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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 

виждане относно желанието 
на министър Симеон Дянков 
да влезем в еврозоната, 
Калфин каза, че Дянков 
трябва да спре да говори по 
темата за еврозоната, това ще 
е най-добре, очевидно не му 
е ясно за какво става въпрос. 
Преди две години дойде и 
каза, че България ще влиза в 
еврозоната ей сега, замрази 
заплатите, спря да плаща на 
фирмите, хората обедняха, 
фалираха маса предприятия. 

Само преди месец заяви, 
че ние вече не искаме да 
влизаме в еврозоната. Сега 
пак е заискал да влизаме, 
това е пример за несериозна, 
колеблива и бих казал, 
неграмотна политика. 

Ивайло Калфин се оказа 
кадем за Бяла Слатина 
в деня на празника на 
града - Кръстовден. Той 
изгледа първото полувреме 
на футболния мач между 
местния “Чавдар” и 

“Академик” - София и 
домакините поведоха, 
а в края на срещата и 
победиха убедително. 
Вечерта заедно с депутати, 
кмета на града Венцислав 
Василев и ръководители 
на общината присъства 
на тържеството по случай 
празника на този красив, 
древен и същевременно 
много бързо обновяващ се 
в последните години град. 
Град, в който само преди две 

десетилетия се развиваше 
успешно машиностроенето, 
шивашката и хранително-
вкусовата промишленост.

В приветствието си 
към гражданите на Бяла 
Слатина, към гостите на 
града от побратимения град 
Панчево - Сърбия, кметът 
Венцислав Василев спомена 
традициите, които са съдбата 
на този град, неговите 
светли личности в миналото, 
успехите в образованието, 

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 
единение. 

Поздравявайки събраните 
на белослатинския площад 
граждани и гости Ивайло 
Калфин каза, че се е 
запознал с плановете за 
развитието на Бяла Слатина 
и привлечените напоследък 
много чужди инвестиции, 
но освен усилията на 
кмета, на общинския 
съвет, на депутатите от 
този край е необходимо 
държавата да застане със 
стратегия за развитието на 
Северозападния регион. 
Така че институциите, 
финансирането да помогнат 
на този прекрасен град да се 
развива.■

Калфин: Нужна ни е 
европейска политика 
за регионите

Особено за Северозапада. Държавата да се
ангажира с финансиране за приоритетното му развитие

Началото е по со че но в 
един за па зен тур с ки 

до ку ментq и то е от пре ди 
по ве че от че ти ри столетия, а 
пре ди 131 го ди ни с кня жес
ки указ Бяла Слатина ста ва 
град. Много съ би тия са се 
слу чи ли тук, в равнината,, 
пок рай лъ ка ту ше ща та ре ка 
Скът, мно го съ би тия са се 
нас ло или през годините, но 
гра дът и не го ви те хо ра са 
би ли ви на ги горди, че но сят 
име то белослатинци, че имат 
своя град в равнината.

Да от бе ле жат празника, 
кой то по дъл го лет на тра
ди ция  се чес т ва нав ръх 
Кръстовден, ко га то е и един 
от найста ри те па за ри в 
Северозапада, в съ бот на та 
ве чер на цен т рал ния пло щад 
на гра да се съб ра ха мно го 
жи те ли на общината, гос ти 
на Бяла Слатина. Посрещнат 
пре ди то ва от кме та инж. 
Венцислав Василев и от 
пред се да те ля на об щин с кия 
съ вет Цветана Иванова, за
ед но с де пу та та от Коалиция 
за България Георги Божинов, 
гост за тър жес т ва та бе ев ро
де пу та тът Ивайло Калфин. 
Той бе сър деч но при ветс т
ван от хо ра та, а про фе сор 
Връбка Орбецова, един от 
найго ле ми те род ни спе ци
алис ти по нет ра ди ци он на 
медицина, му връ чи цветя.

В сво ето при ветс т вие 
към съг раж да ни те инж. 
Венцислав Василев мар ки
ра ус пе хи те на един мандат, 
дал про ме ни в мно го об
лас ти на жи во та на хората, 
как то и перспективите, ко ито 
има с раз к ри ва не то на но ви 
ра бот ни мес та в бъ де що то 
раз ви тие на бу бар с т во то в 
района, кметът при зо ва да 

не от ми на ва ме с ле ка ръ ка 
човечността, доб ро та та и 
топ ли на та в от но ше ни ята 
по меж ду си.

На праз ни ка на Бяла 
Слатина гостува де ле га ция 
от сръб с кия град Панчево, с 
кой то град Бяла Слатина е 
побратимена, во де на от кме
та Весна Мартинович. 

Тази го ди на зас лу же но 
зва ни ето “Почетен граж да
нин на Бяла Слатина” бе ше 

при съ де но на Иван Попов. 
Учител, музикант, те ат рал 
и певец, чо век, поз нат ка то 
ръ ко во ди тел на пев чес ки и 
му зи кал ни фор ма ции към 
читалището. 

За доб ро то нас т ро ение на 
хората, дош ли в чу дес на
та сеп тем в рийс ка ве чер на 
площада, се пог ри жи ха тан
цьо ри те и пев ци те от “Ние, 
българете” , “Огнено шоу “ и 
със та вът “Етноритми”.

На сре ща с ръ ко вод с т
во то и Инвестиционно 

дру жес т во “Холдинг 
Текстилен Клъстер 
коприна”АД, стар ти ра ре
али за ци ята на то ва доб ре 
под гот ве но и с го лям ико но
ми чес ки и со ци ален ефект 
начинание.

На сре ща та с кме та инж. 
Венцислав Василев при със
т ва и пред се да те лят на ин
вес ти ци он но то дру жес т во на 
Холдинг “Клъстер коприна” 
Мила Димитрова, ек с пер ти 
от дружеството, спе ци алис ти 
от общината. Инвестицията, 
ко ято хол дин гът 
ще направи, е в 
раз мер на око ло 
78 ми ли она 
лева, об щи на 
Бяла Слатина 
учас т ва с пре
дос та вя не то на 
сгра ден фонд за 
бли зо два ми ли
она лева.

Като пър ва 
крач ка за поч ва 
спеш но уза ко
ня ва не соб с
т ве нос т та на 
сградите, про
вер ка на тях но
то състояние, 
обследвания. 
“Булеско”  Бяла 
Слатина, ще 
бъ де пър во
то при ем нопре да ва тел но 
пред п ри ятие за ес тес т ве
на коп ри на в България. 
Амбициозният срок, кой то 
са си пос та ви ли об щи на та и 
инвеститорите, е на пър ви 
май 2012 го ди на да за поч
не при ема не то на из су ше
ни те пашкули, ка то всич ки 
дейнос ти по приемането, 
съх ра не ни ето и пре ра бот

ка та са в ев ро пейс ки те 
регламенти. Това да ва въз
мож ност за ус та но вя ва не на 
об щи пра ви ла за схе ма за 
ди рек т но под по ма га не в рам
ки те на об ща та ев ро пейс ка 
сел с кос то пан с ка политика, 
за ус та но вя ва не на ня кои 
схе ми за под по ма га не на зе
ме дел с ки те стопани. 

Бъдещото пред п ри ятие 
ще се раз гър не на площ 18 
дка, ще има 5 цеха, ли ния за 
сви ло то че не на пър вия етап 
и  тъ ка чен цех с ка па ци тет 
120 000 мет ра на месец. 
Копринените тъ ка ни ос вен 

че са кра си ви и практични, 
са все попред по чи та ни и 
па зар за про дук ци ята има. 
В Бяла Слатина тра ди ци
ята да се от г леж дат коп ри
не ни бу би е от столетие. 
Само доп ре ди по ло вин век 
тук бу бар с т во то бе се ме ен 
бизнес, а цен т рал ни те ули ци 
на гра да бя ха за ле се ни с 
черници. ■

Древен и сла вен
град в рав ни на та

Бяла Слатина 
- част от 
пъ тя на 
коп ри на та
Да пре вър нат града и ре ги она 
в цен тър за въз с та но вя ва не на 
бу бар с т во то в то зи край и 
про из вод с т во то на ес тес т ве на 
коприна, е за ло же но ка то ос но ва 
на големия, от дав на же лан 
ин вес ти ци онен про ект на 
общината
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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

22 - 28 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

“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.

Продавам къща с 4 стаи, мазе, с дворно 
място 1 дка – овошки, лозе, в 

село Гаганица. 
Тел. 09528/444 – Иван

“Балканска 
зас т ра хо ва тел но-бро кер с ка
къ ща” ЕООД

Поискайте съ вет от нас, а ние 
ще из бе рем найдоб ро то за вас!
Сключване на всич ки ви до ве 
зас т ра хов ки към всич ки зас т ра
хо ва тел ни компании.

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

“Овергаз Капитал” 
пред ла га 
пре фе рен ци ал ни ус ло вия 
за пот ре би тел с ки 
кре ди ти до 2000 ле ва

“Овергаз Капитал” пред ла га пре фе рен ци ал ни 
ус ло вия за пот ре би тел с ки кре ди ти до 2000 ле ва 
на всич ки би то ви те клиенти, ко ито са зап ла ща
ли ре дов но смет ки те си за при ро ден газ през 
пос лед ни те 12 месеца. Офертата е ва лид на до 
15 де кем в ри 2011 г. за те ри то ри ята на ця ла та 
страна. Единственото ус ло вие е до ма кин с т ва та 
да са има ли ме сеч ни смет ки над 30 лева.

Желаещите да се въз пол з ват от ус лу га та 
ня ма да зап ла щат так са за раз г леж да не на 
документите, ня ма да имат нуж да от поръчител, 
а го диш ни ят им лих вен про цент ще е 13.85%.

Обслужването ще се из вър ш ва чрез кли ен т с
ки те цен т ро ве на дъ щер ни те на “Овергаз” га зо
раз п ре де ли тел ни дру жес т ва в страната.

ч 22 Св. свщмчк Фока, 
еп. Синопийски. 

Св. про рок Йона. 
Преп. Йона. Преп. Козма 
Зографски 

п 23 * Зачатие на 
Св. Йоан Предтеча и 
Кръстител. Св. мчца 
Ираида 

с 24 Св. пър во мъ че
ни ца и рав но апос тол на 
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 дру жи на та му 

с 28 Преп. Харитон 
Изповедник. 

Св. прор. Варух
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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

Уважаеми съг раж да ни
от об щи на Враца,
Приемете мо ите поз д рав ле ния
по по вод Деня на
не за ви си мос т та на България!

22 сеп тем в ри е ед на от най-за бе-
ле жи тел ни те да ти в на ци онал на-
та ни история. Преди 103 го ди ни 
във Велико Търново с ма ни фест 
княз Фердинанд обя вя ва не за ви-
си мос т та на България. Нека па зим 
тра ди ци ите на ве ли ки те българи, 
ко ито обя ви ха не за ви си мос т та на 
Родината ни и да про дъл жим тях-
но то де ло с достойнство!
Честит празник!

д-р Костадин ШАХОВ
кмет на Община Враца

Изчистете душата си, излекувайте тялото си!

Искате ли да бъ де те здрави? Може ли све тът да 
ста не подобър? Имате ли нуж да от спо койс т вие 
и сигурност? Искате ли да зна ете как да по доб ри
те жи во та си, да бъ де те пожиз не ни и енергични? 
Знаете ли кой мо же да ви по мог не да сбъд не те 
меч ти те си? Кой мо же да ви по мог не да на ме ри те 
по ло вин ка та си? Кога ще на ме ри те работа? Къде да 
оти де те да учите? Кой ми е при ятел и кой са мо се 
прес т ру ва на такъв?

Аз знам КОЙ мо же да от го во ри на всич ки те ви 
въпроси. Аз знам КОЙ мо же да из чис т ва не га тив на
та енер гия от хора, от къщи, от предмети. Аз знам 
КОЙ мо же да ви за ре ди с по ло жи тел на та енер гия и 
да про ме ни на чи на ви на живот. КОЙ е той? ТОЙ е 
изследван, доказан, приз нат и до ку мен ти ран от ня
кол ко ин с ти ту ции на Република България.

Ясновидецът Велков казва: „Аз ни що не вър ша 
случайно. Всичко, ко ето пра вя, е про дик ту ва но от 

това, ко ето виж дам и усе
щам по енер ги ен начин. 
Аз чув с т вам къ де и ко га 
тряб ва да се отиде, как во 
тряб ва да се нап ра ви, за 
да се по мог не на чо ве ка, 
за да жи вее поздрав 
и пощас т лив живот. 
Аз вър ша са мо добро. 
Мога да по ма гам и все ки 
път, с все ки чо век аз се 
доказвам. 

МОГА И ГО ПРАВЯ С
ПОМОЩТА НА БОГА!

Феноменът-яс но ви дец и би о енер го ле ч ител 
ня кол ко дни ще при ема в град Монтана. 
Всички предсказания са БЕЗПЛАТНИ.
Телефони за връзка, за по ве че ин фор ма ция
и записване: 0877236868, 0894236868
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Празник 
в Девене

Зам.кме тът на община Враца 
ин ж.  Пе тя Аврамова гостува на 
празника в с. Девене. Беше от
к ри та чеш ма, въз с та но ве на със 
сред с т ва на община Враца, спе
че ле ни по про ект на кметс т во то в 
с.Де ве не  за  „Малки граж дан с ки 
ини ци ати ви”. Строителноре монт
ни те дейнос ти въз ли зат на 4771 
лв. Чешмата  е пос т ро ена през 
1923 г. от ко опе ра ция „Златен 
плугь”.

Ин ж.  Ав ра мо ва по да ри на 
пенсионерския клуб в с.Де ве не 
мик ро въл но ва печка. На праз ни ка 
при със т ва ха об лас т ни ят уп ра ви
тел на Враца Пепа Владимирова, 
на род ни ят пред с та ви тел Георги 
Божинов, об щин с ки съ вет ни ци и 
кме то ве от общината.▼

73 пър вок лас ни ци от община 
Криводол прек ра чи ха пра га

    на род но то училище. Учебната го ди на бе тър жес т ве но от к ри та

в пет те учеб ни за ве де ния в 9:00 ча са 
с из ди га не на на ци онал но то зна ме и под зву

ци те на хим на на Република България. По слу

чай пър ви я уче бен ден поз д ра ви тел ни ад ре си 

бя ха връ че ни във всич ки учеб ни заведения, 

а в ОУ „Васил Левски” в с. Ракево уче ни ци

те лич но поз д ра ви инж. Тошко Павлов – зам.

кмет на община Криводол, кой то им по же ла 

да се трудят, да ус во яват знания, да усъ вър

шен с т ват сво ите да ро ва ния и да вяр ват в 

си ла та на просветата. На пе да го зи те по же

ла твор чес ки ус пе хи и спор на ра бо та с мал

ки те им възпитаници.Всеки пър вок лас ник по лу чи от общината 

ин ди ви ду ален по да рък – учеб ни по со

бия и книж ка с приказки. Общият брой на 

учениците, ко ито ще се обу ча ват в учи

ли ща та от община Криводол за но ва та 

учеб на 2011/2012, е 687, раз п ре де ле ни в 42 

паралелки.■

Неофит ПЕТКОВ
Това се ло все още е за па зи ло 
на се ле ни ето си. В не го жи ве ят 
и млади, и стари. Те си пра вят 
ком па нии в ба ро ве те в центъра. 
Но за що да не се ро ди и бар на 
пенсионерите, кой то да се на ре че 
клуб? Идеята дой де от ер ден ча
ни на Стоян Борисов, ня ко гаш ния 
ди рек тор на мас ло бойна та фаб
ри ка в Бойчиновци “Растма май”. 
Това ще бъ де не бар, а клуб на 
пенсионера.
Тези дни всич ки пен си оне ри в 
Ерден бя ха по ка не ни в рес то рант 
“Кариана”, къ де то Стоян Борисов 
из ло жи иде ята си за клуба. В цен
тъ ра сре щу то зи рес то рант има 
помещение, къ де то до не от дав на 
ра бо те ше бар, но се га по ме ще ни
ето е освободено. Ако се нап
ра ви то зи клуб, в не го ще хо дят 
пен си оне ри те и ще общуват, ще 
разговарят.
На съб ра ни ето взе ха ре ше ние 
всеки, кой то е член на клуба, да 
пла ща член с ки внос за го ди на та 
2 лева. Участниците в съб ра ни
ето из ло жи ха сво ите виж да ния 
за клуба. И при еха при сър це осъ
щес т вя ва не то на иде ята на Стоян 
Борисов.
На та зи сре ща бя ха избрани: 
клу бен съ вет с пред се да тел 
Стоян Борисов и чле но ве Венка 
Борисова (зам.председател) и 
Васил Илиев; кон т ро лен съ вет с 
пред се да тел Райна Петкова и чле
но ве Каменка Петрова и Цветко 
Димитров. Наименованието на 
но во то за ве де ние ще бъ де клуб 
на пен си оне ра “Калето”. Името 
ид ва от близ кия до се ло то хълм, 
из вес тен от ста ри времена. Тук е 
има ло рим с ка крепост, а покъс
но и българска. “Младите” ста ри 
граж да ни на Ерден ще мла де ят с 
клуб “Калето”.

В Ерден, 
об щи на 
Бойчиновци
ще се ро ди 
клуб“Калето”

Честит юбилей!
На 18 сеп тем в ри Недко 

Дамяновски, ро ден в с. 
Галиче и жи ве ещ във Враца, 
на вър ши 75 г. 

От дъл го вре ме Недко 
Дамяновски е в еки па 
на в. “Слово плюс” ка-
то сътрудник, ав тор и 
разпространител. За не го 
жур на лис тът Илия Борисов 

казва, че е из к лю чи те лен 
човек, че та ки ва хо ра ка то не-
го ряд ко се срещат. 

Ние зна ем то ва и сме мно го 
горди, че та къв чо век ра бо-
ти за ед но с нас за иде ята на 
чес т на та журналистика.

Да си ни жив и здрав, бай 
Недко! Ние не мо жем без теб!

Параскева МАРКОВА, 
гл. ре дак тор на в. “Слово плюс”
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Фестивал 
във Флорентин

Стефан П. СТЕФАНОВ,
пред се да тел на Дружеството на 
краеведите, гр. Монтана 

Малко се знае от ши ро ка та пуб ли ка 
за Златията, за що то и мал ко е пи са но 
за нея. Книгата „Кът от Златията” на 
дъл го го диш ния сто пан с ки ръ ко во ди
тел Иван Нисторов ид ва да про ме ни 
то ва пре неб ре жи тел но от но ше ние 
на ис то ри ци те и кра еве ди те и да 
за пъл ни до ня къ де тех ния пропуск. 
За нея се пи ше ше глав но ка то за 
ед на от жит ни ци те на България, но 
се забравяше, че тя си има своя 
история, свър за на в го ля ма сте
пен с националната. Книгата из ли за 
бла го да ре ние на от пус на ти те сред с
т ва от об щин с кия съ вет на Община 
Вълчедръм с лич но то съ дейс т вие на 
кме та Иван Барзин.
Изследването за ся га глав но ико но ми
чес ко то раз ви тие на се ла та Разград 
и Крумово /от час ти Ботево и Златия/ 
за пе ри од от един век /1909 – 2009 г./.  
В ком по зи ци он но от но ше ние ав то рът 
е офор мил три кни ги – за об щи на 
Разград /1909 – 1934 г./, за об щи на 
Крумово /1911 – 1934 г./ и за две те 
об щи ни до 2009 г. Направени са и 
крат ки ис то ри чес ки справ ки за две те 
села. 
За ос но ва на кни га та са из пол
з ва ни ле то пис ни те кни ги и про
то ко ли те на об щин с ки те съ ве ти 
и настоятелствата, съх ра ня ва ни 
в Окръжния дър жа вен архив, гр. 
Монтана. Авторът се по зо ва ва и на 
спо ме ни на свои съ се ля ни и тех ни 
наследници. Не про пус ка да пра ви 
свои ко мен та ри и ин те рес ни на ро доп
си хо ло ги чес ки наблюдения, свър за ни 
с взаимопомощта, съ пер ни чес т во то и 
ина та на две те села.
Между ге ро ите на кни га та Иван 
Нисторов е от к ро ил чешитите, а и 
ви со ко об ра зо ва ни те люде. Над 200 
ду ши от две те се ла за вър ш ват вис
ше об ра зо ва ние и по ра ди лип са на 
ра бот ни мес та в род ни те се ли ща се 
раз сел ват из страната. Мнозина от 
тях из рас т ват ка то доб ри ръ ко во ди те
ли и спе ци алис ти в раз лич ни сек то ри 
на живота. Петър /Пиер/ Владимиров 
ста ва до ри на чал ник на ИСУЛ.
Трудовата по вин ност за мъжете, а 
покъс но и за жените, се оп ре де
ля от об щи на ри те и се из пол з ва за 
стро ител с т во на мостове, църкви, 
училища, чешми, кла ден ци /герани/, 
во дос наб дя ва не и опе съ ча ва не 
на улици. Авторът се удив ля ва на 
стро ги те гло би за не яви ли те се на 
работа. След 9. IХ. 1944 г. се до ба вя и 
са мо об ла га не то в по мощ на об щес
т ве но то строителство. Населението 
е зап ла ща ло в на ту ра – по ко фа 
жи то от къ ща за музикантите, ко ито 
вся ка сед ми ца сви рят на хорото, а с 
царевица, в за ви си мост от декарите, 
се е зап ла щал тру дът на пол с ки те 
па за чи /пъдарите/, сел с ки те па за чи 

или сел с ки те сви на ри и говедари. От 
бю дже та на об щи ни те се зап ла щат на 
час т ни ли ца на еми те за учеб ни клас
ни стаи, за читалища, за об щин с ки те 
съвети.
Изследвачът по каз ва ед на строй на 
дис цип ли ни ра ща сис те ма в селата. 
Небрежни пазачи, общинари, кме то ве 
се отс т ра ня ват с ре ше ние на об щин
с ки те съвети. При краж би или па ле жи 
се пра ви „ог лед на се ло то” и всич ки 
со ли дар но въз с та но вя ват ще ти те на 
ог ра бе ния или запаления. Според 
Иван Нисторов то ва е има ло въз пи
ращ ефект вър ху хо ра та с прес тъп ни 
на ме ре ния или не обуз да ни страсти. 
Общинските съ ве ти стрик т но сле дят 

да се спаз ват оп ре де ле ни те от тях 
да ти за на ча ло на гроздобер, ку ку
ру зо бер или жътва, как то и оп ре
де ле ни те мес та за вършитба. Това 
съ що на ма ля ва злоупотребите. 
Авторът, пък и читателят, чес то се 
въз хи ща ва от пос то ян с т во то при 
спаз ва не то на та зи традиция.
И тук труд но за поч ва дейнос т та 
на ТКЗС – не дос ти га желание, не 
дос ти гат постройки, лип с ва фураж, 
има те ку чес т во на гле да чи на 
животни. Общинските съ ве ти мно го 
го ди ни из лиш но дуб ли рат дейнос
т та на уп ра ви тел ни те съ ве ти на 
ТКЗС, не що осъз на ва но не са мо от 
ав то ра още тогава, но на ло же но по 
иде оло ги чес ки или бю рок ра тич ни 
причини. Общинските съ ве ти цен т ра
ли зи ра но ръ ко во дят и училищата, и 
читалищата, вмес то да се със ре до то
чат са мо вър ху сво ите задачи. 
Иван Нисторов ня ма за цел да пра
ви пъл на ис то рия  на селищата. 
Книгата му все пак е ед но ус пеш но 
начало, не дос тиг на то от кра еве ди
те Спиридон Пишийски и Неофит 
Гаврилов Колерски, чи ито ма те ри
али ав то рът на „Кът от Златията” 
използва. Снимковият ма те ри ал не 
са мо е непълен, но и не е дос та тъч но 
дешифриран, а в по со че на та биб ли
ог ра фия лип с ват ня кои данни. Но не
ка след ва щи те кра еве ди да нап ра вят 
повече. В тех ни чес ко от но ше ние кни
га та е бе зу кор на – ве ли ко леп на ко ри
ца на зем ля ка Тодор Деков, от лич на 
ре дак тор с ка и ко рек тор с ка работа. 
Вероятно при но во из да ние ав то рът 
ще раз ши ри и пре ци зи ра тру да си.
В при ло же ни ята на кни га та са пред
с та ве ни хро но ло гич ни спи съ ци на 

кме то ве те за 100 години, а съ що и на 
уби ти те във войни те до 9. IХ. 1944 
г. , но не и след това. Включени са и 
спи съ ци на фа ми ли ите от две те се ла 
с броя на оби та ва ни те в ми на ло то 
къ щи и броя на оби та ва ни те днес. 
Посочени са то по ни мич ни наз ва
ния на мес т нос ти от с. Крумово и 
Златията, но не са вклю че ни та ки ва и 
от Разград.
Иван Нисторов се е пос та рал да бъ
де обек ти вен при раз к ри ва не то на 
ис ти ни те за миналото. Независимо 
от по ли ти чес ки те си убеждения, той 
с огор че ние отбелязва, че в по ве че
то про то ко ли на об щин с ки те съ ве ти 
след 9. IХ. 1944 г. ка то че ли пре вес 

има гри жа та за из пъл не ни ето на дър
жав ни те доставки, а не тол ко ва гри
жа та за оце ля ва не то на съселяните. 
На с.155 той пише: „През про лет та 
за ку пе но то жи то не достигна, ко ето 
ста на при чи на ТКЗС да ор га ни зи ра 
вре мен на фурна, в ко ято се ме се ше 
ече ми чен хляб. Тази ис ти на не съ
щес т ву ва в протоколите, но то бе ше 
факт и мно го се мейс т ва си ля га ха 
гладни. Това бе ше гроз но то ли це на 
про веж да на та от дър жа ва та по ли ти ка 
към се ло то и съз да де ни те от пар ти
ята зе ме дел с ки стопанства.” Авторът 
е ре зер ви ран и към прак ти ка та об
щин с ки те съ ве ти да из да ват пре ка
ле но иде оло ги зи ра ни удос то ве ре ния 
за чес т ност и благонадеждност, ка то 
по соч ва слу чаи на хо ра с из да де но 
удос то ве ре ние са мо за честност, но 
не и за благонадеждност, а след вре
ме се оказва, че те са се ре али зи ра ли 
не са мо ка то от лич ни специалисти, 
а ня кои от тях и тех ни те по том
ци са се ока за ли и из к лю чи тел но 
благонадеждни.
В „Кът от Златията” мо гат да се 

ви дят мно го об щи не ща за две те 
се ла – рев нос т на та гри жа за соб с т
ве ни училища, чи та ли ща и църкви, 
за стро ител с т во то на мос то ве през р. 
Цибрица, опе съ ча ва не то на улиците. 
Забавно е да се прос ле ди опи тът на 
се ла та да се над п ре вар ват или да 
при дър п ват чер га та към се бе си. И в 
две те се ла по мол би на жи те ли об щи
на ри те ги приз на ват за бедни, ко ето 
им оси гу ря ва без п лат но ле че ние и 
образование.
Иван Нисторов не са мо е свидетел, 
но е и учас т ник в не виж да но то стро
ител с т во през 50те, 60те и 70те 
го ди ни на ХХ век. Той пред с та вя 
кам па ни ята за ма со во ограмотяване, 

в ко ято се включ ват не са мо 
училищата, но и читалищата. По 
8 бри га ди се съз да ват във вся ко 
от селата. Появяват се и мла
деж ки те бригади. Осигуряват 
се лекар, зъболекар, акушерка, 
за ра бот ват пощи, радиоуредби, 
кино, раз ви ва се спор т на и ху
до жес т ве на дейност. В ре зул тат 
на со ци алис ти чес ко то съ рев
но ва ние се по явя ват  и но си те
ли на „Златен ор ден на тру да”, 
наг ра ди с екс кур зии в стра на та 
и в чужбина. Строят се би то ви 
ком би на ти с поща, баня, фур на 
и канцеларии. Водоснабдяват се 
и се елек т ри фи ци рат селата, ас
фал ти рат се пъ ти ща и ули ци и се 
уве ли ча ва бро ят на ав то бус ни те 
линии, ми на ва щи през две те села. 
Началните труд нос ти се пре одо
ля ват пос те пен но и се въ веж да 
на уч ни ят под ход – две те се ла се 
про чу ват в стра на та с двук рат
но то оаг ва не при ов це те май ки 
пос лед на лактация. През 1986 г. 
са на вто ро мяс то у нас /след с. 
Поликраище, Великотърновско/ 

по брой на от г ле да ни 40 000 пуй ки за 
годината. Започва се из г раж да не то 
на пуйкокомбинат, но иде ята не се 
до веж да до край.
В края на кни га та си Иван Нисторов 
е ка зал по ня кол ко доб ри ду ми за 
вид ни ръководители, с ко ито е би ло 
удо вол с т вие да се работи. 
С „Кът от Златията” Иван Нисторов 
не са мо из пъл ня ва своя си но вен дълг 
към род ния си край. Авторът има 
щас ти ето да учас т ва в найго ле ми те 
му въз хо ди и за то ва с бол ка го во ри 
за днеш но то му със то яние на упадък. 
Като човек, изу ча вал философия, той 
си гур но си да ва сметка, че ни що от 
доб ре нап ра ве но то не из чез ва без с
лед но – при ме рът на положителното, 
нап ра ве но в миналото, ос та ва в ду
ши те на съв ре мен ни ци те и по том ци те 
им. Историята се пи ше затова, за да 
не се пов та рят греш ки те и доб ри
те пос ти же ния да се из пол з ват при 
възможност. Гаранция за Разград и 
Крумово е „Кът от Златията”, един 
зна чим кра евед с ки при нос на Иван 
Нисторов.■

Сага за 
Зла ти ята
Нисторов, Иван. 
Кът от Златията, С., 2011.

Диана СИРАКОВАС фолк ло рен фес ти вал се сбо гу ва ха с ля то то жи

те ли те на с. Флорентин, Видинско. Фестивалът 

е с меж ду на род но учас тие и ве че се е пре вър нал в 

традиция. За таз го диш но то му пе то из да ние дойдо ха 

фолк лор ни те със та ви на чи та ли ща та от се ла та Ново 

село, Антимово и Неговановци, как то и ви дин с ки те 

„Фиданките Асенови” – по лу чи ли ве че меж ду на род

на из вес т ност, и ру мън с ка та фолк лор на гру па при 

кул тур ния дом на об щи на Джурджица. С го лям ин те

рес пуб ли ка та прие му зи кан та Пико, кой то из пъл ни 

ру мън с ки на род ни ме ло дии на ба зой – му зи ка лен 

инструмент, по до бен на на ша та гайда.  Домакините 

се пред с та ви ха с дет с ка фолк лор на гру па и фолк ло

рен със тав на въз рас т ни те към читалището. За пър

ви път на сце на из ле зе и но вос фор ми ра ни ят дет с ки 

със тав на Неговановци.Всички учас т ни ци по лу чи ха гра мо ти и подаръци.

Фестивалът бе от к рит от кме та на об щи на та Георги 

Стоенелов. Отрупана с букети, Елита Костова, сек

ре тар на мес т но то чи та ли ще „Пробуда”, раз въл ну ва

но бла го да ри на от зо ва ли те се за учас тие групи, на 

спонсорите, под к ре пи ли събора, и на хората, дош ли 

да пог ле дат и послушат. Флорентинчани съ що ос та

на ха до вол ни от ожив ле ни ето, нас тъ пи ло в се ло то 

им. Отдавна тук ня ма учи ли ще и мла ди те идват, 

кол ко то да ви дят близ ки те си. Разнообразие в ти хи я 

сел с ки жи вот вна ся един с т ве но чи та ли ще то със сво

ите дейности.■


