
Община Криводол
като „охрана” по
проект „Подкрепа за
заетост”.
Проектът се осъ
ществява с финан
совата подкрепа на
Оперативна прог
рама „Развитие на
човешките ресурси”,
съфинансирана от
Европейския со
циален фонд на
Европейския съюз.
В следващите 12
месеца новоназ
начените ще имат
задължение да ох
раняват общински
обекти в община
Криводол. Те са наз
начени на трудови
договори и ще полу
чават месечно въз
награждение в раз
мер на 380 лева.■
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ОГНЕМИР СИМОВ

Лекар социалист
победи в Хърлец
Елеонора ЦАНОВА

Ветеринарният доктор Огнемир Симов спечели
убедително кметската власт в козлодуйското село
Хърлец. От 1793 имащи правото на глас, пред урни
те в неделя са застанали 1245 жители на Хърлец.
И въпреки че началото на важния за селото ден бе
помрачено с напълно неприемлив инцидент, хората
все пак направиха своя избор. Рано сутринта в не
деля общинският съветник от БСП и член на ръко
водството на младежката организация на партията
Людмил Младенов е бил удрян и ритан от крими
нално проявения Ангел Попов - Главестия. Срещу
известния на полицията Попов се водят няколко до
съдебни производства, но засега той е на свобода.
В изборния ден са подадени до общинската избира
телна комисия четири жалби, като една от най-сери
озните е отказът на част от членовете на комисията
и председателят на местн
 ата организация на ГЕРБ
да попълнят и оформят изборните протоколи.
Въпреки разигралия се насред селото конфликт,
за който основната причина е била политическа и
това, че козлодуйският съветник е от левицата, д-р
Огнемир Симов, издигнат от БСП, спечели 616, или
53 процента от гласовете на избирателите, срещу
своите опоненти, издигнати от инициативни комитети
- независимия кандидат, подкр
 епян от ГЕРБ и други
десни партии, Валери Петров, получил 495 гласа, и
издигнатия от инициативен комитет Ваньо Димитров,
с 40 от гласовете на своите съселяни.
На заключителната среща на д-р Огнемир Симов
преди дни в Хърлец присъства, като своя първа изя
ва в страната след избора му начело на Партията на
европейските социалисти, Сергей Станишев, който
сподели, цитирано от БТА: „АЕЦ “Козлодуй” и АЕЦ
“Белене” са нужни на България. Мисля, че страна
та има нужда АЕЦ “Козлодуй” да работи още дълги
години и да се изгражда АЕЦ “Белене”, защото това
е национален интерес. Управляващите се опитват
да противопоставят двата проекта и манипулират
хората.” В Хърлец Станишев е посочил още, че
България и хората имат нужда атомните центр
 али
да бъдат под държавен контрол, за да може чрез
своята собств
 еност българската държава да опреде
ля цените на електричеството, които да бъдат поно
сими за хората.
Частичните избори в козлодуйското село, едно от
най-големите в общината, се наложиха след като
избраният миналата година кмет загина трагично
при катастрофа.■

Видинският кмет
откри поредната
детска площадка
Кметът на Видин Герго
Гергов откри нова детска
площадка в жилищен ком
плекс „Крум Бъчваров” в
града. Той обяви, че тя е
шестата поред, която се из
гражда на територията на
общината от месец април
досега.
Видинският кмет пока
ни две от децата, дошли
за събитието, да открият
заедно детската площадка.
Момчил и Енея от ЦДГ
„Синчец” прерязаха лентата
на новата придобивка.

Нина Борисова, баба на
двегодишно внуче, благода
ри на Герго Гергов от името
на живеещите в квартала за
построяването на хубавия
кът с модерни съоръжения
за игра, където техните деца
с радост ще се забавляват.
Малчугани от детските
градини „Синчец” и „Вида”
изнесоха програма с песни
и стихотворения, а актьори
от Общинския драмати
чен театър се погрижиха
за доброто настроение на
присъстващите.■
СНИМКА: АРХИВ
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Парламентът прие на първо четене
промени в
Изборния кодекс
БСП иска машинно гласуване, а ГЕРБ –
електронно, „Атака” кара кандидатите да
си казват сексуалната ориентация, а РЗС
ще уволняват от служба негласувалите
Неотдавна депутатите приеха
на първо четене проектите за про
мени в Изборния кодекс на ГЕРБ,
БСП, РЗС и Синята коалиция.
Предложенията на „Атака” и на
ДПС бяха отхвърлени. За идеите
на „Атака” гласуваха 144 народни
избраници. От тях само 8 подк
репиха проекта, 54 бяха „против”
и 81 се въздържаха. За проекта,
предложен от Христо Бисеров,
гласуваха 142-ма депутати, „за”
бяха 25, 59 – „против”, и 58 се
въздържаха. Промените, пред
ложени от ПГ на Коалиция за
България, бяха представени
от депутата Мая Манолова.
„Изборите, които проведе ГЕРБ,
бяха нечестни и манипулирани.
Необходим е основен ремонт на

Изборния кодекс. Трябва да се
започне с промените в изборната
администрация – да е по-модерна,
прозрачна и работеща в интерес
на българските граждани”, каза
още Манолова. Според нея трябва
да има машинно гласуване. „Ще
внесем предложения, които да
криминализират мачкане на изби
ратели от изпълнителната власт”,
добави народният представител
Мая Манолова.
Предложенията на БСП включ
ват и допускане на наблюдатели
на заседанията на ЦИК и своевре
менно обявяване на стенограмите
от заседанията на интернет стра
ницата й. Друга промяна, предло
жена от Коалиция за България, е
въвеждането на съдебен контрол

върху всички актове на ЦИК.
От РЗС предлагат забрана за
заемане на държавни длъжности
за лица, които не гласуват на на
ционални избори.
„Предлагаме възможност за
електронно гласуване чрез ин
тернет”, заяви Красимир Ципов
от ГЕРБ. Управляващите пред
лагат още ЦИК да се подпо

В с. Златия, община Вълчедръм

Проведоха диалог за
противодействие на
престъпността

Съвместни мерки в борбата с
битовата престъпност обсъдиха
ръководни служители на ОД
МВР Монтана с жителите на
вълчедръмското село Златия
Срещата се проведе съгласно
подписано споразумение
през август за обществен ред
и сигурност между община
Вълчедръм и РУП Лом. На нея
присъстваха ръководството на
ОД МВР Монтана, РУП Лом,
УП Вълчедръм, СПУ - Монтана,
представители на кметската
администрация на с. Златия и
жители на населеното място.
Под формата на открит диалог
с местното население бяха
обсъдени допълнителни мерки
за противодействие на битовата
престъпност и осигуряването на
сигурността и спокойствието на
местните жители.
В атмосфера на взаимно
доверие полицейските служители
и кметската администрация
изслушаха проблемите, мненията
и препоръките на предимно
самотно живеещите възрастни
хора на с. Златия. Местните
жители споделиха страховете си
от извършените през годината
престъпления в селото – найвече кражби на вещи - ел.
мотори, пръскачки, горелки,
инструменти, гориво, пари. От

началото на 2012 г. в с. Златия са
регистрирани 17 престъпления,
от които 11 са кражби, като 9 от
тях са разкрити.
Ръководството на ОД МВР
Монтана призова възрастните
хора да проявяват повече
доверие към полицейските
служители, обслужващи селото,
за да бъдат постигнати по-добри
резултати в разкриването на
битовите престъпления. От
РУП Лом поискаха кражбите на
предмети, които се предават
в пунктовете за изкупуване на
черни и цветни метали, да се
съобщават незабавно, а не след
месеци, когато вече не могат
да бъдат открити следите им
в пунктовете. Криминалистите
споделиха, че намират крадени
вещи, но не могат да установят
собствениците им, тъй като
кражбите не са заявени поради
продължителното отсъствие
на стопаните от домовете им
и наличието на множество
необитаеми къщи.
Ръководството на ОД МВР
Монтана съобщи, че за
ограничаване на битовата
престъпност до края на месец
май на 2013 г. в община
Вълчедръм ще бъдат назначени
още двама полицейски
служители, издържали успешно

мага от постоянно действаща
администрация, която да е част
от държавната администрация,
по реда на Закона за държавния
служител. Предлага се ЦИК да
води и поддържа Национална
база данни „Население”, като се
осигурява възможност всеки из
бирател да може да прави справка
в списъка по ЕГН. Също така се

предлага да се създаде регистър
на застъпниците.
Отхвърлените предложения
на „Атака” бяха представени от
Павел Шопов. От ПГ на „Атака”
предлагаха още всеки кандидат
за държавен пост да обявява сек
суалната си ориентация, както и
членство в секта или масонска
ложа.■ Слово плюс

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БРУСАРЦИ
преведен полицейски
конкурс. Местните
жители не скриха
задоволството си
от патрулиращите
нощно време екипи
на Специализираното
полицейско управление
/СПУ/. От месец юли
районът на община
Вълчедръм е наситен
със сили и средства
на местното СПУ
поради засилване на
мерките по опазване
на селскостопанската
продукция, както и
за недопускане на
престъпления. В
разговора бе поискано
и мнението на местните
за часовете, в които
забелязват крадци,
съмнителни лица и
мними търговци, за
да бъдат изменени
часовете на подвижните
полицейски групи и
наряди на СПУ.
Присъстващите
не скриха
удовлетворението си
от работата на двамата
полицейски инспектори,
обслужващи селото. Единият от
тях открил изчезнали документи
на лек автомобил и ги върнал
незабавно на собственика,
с което му спестил време и
пари за издаването на нови.
Жител се похвали с намерени
и върнати 20 пчелни кошера,
които гледал в двора на къщата
си. Той призова и съселяните
си сами да се погрижат за
сигурността на необитаемите
си къщи, така както е направил
и той – като монтират решетки
на прозорците и здрави огради,
а там, където е възможно и
сигнално-охранителна техника.
Нито един от присъстващите
не подаде сигнал срещу
полицейски инспектор, който да
не се е отзовал на повикване на
мобилния телефон независимо
от времето на деня. В края на
срещата на присъстващите
отново бяха припомнени
основните механизми, прилагани
от телефонните измамници и
мнимите търговци на животни
и железарии, извършващи
кражби на пари от домовете.
Договорено бе и извършването
на организирано издаване на
лични документи чрез посещение
в селото на мобилен екип на
Паспортна служба.■

ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация Брусарци, ул. „Г.Димитров“ № 85,
на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД1249/08.10.2012 г. на кмета на община Брусарци

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ДИРЕКТОР”
на дирекция „Административно, информационно
обслужване и финансово-стопанска дейност”,
както следва:
1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността, са:
● образователна степен : висше – магистър;
● професионален опит: 4 години
●присъден ранг – III младши.
2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
●стратегическа, управленска, лидерска компетентност;
● умения за работа в екип;
● опит в разработване на стратегически документи;
● умения за работа с компютърна и информационна техника
и системи;
● предпочитана специалност, по която е придобито
образованието: икономика.
3. Начинът за провеждане на конкурса е: тест и интервю
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да
представят за участие в конкурса, са:
● заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители (НПКДС)/;
● професионална автобиография;
● декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
● копие от документи за придобита образователноквалификационна степен, допълнителни квалификации и
правоспособност;
● копие от документи, удостоверяващи продължителността
и областта на професионалния опит.
5. Документите следва да бъдат представени лично или
чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в
10-дневен срок (от публикуване на обявлението) в сградата
на Община Брусарци, ул.”Г.Димитров” № 85, отдел “Човешки
ресурси”, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до
16:30 часа.
6. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати до
конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат
обявени на таблото в сградата на общината – гр. Брусарци ,
ул.”Г.Димитров” № 85.
7. Описание на длъжността: Организира, възлага,
координира и контролира дейността на всички
административни звена в Дирекция „АИО и ФСД”. Ръководи
цялостната работа по изготвяне на бюджета на Общината,
контролира изпълнението му и създава оптимални условия
за спазване на определените с нормативните документи
приоритети.
8. Размер на основната заплата, определена за длъжността
– 700 лв.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по
чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следните
Интернет адреси: http://ar2.government.bg/ras/konkursi/;
http://www.minfin.bg/bg/page/17

Наташа МИХАЙЛОВА
кмет на община Брусарци
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100 години от
Балканската война

двора на Катедралния храм
В
„Св. Димитър” във Видин бе
отслужена панихида по повод 100
години от Балканската война.
Пред паметника на подпору
чик Ангел Тодоров, загинал при
отбр
 аната на Видин по време на
Сръбско-българската война, се

Б

алканът български – от река Тимок
до Черно море – е единствен по
своето величие и очарование, по гордото
ни минало в митичния му простор.
Побратим на слънцето и бурите, той е
обвеян от дивните си старопланински
легенди и е синоним на извечното
българско начало, на всичко и на всеки, у
когото пее или плаче сакралният КирилоМетодиев говор. Вдъхновител, закрилник
и опора на сдвоите чеда, той им е прелял
от своята сила и твърдост и им е вдъхнал
свободния дъх на необята си…
Това ни внушава епическата поема на
Кирил Христов „Чеда на Балкана”.
Вече толкова време от нейното
създаване (1928 г.), тази поема според
мене не е оценена по своето достойнство.
Дори е подценявана, хулена; анатемосвана
поради някои второстепенни нейни
моменти, като че ли един голям поет като
Кирил Христов няма правото да сподели
в мерена реч хрумванията си по едни
или други въпроси. Имам чувството,
че поемата е пренебрегвана именно
заради тези второстепенни моменти в
нея. И тъкмо затова тя е премълчавана и
почти забравена. Доста се е спорило във
връзка с това и аз не бих го споменавал,
ако то не беше пораждало пагубното
пренебрежително отношение към поемата
„Чеда на Балкана”. Просто учудващо
е, че тя е обречена на забвение, но
светата истина е, че „Чеда на Балкана”
е значителна съкровена епопея на
тържеството на български дух. Тя се
вписва в скрижалите на българщината и
на същностната българска литература.
Дори и при прецизен съвременен прочит
тя звучи завладяващо и защитава своята
художествена стойност, мимо някои
бледнеещи стари или нови недооценки
за нея. Всъщност, основното, голямото
в поемата не е видяно или по-скоро не
е изтъквано със същата сила и мярка, с
която то дава обаятелния облик на това
знаменито поетическо произведение.
Поемата на Кирил Христов „Чеда на
Балкана” е една героична епопея на
българската съдба в началото на двадесети
век и най-вече на Българската война. В
този смисъл тя се родее с Вазовата „Епопея
на забравените” и според внушителната й
художествена сила аз я нареждам веднага
след нея. „Чеда на Балкана” ни запленява с
характерния си Кирилхристовски поетичен
слог. В нея няма нищо остаряло или
старомодно, сякаш е написана сега на чист
и много изразителен български език, така
превъзходно възпят някога от автора й. Не
може да не се възхитиш от майсторския
виртуозен стих на поета. Дъхът ти спира
пред сърцеведското изображение на
българските нрави и обичаи, спонтанно
проявявани от героите на поемата. Струва
ми се, че в това отношение Кирил Христов

е ненадминат. Поемата е изпъстрена с
редица верни картини от народния живот,
където поетът ни се разкрива като дълбок
народопсихолог. Същото може да се каже и
за прелестното пресъздаване на пейзажите
от Балкана, Старозагорието и от Странджа.
Няма да се спирам на сюжетните
особености на поемата, нито на нейните
отделни герои – то не е предмет на
поемата, нито на нейните герои – то не
е предмет на писанието ми. Още повече,
че основният, главният герой на „Чеда
на Балкана” е българският дух и, бих
казал, народът с неговата орис и живот
в мирни дни и най-вече в схватките му
с поробителя при освобождението на
изконните български предели. И оттук
можем да кажем, че главната тема на
поемата „Чеда на Балкана” е победният

събраха предст авители на местна
та и държавната власт, граждани и
гости.
Под звуците на Градския духов
оркестър, в знак на почит към за
гиналите за свобода бойци, бяха
поднесени венци и цветя.
От името на видинския кмет

Караагач – тоз гребен, може би,
Ще отбележи тъй до време историка:
„Туй място гроб на Турция се вика.”
И така, сред грохота на смъртните
сражения, пред блясъка на справедливия
български щик, изгряват победите при
Селиолу, Лозенград, Бунар-Хисар,
Караагач, Люле-Бургаз, Чорлу, Родосто,
Чаталджа, Галиполи, Булаир, Шаркьой,
Мраморно море…
И – Одрин!:
Небето пръскаше се на безброй места –
И от големите му пукнатини
Огън изскачаше, от който всичко гине –
Тревица, шубръка и живина.
Във кървавочервена светлина
Всъде дими земята
И цяла се премята.
И с какво свято преклонение Кирил
Христов със замах вие венеца на

Чеда на
Балкана
Христо ЧЕРНЯЕВ
марш на митичния български войник по
време на Балканската война. Къде другаде
в поезията е така силно, до святост,
изразен този справедлив освободителен
поход! А тук го има. Извисените в поемата
фронтови епизоди, отразени изумително
точно и убедително, въздействат със своята
КИРИЛ ХРИСТОВ
непосредственост. Епическата поема „Чеда
на Балкана” е апотеоз на върховни чувства,
въжделения и преживявания.
безподобната слава на войника, учудил
(Апропо: Не една и две страници в нея
целия свят:
са отделени на надменната фигура на
Бе полунощ, кога във сивата мъгла.
цар Фердинанд, където поетът изразява
Отново ревнаха обсадни пушкала.
омразата и иронията си към него.)
Разтърсва се земята и небето.
Но Кирил Христов с възхита възкликва:
Айджи-йолу, Ташли, Айваз-баба –
Бог бе ни дал най-дивното: войника…
където
За неговата съдба, за неговите подвизи
безброй гранати сбира точността –
пее поетът:
Във три вулкана се превърнаха в нощта.
То жетва е… Една за толкоз века!
В туй време тоз народ,
Ще паднат снопове. И всеки мисли: нека!
кой като луд бе тръгнал
………..
От домове си, който бе обръгнал
На всичките беди,
Ех, ний ще закопайм в земята мъртва
Народ, кой бесен вред се би и победи,
Най-доблестните си, ще принесеме в
И мре, без ни веднъж „защо?” да каже,
жъртва
Потирва се, докрай врага да смаже.
Най-скъпите души!
Пред тия чудеса на смелостта
И туй, което сухата история не казва,
Човек се диви, как не светят те
поетът го е изразил в пламенните си
в нощта.
стихове:
Не принудителна е храброст то, която
Чедата пламенни на стария Балкан
Загубва прелест и начало свято!
През тоя ден на себе нямат равни!
Там няма ни един страшлив войник,
Те победители са славни –
Да заглушава ужаса си с вик,
Те, принижените довчерашни раби!
Да е по заповед юнак, по подражание.

Герго Гергов цветя поднесе сек
ретарят на Община Видин Орлин
Василев. Сред гостите бе и замес
тник областн
 ият управител Елка
Георгиева.
Заупокойната молитва отслужи
архимандр
 ит Поликарп и духовенс
твото при катедралния храм.■

И ни един, кой здрав назад
ще ти остане!
Те знаят, техний скрит във мрака път
към смърт ги води – но търчат.
И – победата!:
… О, на чудна радост ден!
Пред тях е сам Шукри, принижен,
скромен,
Наоколо му щаб огромен –
Дванадесет паши, тям околвръст
До двесте офицери. С поглед бръз
Полковникът гяурски ги огледа:
Смирени, плахи погледи. Победа
Днес дава на неверните Аллах –
Що могат? Те глави навели са пред тях.
Жал искрена видът им скромен буди.
Самички виждат го. Това дори ги чуди
И ги покъртва. Ей Шукри-паша
Пристъпва с трепетна душа:
„Аз слагам сабята на Падишаха
Пред победителя…”
Извисяване на величието на
българския дух – в това е ненакърнимото
художествено достойнство на КирилХристовата епическа поема „Чеда на
Балкана”…
А той е автор и на тихи стихове, много
от които знаем наизуст и помним от
читанките и христоматиите. Че кой не се
е възторгвал от такива лирични късове
като „Хей, пролет иде!”, „Българската
реч”, „Балкани, вдигайте се в небесата…”,
„На връх тополата”, „Облаче в пустиня”,
„Русалка”… Като майстор-пейзажист
Кирил Христов е вдъхвал в душите ни
обич към българската природа. И има ли
поет от моето поколение, който да не се
е учил от скритата жарава на неговата
лирика! Каква спотаена вътрешна сила
имат стиховете на Кирил Христов:
Мяркат се в утринна дрямка унесени
сини далечни гори…
Той е автор и на редица белетристични
и драматургични творби, проникновено
отразили бита и душевността на
българина в мир и бран. Неотдавна
излязоха от печат трите му тома „Време
и съвременници”. Трябва да кажа, че съм
изумен от простотата и откровеността в
мемоарите му.
Неговото огромно вдъхновено и
родолюбиво творческо дело го издига като
един от най-ревностните изразители на
непреклонния български дух. Знамението
на този дух е дало своя светъл отпечатък
и на епическата поема „Чеда на Балкана”.
Още навремето, сътворявайки я, Кирил
Христов е имал усещането, че пише нещо
голямо. И то е налице. Там е българската
съдбовност, там е неувяхващата слава на
войника, който е побеждавал със своето
„Напред, на нож!” и е имал куршумни рани
само в гърдите и никога – в гърба.
Повече от 80 г.от създаването на поемата
„Чеда на Балкана”, а тя и сега звучи свежо
и интересно с колоритния си език.
Защото „Чеда на Балкана” е една
епическа българска сага, един духовен
подвиг, една геройска библия!■
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Двама българи - Симеон
Митков и Боян Иванов, са
сред победителите във фо
токонкурса на Европейската
комисия „Европа в твоя реги
он”. Победителите ще бъдат
наградени на специална церемония в
Брюксел на 9 октомвр
 и лично от евро
пейския комисар по регионална поли
тика Йоханес Хаан.
В двете категории на конкурса са
отличени общо четири снимки – една
по преценка на журито на конкурса
и една след гласуване на страница
та на ЕК във фейсбук. В категорията
„Eyewitness” победители са снимки
те на Симеон Митков и на Кристина
Табакару от Румъния, а в категорията
„My Project” отличени са Марек Бабула
и Боян Иванов.
Фотоконкурсът помогна за повиша
ване на осведомеността за голямото
разнообразие от проекти, подкр
 епяни

от регионалната политика на
ЕС, които са източник на про
мяна за местните общности в
цяла Европа. Страницата за
кандидатстване за конкурса във
Facebook беше посетена общо
над 500 000 пъти, изпр
 атени бяха пове
че от 600 отговарящи на изискв
 анията
снимки и бяха дадени над 7000 гласа.
Снимката от категорията „My Project”
на Боян Иванов е проект „Ремонт
на училищен компл
 екс – СОУ „Н. Й.
Вапцаров” с. Дреновец”, който е единс
твеният спечелен и реализиран проект
на Община Ружинци.
Снимката в категорията „Eyewitness”
на Симеон Митков е строителни мерки,
финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие по Оперативна
програма „Регионално развитие”.
Повече за конкурса: http://ec.europa.
eu/regional_policy/newsroom/index.
cfm?LAN=BG&lang=bg■

СНИМКА: СИМЕОН МИТКОВ

СНИМКА: БОЯН ИВАНОВ

Двама българи
сред победителите
във фотоконкурса
„Европа в твоя регион”
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◄З

а четвърти път възрастните хора от Враца отбелязаха своя празник на 1октомври. „Този
празник е израз на нашето уважение и обич, която заслужавате. Дължим ви признателност и
топлина, внимание и грижа. Вашият принос в обществ
 ото е безценен, той е в смисъла на живота на
всеки от вас. Всеки житейски път започва с активна позиция и високи цели. Вие следвахте полета
на своите мечти, влагахте всичко от себе си с труд и мисъл за хората, за обществото, за своите
близки! Днес сте най-мъдрата част на нацията. И днес имате своите идеали и желания – да се чувс
твате полезни, да бъдете чути. В този дух вие ще имате и занапред нашето рамо, ще имаме общи
грижи: за адекватна на вашите нужди градска среда, за разширяване и поддържане на мрежата от
клубове и места за отдих, за по-разнообразен културен живот и клубна дейност. От сърце ви поже
лавам здраве, дълъг и достоен живот! Нека празничният ден ви донесе добро настроение и приятни
моменти!” – с тези думи кметът на Враца инж. Николай Иванов се обърна към възрастните хора,
събрали се в градската концертна зала. Своето приветствие поднесе и председателят на общинс
кия съвет инж. Петя Аврамова. Тържеството продължи с концерт, в който първия поздр
 ав поднесоха
децата от ЦДГ „Славейче”. Кметът изпрати поздравителни адреси до всички пенсионерски клубове.
Към пожеланията той прибави и финансова подкрепа. ТЕКСТ И СНИМКА: ДАНИЕЛА ХИТОВА

Стотици авджии от Северозапада
уважиха регионалния ловен събор

в Мездра
Мирослав ГЕТОВ

При отлична организация
и огромен зрителски интерес
в разгара на циганското лято
в м. Емирски мост се прове
де VII Регионален ловен събор
„Мездра’2012”, организиран
ежегодно от Сдружение „Ловнорибарско дружество” (ЛРД)
- Мездра в навечерието на от
криването на сезона за лов на
местен дребен дивеч и групов
отстрел на дива свиня. „Това,
че отново сме се събрали тук,

показва, че никаква криза, ни
какви икономически механизми
не са в състояние да ни попре
чат да бъдем заедно”, подчерта
в приветств
 ието си предсе
дателят на ЛРД инж. Генади
Събков. „Важен е духът, важно е
желанието, важен е стремежът
за изява”. В момента в мездрен
ското сдружение, което е едно
от водещите в Северозападна
България, членуват над 1000
ловци и риболовци, обединени в
28 дружинки.

В най-атрактивната дисцип
лина - „Скийт” (стрелба по гли
нени панички), победител стана
вторият отбор на Върбешница
в състав: Драгомир Илиев, наймладият участник - 19-годишният
врачанин Антон Антонов, и до
айенът инструктор Станислав
Марков (Бъката), който събра
общо 37 т. На второ място с 34
т. се нареди първият отбор на
върбешката ловна дружинка:
Илиян Мишонов, Илиян Илиев
и Димо Неков, а на трето със

същия точков актив, но с по-ло
ши допълнителни показатели
- първият отбор на Лик: Пламен
Вълчовски, Николай Панчев и
Илийчо Илиев.
В индивидуалната надпре
вара най-точен мерник в ловна
та стрелба показа врачанинът
Илиян Илиев (Върбешница),
който уцели 16 панички. Негови
асистенти станаха Драгомир
Илиев (Върбешница) с 15 и
Владимир Василев (Моравица) с
13 панички.
В полевите изпитания на
кучета-птичари („Св. Хуберт”)
най-добри комплексни умения в
преследването на пернат дивеч
(фазан) демонстрираха собст
веникът на механа „Чевермето”
Христо Йорданов, който членува
в цаконската дружинка, и него
вият 4-годишен пойнтер „Джина”.
Достойни конкуренти им бяха
врачаните Ивайло Иванов (от
дружинката в Голямо Пещене) с
курцхаар „Дива вом Балканите”
и Момчил Яков (Лесура) с кур
цхаар „Габриела”. В изпита
нията на ловни кучета на диво
прасе призьори станаха Христо
Пламенов (Зверино) с лудогор
ско гонче „Касандра”, Денислав
Данов (Селановци) със сръбско
гонче „Елза” и Теодор Костов

(Руска Бела) с лудогорско гон
че „Блеки”. Главен съдия в
облайването на глигана бе найвъзрастният участник в събо
ра - 78-годишният потомствен
авджия Любен Михайловски от
Боденец. Най-запалените люби
тели на точния мерник се вклю
чиха и в стрелбата по движеща
се мишена (силует на дива
свиня), която нямаше състезате
лен характер, а бе с демонстра
тивна цел.
Отличилите се ловци в от
делните дисциплини получиха
грамоти и предметни награди.
В разгара на празника о. Георги
Няголов отслужи водосвет за
здраве и освети 11-те казана с
„овчината” - традиционната кур
бан-чорба, приготвена от майс
торите-готвачи Георги Братанов
от Батулци и Димитър (Милчо)
Ангелов от Долна Бешовица.
Акцент в ловния празник бе
и тематичната изложба на по
щенски марки „Флора и фауна”
на запаления колекционер инж.
Стефчо Симеонов, директор на
ОбП „Чистота”. Експозицията
включва над 2600 филателни
образци с изображения на рас
тения и животни от 66 държави
от цял свят.
За сборянското настроение
на стотиците авджии от общи
ните Мездра, Роман, Враца,
Ботевград, Криводол, Оряхово и
Своге се погрижиха фолклорната
певица Поли Паскова, танцови
ят ансамбъл при НЧ „Просвета
1925”, мажоретният състав към
Детския комплекс и градската
духова музика. ■
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еотдавна в ад
Н
министративната
сграда на „Ломско пиво”

АД се състоя брифинг
по повод стартирал про
ект „Оптимизиране орга
низацията на трудовия
процес и постигане на
висок стандарт на здра
вословни и безопасни
условия на труд в „Ломско
пиво” АД,, финансиран
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана
от от ЕСФ на ЕС.
В брифинга взеха
участие: Петър Петров,
изпълнителен директор
на „Ломско пиво” АД,
Десислава Атанасова,
ръководител на проект,
Борислав Славчов и
Дамян Станев, външ
ни експерти, Владимир
Владимиров, младши
експерт към АЗ.
Общо 162 работници
и служители и 18 сезон
но наети работници в
„Ломско пиво” АД вече ще
работят при по-добри и
по-безопасни условия на
труд. Това става възмож
но благодарение на 198
910,24 лв., отпуснати по
проект по ОП „Развитие
на човешките ресурси”
към Европейския соци
ален фонд, съобщиха от
пивоварната.
“Решихме да канди
датстваме за финанси
ране на проект по ОП
„Развитие на човешките
ресурси” в стремежа си
непрекъснато да подоб
ряваме условията на труд
на нашите служители и

В „Ломско пиво” АД
се създават по-добри
и по-безопасни
условия на труд
да постигаме европейски
стандарти в управлението
и развитието на човеш
ките ресурси”, сподели
пред журналисти Петър
Петров, изпълнителен
директор на „Ломско пи
во” АД.
Проектът с наименова
ние ”Оптимизиране ор
ганизацията на трудовия
процес и постигане на
висок стандарт на здра
вословни и безопасни
условия на труд в „Ломско
пиво” АД” стартира на 1
август и ще бъде реали
зиран в рамките на една
година.
Основната му цел е
постигане на високи стан
дарти на безопасност и
здраве при работа, чрез
подобряване на услови
ята на труд, усъвършенст
ване на организацията на

трудовата дейност и па
раметрите на работната
среда в “Ломско пиво” АД.
Реализирането на про
екта включва оценка и
усъвършенств
 ане на ця
лостната организация
на трудовата дейност в
предприятието; внедрява
не на нови съоръжения за
подобряване на услови
ята на труд в най-рисково
то отделение на предпри
ятието – ферментационно
отделение; осигуряване
на качествена индивиду
ална защита и подготовка
на служителите за безо
пасни и здравословни
условия на труд.
Всички служители ще
получат лични предпаз
ни средства и специално
работно облекло и ще
преминат обучение за
безопасна експлоатация

на обновената вентилаци
онна система.
Проектът е предвидил
и внедряване на нова
климатична камера към
вентилационната система
за подобряване услови
ята на труд в депозитни и
ферментационни отделе
ния на предприятието.
Настоящият доку
мент е изготвен с фи
нансовата помощ на
Европейския социален
фонд. Ломско пиво АД
носи цялата отго
ворност за съдържа
нието на настоящия
документ, и при ни
какви обстоятелства
не може да се приеме
като официална по
зиция на Европейския
съюз или Агенцията по
заетостта.■
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Д-р Даниела
Стоянова

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

ч 11 октомври Св. апос
тол и дякон Филип от 70-те.
Преп. Теофан Начертани,
еп. Никейски, съставител на
канони.
п 12 октомври Св. мчци
Пров, Тарах и Андроник.
Преп. Козма, еп. Маюмски,
съставител на канони.
с 13 октомври Св. мчци
Карп и Папила
н 14 октомври † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение – на св. Отци
от VII Вселенски събор.
Преп. Параскева-Петка
Търновска (Петковден). Св.
мчци Назарий, Гервасий,
Протасий и Целсий
п 15 октомври Преп.
Евтимий Нови. Св. Лукиан,
презв. Антиохийски
в 16 октомври Св. мчк
Лонгин стотник.
с 17 октомври Св. пророк
Осия. Св. прпмчк Андрей
Критски

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

11 - 17 октомври

Фирма „Цвети”
– Монтана
ул. „Любен Каравелов” 3

предлага
дамски обувки на
атрактивни цени
Тел. 0886/974520

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –

ЗАД „ВИКТОРИЯ”

ЛОМ ЕАД
обявява следните бланки Сертификат
„Зелена карта” с №1504417879, №1504417877,
№1504417883, №1504417884 и
„Стикери” с номера №028394482, №028394487,
№028394485, №028394489 за невалидни.

Информационен
ден на Областен
информационен
център в Кула

3600 Лом,
ул. „Пристанищна” № 21
Тел. 0971/69 412, 60 300, факс 0871/60 301,
е-mail: office@portlom.bg; info@portlom.bg;
www.portlom.bg.

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

ПК “Козлодуйски бряг”
- гр. Козлодуй
предлага за продажба

● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..

мебелен магазин,
който е построен върху
собствена земя

Цена по споразумение.

Телефон за контакт: 0973/803 15.
От Управителния съвет

Заместник областният
управител на област Видин
Елка Георгиева откри ин
формационен ден, свързан
с оперативните програми в
гр. Кула.
Информационната кампа
ния е част от дейността на
Областен информационен
център Видин бяха предс
тавени актуални процедури
по Оперативна програма
„Развитие на човешките ре
сурси“ и Оперативна прог

рама „Административен
капацитет“.
На срещата бе предста
вен и напредъкът по всич
ки оперативни програми
в област Видин, съгласно
Информационната система
за управление и наблюде
ние на структурните инст
рументи на ЕС в България.
На информационния ден
присъстваха общинск и съ
ветници от Общински съвет
- Кула.■ Слово плюс

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски, и
столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета,
компютри и много други.

В подлеза на жп гарата в Монтана.

Слово

спектър
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За първи път
в училище

Мнение

Малолетни и
наставници

На 17 септември
с първото училищно
звънче в СОУ „Отец
Паисий” в Медковец
започна новата учебна
2012/2013 г. Учениците
бяха посрещнати в
двора на училището от
своите учители. След
кратката литератур
но-художествена прог
рама всички бяха поз
дравени от директор
ката Анелия Монова,
която им пожела ус
пешна и спорна учеб
на година.
Училищният праг
прескочиха за първи
път и тридесет и два
ма първокласници.
Те бяха въведени
в класните стаи от
Василка Стефанова
и Галина Тодорова –
начални учителки с
дългогодишен опит.
И в двете паралелки
не липсваше тържес
твеност. Децата бяха
посрещнати с питка
с мед, а в учебните
стаи имаше специална
украса, свежи цветя,
много балони. Децата
получиха и първите си
учебници – букварите.
В първия учебен ден
имаше всичко, с което
децата ще запомнят
този празник и сво
ите първи учителки. ■
Слово плюс

Тихомир ЙОРДАНОВ,
писател
Телевизии и вестници не за пръв път разп
ространиха „новина” с четиримесечна давност.
Жесток побой от малолетни престъпници
(ученици) над възрастен човек. Зверство и гав
ра отличават деянието, заснето от ученичка,
явяваща се като съучастник на маловръст
ните извършители, неподлежащи на съдебно
наказание.
Хиляди малолетни ненаказуеми по закон прес
тъпници (крадци, побойници и дори убийци) се
подвизават в незащитени от закон, съд и по
лиция домове и техни обитатели. Излиза, че
законът и властта бранят не пострадалите, а
насилниците. Но малолетните имат свои настав
ници и попечители, които са отговорни за поведе
нието и делата на своите подопечни. Тях законът
е натоварил със задължения.
Значи, ако малолетните не могат да бъдат
изпр
 авени пред закона, наказание трябва да
понесат техните възпитатели и настойници.
Обществено порицание, глоби, а когато деянието
е свързано с виновност за тежко престъпление
– отговорността трябва да падне върху настойни
ците и попечителите, включително и вкарването
им в затвора и отнемането на родителски и попе
чителски права.
Днешните хулигански прояви на ученици и дру
ги малолетни рецидивисти, недогонили възраст,
вече не ни изненадват. Но съд трябва да има.
Ако има неразумни малолетници, то пък има ра
зумни техни възпитатели. И за неупражнено въз
питателно въздействие трябва да се наказва.
Строгата бащина вразумителна беседа, издър
пването на ухо, шамаросването не са домашно
насилие, а педагогически мерки, успешно прила
гани от бащи и дядовци. Разбира се, най-важното
възпитателно средство е добрият пример. Но
когато той липсва…
Семейният морал – тази е голямата слабост на
съвременното ни общество. ■
Даниела ХИТОВА

на път Е-79 – на 25 км от Монтана, застроена площ
140 кв. м (вътрешни стъпала, панорамен изглед,
вграден в първи етаж гараж и барче), дворно място
1 дка, нови стопански постройки, лозе, градина,
асмалък.Тел. за връзка 0884/787465

За справки:
0910/ 910 13

420 деца участват в шестте
художествено-творчески фор
мации в Центъра. Най-мно
гобройна е групата на врачан
четата в танцовия ансамбъл
„Радост”, където участват
над 180 деца. Своите таланти

►МАЛКИ ОБЯВИ

Сдружение
„ЛОВНО-РИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО” гр. Мездра
отдава
под наем
ловен магазин
и кафене
в централната
градска част
на Мездра.

Нова творческа година започна
в Центъра за работа с деца

ДАВАМ стая под наем,

удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

3400 Монтана
дом. адрес: ул. „Н.Рилски” № 8
тел. 096/310 554
сл. адрес: ул.”Цар Борис III” №11
тел. 096/306 644, GSM 0886/193 837

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

най-малките жители на гра
да развиват и в музикалното
студио „Дъга”, в школата по
спортни танци „Танцувай с
мен” и в клуба по забавен
спорт „Врачански юначета”.
С подкр
 епата на Община

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

нов апартамент 100
кв. м – наем 200 лв.
Тел. 096/323 035;
0894/472624.

Враца през тази година бяха
създадени още две атрактив
ни творчески формации – ма
жоретен състав и младежки
духов оркестър. Децата, кои
то посещават Центъра, са на
възраст от 5 до 18 години.■

плюс

Продавам двуетажна нова вила

С концерт бе открита но
вата творческа година в
Центъра за работа с деца във
Враца. „Вие сте наследници
на една традиция, достойна
за уважение. Вече 57 години
Центърът работи като сре
дище за творческа дейност,
знания, практически уме
ния и развитие на таланта
на децата и учениците на
Враца. Много награди, ви
соки отличия, постижения в
различни дисциплини, в клуб
ната дейност правят примам
лива и авторитетна визитката
на Центъра за работа с деца.
Вярвам, че и в новата учебна
година високите критерии и
цели ще бъдат водещи във
всяко творческо занимание.
Пожелавам на всички здраве
и творчески амбиции! Много
успехи в училище и много
приятни емоции в художест
вено-творческите формации
и клубове!” – каза в приветс
твието си кметът на Враца
инж. Николай Иванов.

●Печатница Враца● ЕООД

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. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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СНИМКИ: АВТОРЪТ

Поетическата обсерватория –

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
сяка година в началото на месец
октомври Община Белоградчик,
Дружеството на писателите във Видин
и Народно читалище „Развитие” орга
низират провеждането на Поетическа
обсерватория. И така вече повече от три
десетилетия. Това е проява, единствена
по рода си за страната. Превърнала се е в
един от най-големите поетични празници
у нас.
В своето слово към участниците и
гостите на Празника на поезията зам.кметът Антон Трифонов каза: „За всич
ки нас е голяма чест, че днес наш гост
е едно от дарованията на българската
литература, големият поет и писател
Любомир Левчев. Той е сред основатели
те на тази хубава проява, превърнала се в
традиция, чрез своята първа стихосбирка
„Звездите са мои”, надслов, който се ут
върди в мото на нашия поетичен форум.
Любомир Левчев е и поетът, който изнася

В

празник в Белоградчик
авторски рецитал на първата Поетичес
ка обсерватория още в далечната 1981
година. И ето, след 31 години ние отново
пак сме заедно.
През годините свои авторски реци
тали са изнасяли и едни от най-извест
ните български поети – Валери Петров,
Блага Димитрова, Евтим Евтимов,
Георги Константинов, Петър Караангов,
Никола Инджов, Владимир Голев, Матей
Шопкин, Петко Братинов и още и още
изтъкнати майстори на изящното сло
во…
Фактът, че никоя от всичките общес
твено-политически промени у нас през
последните години, също и трудностите
и недоимъкът, не успяха да прекър

шат порива на първия поетичен при
зив към звездите от покрива на нашата
Астрономическа обсерватория, сам по
себе си е показателен за жизнеността на
българското слово, за жизнената връз
ка на литературата ни със съдбините на
България и българския народ. За веч
ния стремеж на българина да извика:
„Звездите са мои.”
Бяха предст авени и другите участници
в тазгодишното издание на Поетическата
обсерватория – Светослав Георгиев –
Слави, главен мениджър на СБП, Ненчо
Славчев и Диана Сиракова – членове
на СБП, Обрен Ристич – член на Съюза
на писателите в Сърбия, издал осем
стихосбирки. Свои стихове прочетоха и

Валентина
БОБОЙЧЕВА

В Оряхово

Пяха и танцуваха
талантливи деца
Наред с многото
празници, които отбелязва
ме на 1 октомври, за децата
той е свързан с откриването
на новата учебна година в
Общински детски компл екс
„Людмила Живкова”
Тук след уроците над 240
деца намират полезни и
приятни занимания в извън
класните форми, които се
организират за тях. Децата
се занимават с пеене, танци,
шах, приложни изкуства,
учат се как да се справят в
ситуации при бедствия и
аварии.
Да уважат откриването
на учебната година в ОДК
бяха зам.-кметът Ивайло
Иванов, и както обяви Анни
Замфирова, директорката
на комплекса, голямата
приятелка на децата от об
щината Христинка Цонева.
Тя поднесе поздравителен
адрес от името на кмета на
общината Росен Добрев,
възпрепятстван да бъде
сред децата по служеб
ни причини. От името на
Училищното настоятелство
към комплекса адрес под
несе и председателят му
Георги Йонов.

Последва забавно-му
зикална програма, в която
децата показаха какво са
научили през свободните
от училище летни месеци.
Вокална група „Щурче”
с ръководител Венелин
Венелинов поднесе три
нови песни, а солистките
Деси, Ани и малката Ани
показаха, че са истински
славейчета, макар групата
да се именува „Щурче”.
И децата на Нина
Димитрова от Селановци
изпълниха танц по песента
„Хубава си, моя горо”, за
който аплодисментите бяха
заслужени. Отново изне
нада за публиката бе под
готвения танц от Наталия
Смолянова, изпълнен от
Мария Бисер Иванова. И,
както сподели директорката
на комплекса руската (поскоро украинската) школа
дава своите прекрасни
резултати, а талантливите
деца от община Оряхово по
казват колко добре навлизат
в магията на танца и колко
лесно могат да се справят
със сложните елементи. С
нови композиции в хипхопа, който децата толкова

много харесват, се пред
ставиха и възпитаниците
на Нина Генева. Този път
момчетата липсваха, но
със сигурност ги завладя
танцът, защото ръкопляска
ха на танцьорките по време
на тяхното изпълнение.
Сред публиката бяха и
6-годишните възпитаници
на ЦДГ „Дружба”, които
с внимание гледаха това,
което по-големите деца
изпълняваха. Те със си
гурност ще са следващото
поколение, в което растат
талантливи деца и със си
гурност ще пожелаят да
участват в извънкласните
форми на обучение в ОДК.
В края на този детски
празник Анни Замфирова
сподели за новите форми,
в които децата ще се
обучават, като подчерта, че
тази година те са вече чети
ринадесет на брой.
Пожелаваме успешен
старт на талантите на
Оряхово, за да ни радват с
изпълненията си по празни
ци и концерти, а също и с
награди от конкурси.
От сайта
на Общината

Лятному топло и есенно
щедро. Ято, събрано пре
ди полет. В първия ден на
октомври, когато се съби
рат музите – на Поезията и
на Музиката. Заедно – по
топени в едно вълшебство,
с любими стихотворения и
познати мелодии.
Поети и хора, обича
щи словото, музиканти и
певци, и такива, подвлас
тни на музиката. За
да се редуват стихове
и мелодии, усмивки и
сълзи, и пренесем в
оня, наш си свят, пълен
с мечти и надежди.
Свои стихотворе
ния четоха поетите
Красимира Милчева,
Лъчезар Лазаров,
Александра Евтимова,
Цветан Диковски и
нотариус Анелия
Карабенчева. А оби
чани песни ни подне
соха представители
на камерния хор при
читалището.
И като се отприщи
оня ми ти вулкан от
чувства и емоции, спа
сение няма. Всъщност
спасението е там, в
читалище „Развитие” –
Бяла Слатина, което тази
октомврийска вечер бе
пристан – на изказани и
изпети думи.
Оказа се, че поезията
не е само „занимание са
мотно”, нито за избр
 ани
люде. Тя е откровение,
чувственост, естественост,
които носят в душата си
много хора. Удоволствие
бе да се чуят в оригинал
но звучене стихове на
Лермонтов – „поетът на
поетите”, както го нарече
известн
 ият в Бяла Слатина

творци от Община Белоградчик.
От своя страна големият поет
Любомир Левчев с много вълнение и
сантимент се върна назад през годините
и говори за своята първа стихосбирка, за
приятелите-поети, за директора на об
серваторията по онова време Александър
Томов.
За начало на своя рецитал той бе изб
рал стихотворението „Телескоп”. Поетът
поздр
 ави белоградчишката обществ е
ност и със завоюването на І място сред
чудесата на България от природните
феномени Белоградчишки скали и пеще
рата Магура, определени като неповтори
ми творения на природата и кандидати за
опеката на ЮНЕСКО.■

филолог Василка Цачева.
А Людмила Бенчева,
Снежана Иванова и
Маргарита Симеонова
споделиха Оскар Уайлд,
Иван Попов и Маргарита
Петкова.
Незабравили, че Първи
октомври е и ден на въз
растните хора, празну
ваме с нашите приятели
от Пенсионерския клуб и
Клуб на инвалида, които
рецитираха, пяха и позд

– стихотворение на извест
ната ни съгражданка Блага
Димитрова, емоционал
но представено от един
друг литератор – Снежана
Антонова, и успяло да ни
просълзи.
Но какво би била ед
на вечер на Поезията и
Музиката, ако не се реду
ват всички чувства?...
„Да са живи и здрави
майките на всички поети и
музиканти, да са честити и

Когато музите
празнуват

равиха своето „Слънчице”
– нотариус Анелия
Карабенчева, не само
творец, а и истински човек,
направила много, винаги
откликваща и помагаща на
приятелите си.
Ученици от Прогимназия
„Св.Климент Охридски” и
преподавателката им по
български език и литера
тура Людмила Антонова
също ни зарадваха с люби
мите си стихотворения.
Разговорът ни в рими
продължи за приятелите

те!”, развълнувано поздр
 а
ви майката на Димитринка
Найчова – наша, белосла
тинска поетеса, живееща в
Америка.
Ганка Йотова рецитира
Яворовото „На Лора” на
фона на нейна авторск а
музика.
Есенна вечер в нашето
читалище „Развитие” –
Бяла Слатина, което след
месец – в Деня на народ
ните будители тържест
вено ще отбележи своята
120-годишнина.■

