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в земята от срам,
твърдят, че Куба
на Фидел Кастро
МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА
СНИМКА: NOTICIA AL DIA
е ощастливила
кубинския народ.
оциалните
Ако Европейският
утопии - опитите
съюз се разпадне,
(добронамерени или
европейските
коварни) да се пренареди
страни ще бъдат
човешкото общество
много по-зле от
по религиозен или
сега. Всички, както
политически признак,
процъфтяващите,
са осеяли историята с
като Германия,
трупове. И въпреки това
Франция и
не спират, макар всеки
скандинавските
следващ да води до подържави, така и
голяма катастрофа от
обеднелите, като
предишния. Трябва да
Гърция, Ирландия
приемем като необратим
и Испания. Ето
факта, че ние, човешките
защо една от найсъщества, се нуждаем (и
сериозните причини
ще продължим да търсим)
за спасяването на
съвършеното общество
Европейския съюз
или преместването на
е, че обединен,
рая на Земята, което
той ще посрещне
всяка социална утопия
по-лесно кризата
си поставя за цел да
и политиките за
постигне.
излизане от нея
В миналото сарацини
ще са по-успешни,
и християни се биели
отколкото ако
до смърт едни срещу
страните бъдат
други и помежду си, за
оставени на
да прочистят света от
собствената им
всякакви безбожници,
съдба. В този труден
неверници, суеверни,
час, може би найвероотстъпници, ренегати
трудния за Европа
и варвари и да наложат
от навечерието
човечество от пречистени
на Втората световна война,
и правоверни, посветило
трябва да се обединим
се на истинския Бог и
в защита на Съюза и
единствената вяра. Ала
вместо да наблюдаваме с
най-кръвопролитните
безразличие разрухата му, да
идеологически утопии се
се мобилизираме срещу нея,
Трябва
да
се
обединим
в
защита
на
Европейския
съюз.
развихриха през ХХ век,
изпълнени със съзнанието, че
като по броя на жертви
Загърбването на пазарите ще влоши кризата
желаещите да го разгромят
и причинени страдания
са същите непоправими
надминаха всички
националисти, оковани в
на традициите, езиците,
от сорта, че е проявена
с визия за момента, без да
рекорди. Нацистката мечта
старите си предразсъдъци,
се запитат дали щеше да е
обичаите, нравите и
безотговорна прибързаност
за човечество от висша раса,
възможно да ги финансират в със същите наушници, които
вярванията на всички страни в приобщаването на всички
изчистено от евреи, негри,
в миналото им попречиха
бъдеще, и отказваха да живеят
членки, стига, естествено,
страни членки към общата
цигани, малоумни и изроди,
да предвидят пагубните и
според действителните си
да не надхвърля спазването
европейска валута и че
и народи-роби в услуга на
за самите тях последици от
възможности,
задлъжнявайки
на съществените правила на
по-разумно щеше да бъде
арийския господар, доведе
насилническите им блянове.
постепенното и стъпаловидно по безотговорен начин. Така
до холокост и световна война, правовата държава.
Защото всеки национализъм,
спасяваха
настоящия
момент,
Сега, когато Европа е на
присъединяване към
изпепелила пет континента.
дори и проявяващият се за
но не осъзнаваха, че този
път да се пръсне, трябва да
еврото, като за поСвръх благородната
пред хората като по-улегнал
механизъм
на
бягство
ще
имаме предвид, независимо
слабо развитите страни
комунистическа утопия за
и толерантен, таи в себе
доведе сега и в бъдеще до
от всички критики, които
вратите бъдат отворени
създаване на общество без
си насилие срещу другия,
могат да й се отправят, че
провали като този, от който
само когато постигнат
класи и експлоатация на
различния, непринадлежащия
недовършеното дело, което
страда в момента.
минимален коефициент на
човек от човека не бе покъм племето.
сме успели да изградим,
Излизането от кризата ще
финансова, икономическа и
малко потресаваща, като си
Ако не загине при тази
даде на стария континент 60
институционална стабилност. изисква драстични реформи
помислим, че само
криза, демократичната и
години мир без прекъсване,
и огромни жертви, като
Това обяснение обърква
съветският гулаг и
либерална утопия, породила
тъй като всички военни
току-що взетите мерки от
следствието с причината.
китайската културна
Европейския съюз, може да
конфликти през последните
испанското правителство на
Ако Европа бе истински
революция унищожиха
сложи
десетилетия, като този на
Родригес Сапатеро са само
обединена, щеше да
(по пестеливи изчисления)
край на всички видове
Балканите, се случваха извън посрещне това изпитание,
първа стъпка. Не трябва да
40 милиона души
национализъм, отровили
границите на Съюза. И
се заблуждаваме – няма друг
без да поставя под съмнение
Винаги съм мислил,
съвременната история и
независимо от всичко, в което самата идея за Съюза. Ала
изход. Злото е сторено и сега
че създаването на една
разделили народите,
трябва да се поправи из корен. изправяйки ги в
изграждането на Европа не
този великолепен проект
обединена, интегрирана и
Най-лошото е, че настоящото самоубийствени войни,
успя, постиженията й са
наистина бе лишен от
свободна от граници Европа
положение предразполага
народната любов,
впечатляващи. Само що се
ще бъде първият колективен
които забавиха развитието
към появата на демагогията и и ограбиха културата им.
управляваше се от
отнася до Испания нека се
социален опит, който за
безразсъдството на лозунги,
запитаме дали, ако не се беше бюрокрации, правителства
разлика от другите няма да
Дори само затова, трябва
като общият текст и припевът да го спасим. Ала има
и институции, без да
присъединила към Европа,
се провали и ще успее да
надделяват над идеите и
достигне до сърцето на
преходът от диктатура към
постигне целта си да сложи
още много причини да го
реалистичния анализ. „Няма
обикновените граждани,
свобода и от бедност към
край на национализма,
сторим. В тези времена на
да се предадем на пазарите“
да ги мобилизира и вълнува
благоденствие щеше да се
противопоставил в процеса
икономическа глобализация
заради това, че виждат идеал, – този угоднически израз
осъществи толкова бързо и
на историята държавите
едно европейско обединение
се разнася напоследък
който, ако се осъществи
без политически трусове,
в безсмислени кланета,
или федерация има много
навсякъде. Разбира се, не
напълно, ще доведе до
както и стана. Въпреки
нахвърляйки се срещу
повече възможности
трябва да се предаваме и пред успешно да се конкурира
благоденствие на всички,
всичко Европа, която
културата, съставляваща
стимулирайки икономическия закона за земното притегляне, за завладяване на пазарите
така наречения Запад.
смятахме за обединена,
а бунтът срещу него е повод
прогрес, обществените
Могат да ме опровергаят,
се пропуква отвсякъде и
– единственото средство
за някои великолепни поеми. за създаване на работни
свободи, солидарността и
че идеята за Европейския
много европейци се радват
Страхувам се, че загърбването места и производство
справедливостта.
съюз не е „утопия“ – дума,
на това, защото смятат, че
на пазарите няма да породи
изпълнена с нереалност,
Не достигна
обединителният експеримент
на богатство, отколкото
добра литература, но е
а напълно действителен
вече се е провалил и ще бъде далновидността, проявена
отделната страна, която при
сигурно, че ще влоши кризата подобна на сегашната криза
политически проект, който
от авторите на идеята за
по-добре да се върнем към
и ще разруши накрая целия
не се опира на религиозни
Съюза, и в прилагането
старата Европа на нациите
може внезапно да изпадне в
икономически прогрес,
или идеологически принципи и границите. Днес това вече
на икономическите и
неплатежоспособност.
постигнат от европейските
(последните също са
социални политики не
не е гола футуристична
И ако Европейският съюз
религиозни, макар и светски), хипотеза, а реалност, която
страни през последните
се подходи със същия
оцелее, примерът му може
а на рационални убеждения и може скоро да се превърне
години. Това го знаят
реализъм. Ако настоящата
да вдъхнови други региони
познания. Съгласен съм.
всички политици – и леви,
криза доказа нещо, то е,
във факт поради жестоката
по света като Латинска
Във всеки случай става
и десни, но не се осмеляват
че не може да се живее
икономическа криза.
Америка и Африка, където
дума за изключително
да го кажат или го казват с
в измислен свят – нещо,
Каква е причината найплеменното и национално
амбициозен проект, изграден благородното и идеалистично позволено в литературата,
толкова усукване, че никой
противопоставяне разраства
въз основа на културата на
не им вярва. Изключение
но не и в политиката,
политическо дело на
метастазите, разяждащи
свободата и организиран
правят екстремистките
нито в една локална и
нашето време да изпадне в
развитието.■
с гъвкавост и зачитане на
групи, за щастие засега
ограничена действителност.
състояние на агония? Къде
* Перуанският писател
различията, гарантирани
маргинални, които биха
сгрешихме? Ще сбъркат тези, Европейските страни
Марио Варгас Льоса е
от демокрацията. Проект,
искали да възкресят Ленин
създадоха великолепни
които ще търсят отговори
носител на Нобелова награда
който осигурява запазването
или Мао, и без да потъват
системи за благоденствие
с технически аргументи
за литература за 2010 г.
Марио
ВАРГАС ЛЬОСА*
в. Паис
Превод Ангелина
ДИМИТРОВА

С

ЕС - Размисли за
един умиращ

Прочетохме за вас в e-vestnik
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Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 септември 5 октомври 2011
ч 29 Преп. Кириак
Отшелник.
Преп. Теофан Милостиви
п 30 Св. свщмчк
Григорий, просветител
на Армения.
Свв. мчци Рипсимия
с 1 октомври
* Покров на Пресвета
Богородица. Св. ап.
Анания. Преп. Роман
Сладкопевец.
Преп. Йоан Кукузел
н 2 † Неделя след Неделя
подир Въздвижение.
Св. свщмчк Киприан.
Св. мчца Юстина. Блаж.
Андрей, юродив ради
Христа.
п 3 Св. свщмчк Дионисий
Ареопагит. Преп. Йоан
Хозевит
в 4 Св. свщмчк Йеротей,
еп. Атински. Св. мчца
Виринея
с 5 Св. мчца Харитина.
Св. свщмчк Дионисий,
еп. Алексадрийски

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и

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

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
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Нова пакетна услуга прави природния газ
още по-достъпен за домакинствата
От 20 септември 2011 година всеки, който
търси ново, модерно, икономично и ефективно
енергийно решение за своя дом и живее близо
до вече изгр
 адена газоразпределителна мрежа,
ще може да се възползв
 а от уникалната нова
услуга HomeLine.
Това е първата пакетна услуга за газификация,
която осигурява неограничен достъп до всички
предимства на природния газ на достъпна фик
сирана месечна цена. Тя включва всички стъпки,
които домакинствата трябва сами да подсигурят,
ако искат да се газифицират – от проучване,
проектиране и изгр
 аждане на газова и водноотоплителна инсталации по утвърдени стандар
ти и съвременна технология до присъединяване
към мрежата на местното газоразпределително
предприятие.
Екипът на компанията ще осигури необходи
мите разрешителни, съгласувателни и регист
рационни документи, както и ще предостави на
новите клиенти газово оборудване с доказано
качество и пълна гаранция за срока на дого
вора за услугата. В пакета влиза и сервизно
обслужване, което осигурява прецизното функ
циониране на газовите уреди.
Така HomeLine предлага на домакинствата
предвидими сметки и възможност да се гази
фицират на достъпни цени, да избегнат пър
воначалната инвестиция и необходимостта от
кредити, да ползват всички предимств
 а на при
родния газ с гарантирано обслужване без до
пълнителни такси и разходи за период, който те
сами изберат.
За да научите повече, посетете www.homeline.
bg или заявете безплатно посещение от консул
тант на 0700 11 110.

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
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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

“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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АЕЦ Козлодуй стана шампион
В Деветата национална работническа
спартакиада на енергетиците в България
За девети пореден път спор
тистите от АЕЦ “Козлодуй”
станаха шампиони в национал
ната работническа спартакиада
на енергетиците в България,
проведена от 14 до 18 септем
ври в к. к. “Св. св. Константин
и Елена”. В деветото издание
на турнира премериха сили над
950 състезатели в 15 вида спорт.
Атомните енергетици катего
рично оглавиха компл ексното
класиране със 154 точки, като
изпревариха с цели 71 точки вто
рия отбор в класирането – спор
тистите от “Електроенергиен
системен оператор” ЕАД. Трети
с 64 точки остана тимът на ЕВН
– България.
В отборните състезания по от
делните дисциплини предст ави
телите на Клуба за физкултура,
спорт и туризъм “Първа атомна”

спечелиха следните призови
места:
●16 златни медала (мини
футбол - жени, волейбол - жени,
плажен волейбол - мъже и жени,
шахмат - мъже, тенис на корт жени, теглене на въже - мъже и
жени, плуване - жени, плуване
щафета - мъже и жени, стрийт
бол - мъже и жени, лека атлети
ка - жени, плажна борба до 85
кг - жени, плажна борба над 85
кг - жени);
● 6 сребърни медала (шах
мат - жени, дартс - жени, лека
атлетика - мъже, стрелба - мъже
и жени, бридж - жени);
● 7 бронзови медала (тенис
на маса - жени, бридж - мъже,
дартс - мъже, петанк - смесени,
плажна борба до 85 кг - мъже,
плажна борба над 85 кг - мъже,
волейбол - мъже).

”Вземи дете
– всеки има
нужда от
семейство”

Проведе се
футболен турнир
“В памет на
Панчев и Парчето”

Честит празник на всички!

Първият отбор на Монтана, с треньор
Венцислав Въглярски спечели футболния тур
нир за момчета до 13 г., организиран за пети
пореден път в памет на двама от легендите
на монтанския футбол Георги Панчев и Иван
Ангелов-Парчето. Втори остана вторият тим
на Монтана, с треньор Росен Ников, на трето
място се нареди формацията на „Мария Луиза”
(Лом), с треньор Владимир Софрониев. След
тях в класирането останаха „Хайдут” (Ерден)
на Красимир Благоев, „Ком” (Берковица) на
Цветан Живков и „Бенковски” (Габровница),
треньор на който е кметът на селото и бивш
комендант на военното авиационо поделение
Борис Цветков. Организаторите от Общината
и ПФК Монтана раздадоха три индивидуални
награди. За най-добър вратар на турнира бе
определен Тони Николов (Монтана ІІ), за найполезен играч Венислав Иванов (Монтана),
голмайстор на турнира с пет гола пък стана
Мартин Лазаров (Монтана).
Срещите от петото издание на турнира “В
памет на Панчев и Парчето” се играха на но
воизграденото футболно игрище с изкуств
 ена
настилка в парк “Огоста”. На официалното наг
раждаване присъств
 а лично роденият в мон
танското село Винище, но живеещ в Германия
бизнесмен Кирил Маринов, който дари 500
000 лв. за новата придобивка. “През октомв
ри 2009 г. обещах на кмета Златко Живков, че
ще осигуря пари за това игрище и в момента
съм много щастлив, че то вече е факт и де
цата на Монтана ще има къде да тренират и
играят”, заяви с насълзени очи 84-годишният
бизнесмен. Той е сред най-големите дарители
в родния си край, за което миналата година бе
удостоен с почетния знак на Община Монтана.

Точно преди една година на този
хубав празник стартира Регионална
кампания по приемна грижа под на
слов ”Вземи дете – всеки има нужда
от семейство”.
Това е една от малкото кампании
в България, която се провежда на
равнопоставени партн
 ьорски начала
между ОЗД и доставчик на социална
услуга. Партньори в кампанията са
КСУ – Монтана, и ОЗД – Монтана. С
общи усилия успяхме да привлечем
местния бизнес в гр. Mонтана, с цел
финансиране на планираната кам
пания.
Преди една година в общи
на Монтана имаше 5 приемни
семейства.
Благодарение на усилията, поло
жени от екипа на ОЗД – Монтана
и екипа на КСУ – Монтана към м.
септември 2011 г. на територията на
общината вече има 20 утвърдени
професионални приемни семейств
а
и 2 доброволни приемни семейства.
Към 17.09.2011 г. броят на децата,
настанени в приемни семейства, е
22. През последната една година
общият брой на децата, преминали
през приемни семейства, е 26.
Благодарим на всички, които учас
тваха активно в популяризирането на
приемната грижа на територията на
община Монтана!

Милен ГЕЧОВСКИ
началник отдел «Закрила
на детето» - Монтана

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 изчиств
 а 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
това, което виждам и усещам по енергиен начин.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република България
Проект “Корекция на река Боденска бара град Мездра”
BG161PO001/1.4-06/2010/021
Проектът се финансира от Европейския фонд за реги
онално развитие, от държавния бюджет на Република
България и Община Мездра
На 20.09.2011 год. се проведе пресконференция за запознаване на
обществеността със стартиралия на 03.06.2011 година проект “Ко
рекция на река Боденска бара град Мездра” по схема за предоста
вяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010
”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвр
 атяване на навод
нения в градските агломерации”.
Схемата е част от Оперативна програма «Регионално развитие»
2007-2013 г. и има за цел да бъдат реализирани мерки за предотв
ратяване на наводнения в градските центрове и прилежащите им
територии, като по нея имат право да кандидатстват 86 общини от
обхвата на градските агломерационни ареали.
Проектът се осъществява с финансовата подкр
 епа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициент по проекта е Община Мездра, която се нарежда сред
първите общини, получили финансиране по схемата за предотвр
 а
тяване на наводнения по ОПРР.
Проектът е с продължителност една година – до месец юни 2012
г. , а стойността му е 1 049 708,26 лв., осигурени от Европейския
фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република
България и Община Мездра.
Целите на проекта са:
Предпазване на населеното място от наводнения;
Минимизиране на рисковете за човешкото здраве и околната среда;
Подобряване на екологичната инфраструктура;
Подобряване на санитарно-хигиенните условия на реката в чертите
на населеното място.
Като резултат всички корекционни и брегоукрепващи
мероприятия, разработени в технологичната част на инвестици
онния проект, имат основно предназначение да запазят същест
вуващата природна среда, да я защитят, и са условия за нейното
допълнително възстановяване.
Осъществяването на проекта ще подпомогне в генерален план
стремежа на Община Мездра за благоустрояването на градския
център, подобряване на физическия му облик, постигането на ба
ланс между икономическото и природосъобразното му развитие.

Аз чувствам 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!

Слово

плюс

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. 0886 024 339,
0876 537 952

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

www. slovoplus. info

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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Отпускат средст ва за
разкопките в Оходен

а последното заседа
ние на Общинския
съвет във Враца беше реше
но да се отпуснат 5000 лева
за финансиране на дейнос
ти, свързани с нуждите от
подобряване инфраструктурата, информационното
обслужване и продължаване
на археологическите раз
копки на праисторическо
селище край с. Оходен, общ.
Враца. Предложението направи
общинският съветник от ВМРО
Красимир Богданов
В изпр атената още през ме
сец юли докладна Богданов
изтъква научната стойност на
находките и възможността Оходен да се превърне във важен
туристически обект.
Проучванията на праисто
рическото селище от ранния
неолит „Оходен-Валога” дати
рат от 2002 г. За осем години
археологически разкопки с
ограничен финансов ресурс е
проучена обща площ от 950
кв.м. Екипът е в състав: Георги
Ганецовски от РИМ - Враца –
ръководител на експедицията,
Вивиана Митева – тафоном, д-р
Николай Спасов - палеонтолог,

д-р Радка Златева – специ
алист по каменна индустрия,
д-р Елена Маринова – па
леоботаник и палеоеколог и
проф. д-р Хенриета Тодорова
- консултант.
Добити са ценни археологи
чески находки свидетелства
щи за появата и развитието на
най-ранната земеделска култура
в Европа.
Находките от раннонеолит
ното селище край Оходен
предизвикват сериозни научни
дискусии, засилен медиен и ту
ристически интерес.
В дейността си и през 2011
година археологическият екип
среща редица научни и финан
сови проблеми.
Необходимо е набавяне на
нови данни за културно-хроно
логическата позиция на обекта,

за появата и хронологическа
та принадлежност на първата
земеделска цивилизация; за пъ
тищата на заселване и разпрос
транение на първите земеделци
на Балканския полуостров.
През 2011 г. Община Враца е
отпуснала финансова субсидия
в размер на около 10 000 лева.
Тези средства покриват изд
ръжката на експедицията, което
включва екип, база, материали
и консумативи, транспортни
разходи и заплатите на пети
ма работници. Необходими
са допълнителни средства за
анализи, техническо заснемане,
компютърна обработка на дан
ните и защита на археологи
ческия обект в размер на 6000
(шест хиляди) лева. По насто
ящем има само една датирана
проба по метода С14. От обекта

за транспорт на оборудва
нето и инстументите. За же
лаещите да посетят обекта
тези живописни 800 метра
от село Оходен до местн
 ос
тта Валога се превръщат
в екстремно преживяване.
Необходимо е насипване на
черния път с каменен трош
ляк и неговото валиране за
обезпечаване на достъпа до
обекта за туристи и любители.
Това би била важна стъпка към
превръщането на ранноне
олитния обект в туристическа
атракция.
За улеснение на нарастващия
брой посетители и информаци
онното обслужване на обекта
е необходимо поставянето на
указателни знаци и табели.
В помощ на експедицията
временно са привлечени лица
по програми за трудова заетост.
Кратките срокове на заетост и
напускането на тези лица ще
затрудни пълноценната работа
на екипа.
Средствата ще бъдат осигуре
ни, като се намали бюджетът на
Общински съвет Враца. ■Сло-

са акумулирани 12 проби за
радиовъглероден анализ; 15
проби от флотация за палеобо
таничен анализ и многобройни
животински костни останки за
палеонтологичен и археологи
чен анализи, които чакат своето
финансиране.
Археологическият екип про
дължава работата си по изграж
дане на първия в Югоизточна
Европа център за експ
 еримен
тална археология с възможност
посетителите на експедицията
да бъдат потопени в зората на
съвременната цивилизация.
За поредна година остава
нерзарешен проблема с дос
тъпа до обекта. Черният път е
трудно проходим особено при
валежи. Поради тази причина
вече традиционно експедицията во плюс
използва каруци и конска тяга

Ели КОНСТАНТИНОВА
лизо половин тон тежи
гипсовото ложе, върху
което бяха подредени старател
но обвитите в специална пяна
три еленови черепи с огромни
рога. Един от бъдещите то
пекспонати на Регионалния
исторически музей в града тър
жествено пристигна под конвой
от ранно неолитното селище
Оходен-Валога, където месец
по-рано бяха
откр
 ити от
екипа на ар
хеолог Георги
Ганецовски.
Освен че
находката
е уникална,
няма друг
аналог, уникална е и техника
та на обработката на терена и
пренасянето. Според Ганецовски
подобни жертвоприношения
няма откр
 ити на друго място в
света. Трите жертвени елени са
били подредени спираловидно
в кръг, а в основата на олтара
кръгово са наредени ломени
камъни.
Тези огромни рога са сим
вол на мъжкото, на соларно
то начало и на плодородието.
Обработката със специалната
пяна на черепите и рогата и
прибирането им в музея, къ

Б

дето от специалисти ще бъдат
извършени изследователски и
консервационни действия, ста
на възможно благодарение на
финансовата подкрепа, която
екипът на Ганецовски получи от
фондация “Бъдеще в миналото”.
Археологът, откр
 ил в ранно не
олитното селище край Оходен
скелета на първия праисторичес
ки земеделец, на жената, кръсте
на Тодорка, смята, че откр
 итието
на това
жертвоп
риношение
е брънка
от ражда
нето на
религията.

Рога на осем
хилядолетия
влязоха в музея

Премиера на романa
„Тангра и неговият син”
▲Премиерната вечер в лет
ния театър на крепостта
„Баба Вида” бе организира
на от Дружеството на ви
динските писатели заедно
с Регионален исторически
музей и народно читалище
„Цвят”. СНИМКА: АВТОРЪТ

Теодоси АНТОНОВ

Налагат
чалгата
Димитър МАРКОВ, Враца
През миналия месец с много шум из
страната премина пищното турне на
„Фен тв” под претенциозния наслов
„Да обединим българската музика”.
Въпреки че турнето започна от род
ния ми град не отидох на концерта,
защото съм алергичен към чалгата
и ако тя е водеща, не стъпвам ни на
сватби, ни на рождени дни, ни на как
вито и да е празненства. Органична
непоносимост имам към нея.
Но сега за друго. Покрай прочути
те чалгаджии (няма да споменавам
имена) прикачиха и дълбоко уважава
ни естрадни и народни изпълнители:
дует „Ритон”, двете Кацарови, Румяна
Попова и др. Нарочно употребявам
глагола „прикачиха”, защото имам
съмнението, че поменатите по-горе
имена повече бяха нужни на чалга
джиите за признаването и приравня
ването им към общоприетата естрада.
Отделен въпрос пък е, че класически
те естрадни и народни изпълнители
далеч не могат да привлекат толкова
публика, колкото чалгарите. Т.е. има
ме „брак по сметка”. По сметка, да, но
за чия сметка?■

Носталгично
На Иван Давидков

Поетичен салон

Диана СИРАКОВА
На 8 септември Кармен Мишу предст ави във Видин
новата си книга „Тангра и неговият син”. В историческия
роман авторката проследява житейския път на хан Крум
– от люлката до последните му дни.
Чрез „Тангра и неговият син” днешният българин се
потапя в драматизма на едно съзидателно за България
историческо време – времето на Крум Страшни.
Докосва се до познати и непознати страни от неговия
живот – мисия, живот, обречен още от раждането му на
България.
Още с първите страници на романа Кармен Мишу ни
превръща в свидетели на невероятната съдба на един
от най-великите ни владетели, създал и първите българ
ски закони, държавник, който и днес с разбиранията си
за държавно управление звучи актуално.
За историческата стойност книгата говори директорът
на музея Фионера Филипова. Откъси от „Тангра и него
вият на син” прочетоха възпитаници на литературен клуб
„Иван Деспотов”. Поради големия интерес към книгата
и неговата авторка се наложи организаторите, минути
преди началото, да сменят мястото на премиерата, за
която бяха предвидили конферентната зала в крепостта.
С малко закъснение творческата среща стартира в
летния театър. Като любопитен факт ще споменем, че
същото се случва и във Варна, където Кармен е пока
нена да участва заедно със Стефан Цанев в „Алеята
на книгата”. За младата авторка е отредена по-малката
зала, но интересът на публиката принуждава организато
рите да променят първоначалното си решение.
За първи път историческият роман на Мишу е предс
тавен в Пловдив, където е издаден. След Видин с книга
та ще се срещнат и почитателите й от София. Въпреки
високата цена на томчето, в края на срещата се изви
опашка от почитатели, желаещи да получат автограф от
авторката на „Тангра и неговият син”.
Кармен Мишу е родена във Видин. Първият й роман
„Балканска сага” отразява драматичната съдба на една
видинска фамилия на фона на сложните политически
процеси и събития в Европа през 30-те и 40-те години на
миналия век. Следват книгите „Нестинарка” и „Синият
фургон”. За бъдещите си планове авторката сподели, че
засега не възнамерява да се връща към историческата
тема, макар да има известни идеи в тази посока, а в мо
мента работи над роман от нашето съвремие. ■

Съоръжението, където са били
поставени древните елени, е в
рамките на откр
 итото сакрално
селище, на два метра от наме
рения миналата година скелет
на мъж. Жертвеникът е южно
от краката на този мъж на бли
зо осем хиляди години, чието
лице е обърнато на изток. С това
пъзелът на съществуващото тук
сакрално селище и разкр
 итите
досега останки от древни жи
лища се нарежда. Оброчните
елени ще бъдат подложени на
реставрация от най-добрия спе
циалист у нас Георги Мавров. ■

Може ли
да те приспи
далечното цъфтене
на ръжта
и кон,
случайно спрял
до престаряла воденица,
чието кречетало
вече няма да запее –
може ли
да те приспи
тихото припляскване
на бродовете
отсам ръжта
и по-нататък вирове,
облели
коремите на биволите –
може ли
да те приспи и
паяжината,
обтегнала ефирни
нишки
с отпадналия глас
на жужеща мушица,
а ти, загледан в
ниския таван
с напукани греди
да не можеш да заспиш.

А щом заспиш случайно,
ще засънуваш
далечното цъфтене
на ръжта
и кон,
случайно спрял
до престаряла воденица,
чието кречетало
вече няма да запее –
ще засънуваш
тихото припляскване
на бродове
отсам ръжта,
по-нататък вирове,
облели
коремите на биволите –
ще засънуваш
паяжината,
обтегнала ефирни
нишки
с отпадналия глас
на жужеща мушица.
И ти, заспал
под ниския таван
с напукани греди,
да не искаш повече
да се събудиш –
сън блажен во веки.

