Слово делник
Тези думи кандидатът
за български президент,
евродепутатът Ивайло
Калфин, сподели с
журналисти минути, след
като слезе от трактора,
с който ора в плодното
търнавско поле. Преди да
отиде на празника на Бяла
Слатина, Калфин гостува
на своя приятел от дълги
години, арендатора от
Търнава Цветан Тончев. Той
обработва 6000 декара земя,
започнал е преди 20 години
и както сам се шегува,
оттогава няма часовник
на ръката си и началник
над главата си. С Ивайло
Калфин се запознават
на едно изложение на
селскостопанска техника
в Русе. Той му повери
своя модерен американски
трактор “Джон Дийър”, с
който евродепутатът направи
няколко бразди. След това
Калфин се срещна с хора от
Търнава.
- В България изчезва
производството на
традиционни за нас култури,
на зеленчуци, 80 процента от
зеленчуците ни са внос, 70
процента от месото - също.
Произвеждаме зърно, но и
там има големи проблеми
поради липсата на държавна
политика. Тази година все
още не са върнати средствата
от акциза за горивата,
плащанията за декар също
се забавят. Държавата тази
година отделя 293 милиона
за национално финансиране
на земеделските
производители за площ, а си
прибира 275 милиона от тях.
170 милиона са данъците, с
които производителите бяха
задължени да се регистрират
и да плащат, 70 милиона са
невърнатите акцизи и 20
милиона глоби…
Запитан за неговото
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Калфин: Нужна ни е
европейска политика
за регионите

здравеопазването и
социалната сфера в
последните години.
- В последните години се
привличат все повече чужди
инвестиции за реализирането
на важни проекти, свързани
с подобряване качеството
на живота. На крачка сме
от това градът ни да бъде
газифициран, да се превърне
в център на бубарството за
региона, да се изгради завод
за биодизел и се създаде
подходяща бизнессреда.
Всичко това е предпоставка
за достоен поминък на
населението и мотивация
на младите хора да живеят
и работят в родния си град
- каза в приветствието си
кметът. Той подчерта още,
че Бяла Слатина е един от
първите градове с изцяло
обновена и модернизирана
образователна система.
В края на официалното
си приветствие Василев
призова да има повече
доброта, човечност и
топлина в отношенията
помежду ни и че успехите,
които си пожелаваме в
празничния ден, ще дойдат,
ако има разбирателство и
СНИМКИ: АВТОРЪТ
единение.
Поздравявайки събраните
на белослатинския площад
Особено за Северозапада. Държавата да се
граждани и гости Ивайло
Калфин каза, че се е
ангажира с финансиране за приоритетното му развитие
запознал с плановете за
виждане относно желанието Само преди месец заяви,
“Академик” - София и
десетилетия се развиваше
развитието на Бяла Слатина
на министър Симеон Дянков че ние вече не искаме да
домакините поведоха,
успешно машиностроенето, и привлечените напоследък
да влезем в еврозоната,
влизаме в еврозоната. Сега
а в края на срещата и
шивашката и хранителномного чужди инвестиции,
Калфин каза, че Дянков
пак е заискал да влизаме,
победиха убедително.
вкусовата промишленост.
но освен усилията на
трябва да спре да говори по
това е пример за несериозна, Вечерта заедно с депутати,
В приветствието си
кмета, на общинския
темата за еврозоната, това ще колеблива и бих казал,
кмета на града Венцислав
към гражданите на Бяла
съвет, на депутатите от
е най-добре, очевидно не му неграмотна политика.
Василев и ръководители
Слатина, към гостите на
този край е необходимо
е ясно за какво става въпрос.
Ивайло Калфин се оказа
на общината присъства
града от побратимения град
държавата да застане със
Преди две години дойде и
кадем за Бяла Слатина
на тържеството по случай
Панчево - Сърбия, кметът
стратегия за развитието на
каза, че България ще влиза в в деня на празника на
празника на този красив,
Венцислав Василев спомена Северозападния регион.
еврозоната ей сега, замрази
града - Кръстовден. Той
древен и същевременно
традициите, които са съдбата Така че институциите,
заплатите, спря да плаща на изгледа първото полувреме
много бързо обновяващ се
на този град, неговите
финансирането да помогнат
фирмите, хората обедняха,
на футболния мач между
в последните години град.
светли личности в миналото, на този прекрасен град да се
фалираха маса предприятия. местния “Чавдар” и
Град, в който само преди две успехите в образованието,
развива.■

а среща с ръководст
Н
вото и Инвестиционно
дружеств
 о “Холдинг

ката са в европейските
регламенти. Това дава въз
можност за установяване на
общи правила за схема за
директно подпомагане в рам
ките на общата европейска
селскостопанск а политика,
за установяване на някои
схеми за подпомагане на зе
меделските стопани.
Бъдещото предприятие
ще се разгърне на площ 18
дка, ще има 5 цеха, линия за
свилоточене на първия етап
и тъкачен цех с капацитет
120 000 метра на месец.
Копринените тъкани освен

Текстилен Клъстер
коприна”АД, стартира ре
ализацията на това добре
подготвено и с голям иконо
мически и социален ефект
начинание.
На срещата с кмета инж.
Венцислав Василев присъс
тва и председателят на ин
вестиционното дружество на
Холдинг “Клъстер коприна”
Мила Димитрова, експерти
от дружеството, специалисти
от общината. Инвестицията,
която холдингът
ще направи, е в
размер на около
7-8 милиона
лева, община
Бяла Слатина
участва с пре
доставянето на
сграден фонд за
близо два мили
она лева.
Като първа
Да превърнат града и региона
крачка започва
в център за възстановяване на
спешно узако
бубарството в този край и
няване собс
твеността на
производството на естествена
сградите, про
коприна, е заложено като основа
верка на тяхно
на големия, отдавна желан
то състояние,
обследвания.
инвестиционен проект на
“Булеско” - Бяла общината
Слатина, ще
бъде първо
че са красиви и практични,
то приемно-предавателно
са все по-предпочитани и
предприятие за естестве
пазар за продукцията има.
на коприна в България.
В Бяла Слатина традици
Амбициозният срок, който
ята да се отглеждат копри
са си поставили общината и
нени буби е от столетие.
инвеститорите, е на първи
Само допреди половин век
май 2012 година да започ
тук бубарст вото бе семеен
не приемането на изсуше
бизнес, а централните улици
ните пашкули, като всички
дейности по приемането,
на града бяха залесени с
съхранението и преработ
черници. ■

Бяла Слатина
- част от
пътя на
коприната

ачалото е посочено в
Н
един запазен турски
документq и то е от преди

повече от четири столетия, а
преди 131 години с княжес
ки указ Бяла Слатина става
град. Много събития са се
случили тук, в равнината,,
покрай лъкатушещата река
Скът, много събития са се
наслоили през годините, но
градът и неговите хора са
били винаги горди, че носят
името белослатинци, че имат
своя град в равнината.
Да отбележат празника,
който по дълголетна тра
диция се чества навръх
Кръстовден, когато е и един
от най-старите пазари в
Северозапада, в съботната
вечер на централния площад
на града се събраха много
жители на общината, гости
на Бяла Слатина. Посрещнат
преди това от кмета инж.
Венцислав Василев и от
председателя на общинския
съвет Цветана Иванова, за
едно с депутата от Коалиция
за България Георги Божинов,
гост за тържествата бе евро
депутатът Ивайло Калфин.
Той бе сърдечно приветст
ван от хората, а професор
Връбка Орбецова, един от
най-големите родни специ
алисти по нетрадиционна
медицина, му връчи цветя.
В своето приветствие
към съгражданите инж.
Венцислав Василев марки
ра успехите на един мандат,
дал промени в много об
ласти на живота на хората,
както и перспективите, които
има с разкр
 иването на нови
работни места в бъдещото
развитие на бубарството в
района, кметът призова да

Древен и славен
град в равнината

не отминаваме с лека ръка
човечността, добротата и
топлината в отношенията
помежду си.
На празника на Бяла
Слатина гостува делегация
от сръбския град Панчево, с
който град Бяла Слатина е
побратимена, водена от кме
та Весна Мартинович.
Тази година заслужено
званието “Почетен гражда
нин на Бяла Слатина” беше

присъдено на Иван Попов.
Учител, музикант, театрал
и певец, човек, познат като
ръководител на певчески и
музикални формации към
читалището.
За доброто настроение на
хората, дошли в чудесна
та септемврийска вечер на
площада, се погрижиха тан
цьорите и певците от “Ние,
българете” , “Огнено шоу “ и
съставът “Етноритми”.

Страницата подготви Елеонора ЦАНОВА

Слово обяви
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

22 - 28 септември 2011
ч 22 Св. свщмчк Фока,
еп. Синопийски.
Св. пророк Йона.
Преп. Йона. Преп. Козма
Зографски
п 23 * Зачатие на
Св. Йоан Предтеча и
Кръстител. Св. мчца
Ираида
с 24 Св. първомъче
ница и равноапостолна
Текла. Преп. Коприй
н 25 † Неделя
след Неделя по
дир Въздвижение.
Преп. Ефросиния
Александрийска.
Успение на преп. Сергии
Радонежки чудотворец.
п 26 Успение на св. ап.
и ев. Йоан Богослов
в 27 Св. мчк Калистрат
и дружината му
с 28 Преп. Харитон
Изповедник.
Св. прор. Варух
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ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

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

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

“Овергаз Капитал”
предлага
преференциални условия
за потребителски
кредити до 2000 лева
“Овергаз Капитал” предлага преференциални
условия за потребителск и кредити до 2000 лева
на всички битовите клиенти, които са заплаща
ли редовно сметките си за природен газ през
последните 12 месеца. Офертата е валидна до
15 декември 2011 г. за територията на цялата
страна. Единственото условие е домакинст вата
да са имали месечни сметки над 30 лева.
Желаещите да се възползват от услугата
няма да заплащат такса за разглеждане на
документите, няма да имат нужда от поръчител,
а годишният им лихвен процент ще е 13.85%.
Обслужването ще се извършва чрез клиентс
ките центр
 ове на дъщерните на “Овергаз” газо
разпределителни дружества в страната.

мазе, с дворно
място 1 дка – овошки, лозе, в
село Гаганица.
Тел. 09528/444 – Иван

Продавам къща с 4 стаи,

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

Продавам къща в София – на Женски пазар, 85 кв.

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

“Балканска
застрахователно-брокерска
къща” ЕООД

Поискайте съвет от нас, а ние
ще изберем най-доброто за вас!
Сключване на всички видове
застраховки към всички застра
хователни компании.

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

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; e-mail:
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu

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
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Честит юбилей!

В Ерден,
община
Бойчиновци
ще се роди
клуб“Калето”
Неофит ПЕТКОВ
Това село все още е запазило
населението си. В него живеят
и млади, и стари. Те си правят
компании в баровете в центъра.
Но защо да не се роди и бар на
пенсионерите, който да се нарече
клуб? Идеята дойде от ерденча
нина Стоян Борисов, някогашния
директор на маслобойната фаб
рика в Бойчиновци “Растма май”.
Това ще бъде не бар, а клуб на
пенсионера.
Тези дни всички пенсионери в
Ерден бяха поканени в ресторант
“Кариана”, където Стоян Борисов
изложи идеята си за клуба. В цен
търа срещу този ресторант има
помещение, където до неотдавна
работеше бар, но сега помещени
ето е освободено. Ако се нап
рави този клуб, в него ще ходят
пенсионерите и ще общуват, ще
разговарят.
На събранието взеха решение
всеки, който е член на клуба, да
плаща членски внос за годината
2 лева. Участниците в събрани
ето изложиха своите виждания
за клуба. И приеха присърце осъ
ществяването на идеята на Стоян
Борисов.
На тази среща бяха избрани:
клубен съвет с председател
Стоян Борисов и членове Венка
Борисова (зам.-председател) и
Васил Илиев; контролен съвет с
председател Райна Петкова и чле
нове Каменка Петрова и Цветко
Димитров. Наименованието на
новото заведение ще бъде клуб
на пенсионера “Калето”. Името
идва от близкия до селото хълм,
известен от стари времена. Тук е
имало римска крепост, а по-къс
но и българска. “Младите” стари
граждани на Ерден ще младеят с
клуб “Калето”.

На 18 септември Недко
Дамяновски, роден в с.
Галиче и живеещ във Враца,
навърши 75 г.
От дълго време Недко
Дамяновски е в екипа
на в. “Слово плюс” ка
то сътрудник, автор и
разпространител. За него
журналистът Илия Борисов

Зам.-кметът на община Враца
инж.Петя Аврамова гостува на
празника в с. Девене. Беше от
крита чешма, възстановена със
средства на община Враца, спе
челени по проект на кметството в
с.Девене за „Малки граждански
инициативи”. Строително-ремонт
ните дейности възлизат на 4771
лв. Чешмата е построена през
1923 г. от кооперация „Златен
плугь”.
Инж.Аврамова подари на
пенсионерския клуб в с.Девене
микровълнова печка. На празника
присъстваха областният управи
тел на Враца Пепа Владимирова,
народният представител Георги
Божинов, общински съветници и
кметове от общината.▼

22 септември е една от най-забе
лежителните дати в национална
та ни история. Преди 103 години
във Велико Търново с манифест
княз Фердинанд обявява незави
симостта на България. Нека пазим
традициите на великите българи,
които обявиха независимостта на
Родината ни и да продължим тях
ното дело с достойнство!
Честит празник!

д-р Костадин ШАХОВ
кмет на Община Враца

►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

096/520 802 –
след 20 часа

казва, че е изключителен
човек, че такива хора като не
го рядко се срещат.
Ние знаем това и сме много
горди, че такъв човек рабо
ти заедно с нас за идеята на
честната журналистика.
Да си ни жив и здрав, бай
Недко! Ние не можем без теб!
Параскева МАРКОВА,
гл. редактор на в. “Слово плюс”

Празник
в Девене

Уважаеми съграждани
от община Враца,
Приемете моите поздравления
по повод Деня на
независимостта на България!

Тел. 0878/107 182,
0884/206 231,
0897/337 349 –
по всяко време;
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щам по енергиен начин.
Аз чувств
 ам къде и кога
трябва да се отиде, какво
трябва да се направи, за
да се помогне на човека,
за да живее по-здрав
и по-щастлив живот.
Аз върша само добро.
Мога да помагам и всеки
път, с всеки човек аз се
доказвам.
МОГА И ГО ПРАВЯ С
ПОМОЩТА НА БОГА!

Изчистете душата си, излекувайте тялото си!
Искате ли да бъдете здрави? Може ли светът да
стане по-добър? Имате ли нужда от спокойствие
и сигурност? Искате ли да знаете как да подобри
те живота си, да бъдете по-жизнени и енергични?
Знаете ли кой може да ви помогне да сбъднете
мечтите си? Кой може да ви помогне да намерите
половинката си? Кога ще намерите работа? Къде да
отидете да учите? Кой ми е приятел и кой само се
преструва на такъв?
Аз знам КОЙ може да отговори на всичките ви
въпроси. Аз знам КОЙ може да изчиства негативна
та енергия от хора, от къщи, от предмети. Аз знам
КОЙ може да ви зареди с положителната енергия и
да промени начина ви на живот. КОЙ е той? ТОЙ е
изследван, доказан, признат и документиран от ня
колко институции на Република България.
Ясновидецът Велков казва: „Аз нищо не върша
случайно. Всичко, което правя, е продиктувано от

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

Феноменът-ясновидец и биое
 нерголечител
няколко дни ще приема в град Монтана.
Всички предсказания са БЕЗПЛАТНИ.
Телефони за връзка, за повече информация
и записване: 0877236868, 0894236868

Слово

www. slovoplus. info

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

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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Фестивал
във Флорентин
Стефан П. СТЕФАНОВ,
председател на Дружеството на
краеведите, гр. Монтана

или селските свинари и говедари. От
бюджета на общините се заплащат на
частни лица наемите за учебни клас
ни стаи, за читалища, за общинските
Малко се знае от широката публика
съвети.
за Златията, защото и малко е писано Изследвачът показва една стройна
за нея. Книгата „Кът от Златията” на
дисциплинираща система в селата.
дългогодишния стопански ръководи
Небрежни пазачи, общинари, кметове
тел Иван Нисторов идва да промени
се отстраняват с решение на общин
това пренебрежително отношение
ските съвети. При кражби или палежи
на историците и краеведите и да
се прави „оглед на селото” и всички
запълни донякъде техния пропуск.
солидарно възстановяват щетите на
За нея се пишеше главно като за
ограбения или запаления. Според
една от житниците на България, но
Иван Нисторов това е имало възпи
се забравяше, че тя си има своя
ращ ефект върху хората с престъпни
история, свързана в голяма сте
намерения или необуздани страсти.
пен с националната. Книгата излиза
Общинските съвети стриктно следят
благодарение на отпуснатите средс
тва от общинския съвет на Община
Вълчедръм с личното съдействие на
кмета Иван Барзин.
Изследването засяга главно икономи
ческото развитие на селата Разград
и Крумово /отчасти Ботево и Златия/
за период от един век /1909 – 2009 г./.
В композиционно отношение авторът
Нисторов, Иван.
е оформил три книги – за община
Разград /1909 – 1934 г./, за община
Кът от Златията, С., 2011.
Крумово /1911 – 1934 г./ и за двете
общини до 2009 г. Направени са и
кратки исторически справки за двете
да се спазват определените от тях
села.
дати за начало на гроздобер, куку
За основа на книгата са изпол
рузобер или жътва, както и опре
звани летописните книги и про
делените места за вършитба. Това
токолите на общинските съвети
също намалява злоупотребите.
и настоятелствата, съхранявани
Авторът, пък и читателят, често се
в Окръжния държавен архив, гр.
възхищава от постоянството при
Монтана. Авторът се позовава и на
спазването на тази традиция.
спомени на свои съселяни и техни
И тук трудно започва дейността
наследници. Не пропуска да прави
на ТКЗС – не достига желание, не
свои коментари и интересни народоп достигат постройки, липсва фураж,
сихологически наблюдения, свързани има текучество на гледачи на
с взаимопомощта, съперничеството и животни. Общинските съвети много
ината на двете села.
години излишно дублират дейнос
Между героите на книгата Иван
тта на управителните съвети на
Нисторов е откр
 оил чешитите, а и
ТКЗС, нещо осъзнавано не само от
високообразованите люде. Над 200
автора още тогава, но наложено по
души от двете села завършв
 ат вис
идеологически или бюрократични
ше образование и поради липса на
причини. Общинските съвети центр
 а
работни места в родните селища се
лизирано ръководят и училищата, и
разселват из страната. Мнозина от
читалищата, вместо да се съсредото
тях израстват като добри ръководите чат само върху своите задачи.
ли и специалисти в различни сектори Иван Нисторов няма за цел да пра
на живота. Петър /Пиер/ Владимиров ви пълна история на селищата.
става дори началник на ИСУЛ.
Книгата му все пак е едно успешно
Трудовата повинност за мъжете, а
начало, недостигнато от краеведи
по-късно и за жените, се опреде
те Спиридон Пишийски и Неофит
ля от общинарите и се използва за
Гаврилов Колерски, чиито матери
строителство на мостове, църкви,
али авторът на „Кът от Златията”
училища, чешми, кладенци /герани/,
използва. Снимковият материал не
водоснабдяване и опесъчаване
само е непълен, но и не е достатъчно
на улици. Авторът се удивлява на
дешифриран, а в посочената библи
строгите глоби за неявилите се на
ография липсват някои данни. Но не
работа. След 9. IХ. 1944 г. се добавя и ка следващите краеведи да направят
самооблагането в помощ на общес
повече. В техническо отношение кни
твеното строителство. Населението
гата е безукорна – великолепна кори
е заплащало в натура – по кофа
ца на земляка Тодор Деков, отлична
жито от къща за музикантите, които
редакторска и коректорска работа.
всяка седмица свирят на хорото, а с
Вероятно при ново издание авторът
царевица, в зависимост от декарите, ще разшири и прецизира труда си.
се е заплащал трудът на полските
В приложенията на книгата са пред
пазачи /пъдарите/, селските пазачи
ставени хронологични списъци на

Сага за
Златията

кметовете за 100 години, а също и на
убитите във войните до 9. IХ. 1944
г. , но не и след това. Включени са и
списъци на фамилиите от двете села
с броя на обитаваните в миналото
къщи и броя на обитаваните днес.
Посочени са топонимични назва
ния на местн
 ости от с. Крумово и
Златията, но не са включени такива и
от Разград.
Иван Нисторов се е постарал да бъ
де обективен при разкр
 иването на
истините за миналото. Независимо
от политическите си убеждения, той
с огорчение отбелязва, че в повече
то протоколи на общинските съвети
след 9. IХ. 1944 г. като че ли превес

видят много общи неща за двете
села – ревностната грижа за собст
вени училища, читалища и църкви,
за строителството на мостове през р.
Цибрица, опесъчаването на улиците.
Забавно е да се проследи опитът на
селата да се надпр
 еварват или да
придърпв
 ат чергата към себе си. И в
двете села по молби на жители общи
нарите ги признават за бедни, което
им осигурява безпл
 атно лечение и
образование.
Иван Нисторов не само е свидетел,
но е и участник в невижданото стро
ителство през 50-те, 60-те и 70-те
години на ХХ век. Той представя
кампанията за масово ограмотяване,
в която се включват не само
училищата, но и читалищата. По
8 бригади се създават във всяко
от селата. Появяват се и мла
дежките бригади. Осигуряват
се лекар, зъболекар, акушерка,
заработват пощи, радиоуредби,
кино, развива се спортна и ху
дожествена дейност. В резултат
на социалистическото сърев
нование се появяват и носите
ли на „Златен орден на труда”,
награди с екскурзии в страната
и в чужбина. Строят се битови
комбинати с поща, баня, фурна
и канцеларии. Водоснабдяват се
и се електрифицират селата, ас
фалтират се пътища и улици и се
увеличава броят на автобусните
линии, минаващи през двете села.
Началните трудности се преодо
ляват постепенно и се въвежда
научният подход – двете села се
прочуват в страната с двукрат
ното оагване при овцете майки
последна лактация. През 1986 г.
са на второ място у нас /след с.
Поликраище, Великотърновско/
има грижата за изпълнението на дър по брой на отгледани 40 000 пуйки за
жавните доставки, а не толкова гри
годината. Започва се изграждането
жата за оцеляването на съселяните.
на пуйкокомбинат, но идеята не се
На с.155 той пише: „През пролетта
довежда до край.
закупеното жито не достигна, което
В края на книгата си Иван Нисторов
стана причина ТКЗС да организира
е казал по няколко добри думи за
временна фурна, в която се месеше
видни ръководители, с които е било
ечемичен хляб. Тази истина не съ
удоволствие да се работи.
ществува в протоколите, но то беше
С „Кът от Златията” Иван Нисторов
факт и много семейства си лягаха
не само изпълнява своя синовен дълг
гладни. Това беше грозното лице на
към родния си край. Авторът има
провежданата от държавата политика щастието да участва в най-големите
към селото и създадените от парти
му възходи и затова с болка говори
ята земеделски стопанства.” Авторът за днешното му състояние на упадък.
е резервиран и към практиката об
Като човек, изучавал философия, той
щинските съвети да издават прека
сигурно си дава сметка, че нищо от
лено идеологизирани удостоверения добре направеното не изчезва безс
за честност и благонадеждност, като
ледно – примерът на положителното,
посочва случаи на хора с издадено
направено в миналото, остава в ду
удостоверение само за честност, но
шите на съвременниците и потомците
не и за благонадеждност, а след вре им. Историята се пише затова, за да
ме се оказва, че те са се реализирали не се повтарят грешките и добри
не само като отлични специалисти,
те постижения да се използват при
а някои от тях и техните потом
възможност. Гаранция за Разград и
ци са се оказали и изключително
Крумово е „Кът от Златията”, един
благонадеждни.
значим краеведски принос на Иван
В „Кът от Златията” могат да се
Нисторов.■

