ашият земляк, роден в с. Винище,
Н
който живее в Германия, получи
националната награда на Сдружението

СНИМКА: АРХИВ

на общините за даренията, които
направи в България в тежките години
на прехода. Само в Община Монтана
те са на стойност 700 000 лева. Той е
подпомогнал ремонта и възстановя
ването на черквата и часовниковата
кула в родното си село, както и изг
раждането на мемориал на жертвите
във войни и въстания. Негова е идеята
за помирението, чийто израз беше
изграждането на този мемориал. Дарил
е 500 000 лева за изграждането на тре
нировъчно игрище в спортен комплекс
„Огоста” - Монтана. Плаща месечните
такси на децата в детската градина
във Винище, няколко пъти е дарявал
средства и оборудване в Дом майка и
дете и Дома за деца с увреждания в
Монтана. ■Слово плюс

НСОРБ награди Кирил
Маринов за дарителство

Слово

Слово плюс
в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Тереза Джурова
спечели
световната
титла по самбо

плюс

седмичник за общините
и кметствата

Абонирайте
се за

www.slovoplus.info

e-mail: slovoplyus@abv.bg, slovoplus@yahoo.com
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В Белоградчик

Доставят дърва на
преференциални цени
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Белоградчик доставят дърва за
огрев на жителите и домакинства
та от общината на преференциални
цени. Заявените количества само от
селата на общината са 2350 куб.м.
И на еднитеq и на другите ще бъдат
предоставени по 5 куб.м дърва при
цена 35 лв. за кубик. До момента
са добити 408 куб. м. До средата на
месец октомври жителите в селата

на общината са снабдени с нужното
количество дърва за огрев.
Започва снабдяването с дървесина
на градското население. Ветераните
от войната, които са 10 души, ще
получат по 4 кубика безплатно. За
хората на пенсионна възраст ще
бъдат доставени 550 кубика на цена
35 лв., а за инвалидите - 450 кубика.
Общината има възможност да пре
достави количество от 10 000 куб.м

дърва за огрев срещу горепосочена
та цена на кубик. Дървесината ще
бъде придобита изключително от
самозалесили се общински площи.
По този начин кметът на община
та Борис Николов изпълнява и едно
от своите предизборни обещания.
Три са фирмите, които добиват
дърва в общината – „Аграимпекс”
ЕООД, „Безак” ЕООД и „Боско
Верде” ЕООД ■

Златко Живков
преряза лентата на

П

рез миналата седмица кметът на
Монтана Златко Живков и Веселин
Ганчев, управител на фирма „Оптиком”,
прерязаха лентата на Технологичния парк,
изграден по проект на Община Монтана,
реализиран съвместно с Община Пирот
и финансиран по програмата за трансг ра
нично сътрудничество със Сърбия. 400 000

лева са вложени в изграждането му. Той се
намира на пътя Монтана – Лом и е разпо
ложен на площ от 85 дка.
„Оптиком” е първата фирма, която се е
настанила в парка и се занимава с продаж
ба на земеделски машини. Тя ще изгради
тук търговско-сервизен комплекс. ■Слово
плюс

ереза Джурова (категория до 80 кг) спечели
Т
световна титла при девойките до 20 години в
третия ден на първенството на планетата по сам

бо за младежи и девойки, което се проведе в сто
личната зала „Арена Армеец”.
Във финала Джурова победи представителката
на Италия Миранда Джамбели.
България приключи шампионата с 4 златни, 5
сребърни и 7 бронзови медала. Освен Джурова,
шампиони станаха и във възрастовата група до 18
години - Борислава Дамянова (кат. 44 кг), Ивайло
Иванов (до 81 кг) и Цветелина Стоянова (до 40 кг).
В отборното класиране при девойките до 18 го
дини и при тези до 20 години България е на второ
място след Русия. ■Слово плюс

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

Любомир
Иванов е
новият зам.председател
на СДС

Технологичния парк

СНИМКА: АРХИВ

Депутатът Любомир
Иванов от Монтана
стана зам.-председа
тел на СДС. Занапред
той ще отговаря за
Северозападния реги
он за планиране, кой
то включва областите
Видин, Враца, Монтана,
Ловеч и Плевен. Досега
координатор бе Найден
Зеленогорски. Любомир
Иванов зае поста след
пряк вот сред 1876 чле
нове на синята партия
в петте области. Той се
състезаваше с облас
тния лидер на СДС Видин Генади Велков.
В избора са участвали
около 75 % от членовете
на СДС. ■Слово плюс

Качество

със световно
значение
3200 Бяла Слатина
ул. „Васил Левски” № 90
тел. 0915/8 34 61

Слово

във фокус
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Димитровден – празник на строителите
По традиция на
Димитровден е про
фесионалният праз
ник на строителя.
Поздрав за всички на
ши служители, колеги
строители, проектанти
и майстори, които се
трудят от изгрев до за
лез по строителните
обекти, за да направят
обкръжаващата ни об
становка по-красива и
по-добра.
Честит празник!
инж. Ивайло СПАСОВ
управител

Ръководств ото на общинското
предприятие “Благоустройство и
комунално строителство” - Враца
и лично управителят Момчил Мла
денов честитят на своите работни
ци и служители Деня на строителя.
Със своя неуморен и всеотдаен
трудзаетите в различните подраз
деления на общинското предпри
ятие всеки ден променят облика на
града под Околчица и на селища
та в общината към по-добро и пра
вят живота на своите съграждани
по-добър. В своя стремеж да пре
върнат Враца в един по-европейс
ки град, те влагат модерна техника
и всичките си усилия, за което мо
гат само да бъдат поздравени с
благодарност за своя професиона
лен mразник!

„Стройкерамика” ООД – Монтана
Уважаеми колеги,
приемете моите поздрав
ления по повод Деня на
строителя – Димитровден.
Пожелавам на вас и ва
шите семейств
 а здраве,
късмет и много нови успе
хи във високоотговорната
ни, благородна и общес
твено значима професия!
Нека продължим да ра
ботим с още по-голяма
енергия и находчивост
за по-големи финансови
благополучия!
Честит празник!
Асен ГЕОРГИЕВ
управител

Монтана осигури
отоплението в училищата
Годишно общината плаща по 500 000 лв. по договорите си с “Топлофикация”

Ръководството на
„Главболгарстрой” –
клон Северозапад
поздравява своите
работници, служители и ко
легите строители с профе
сионалния празник Деня на
строителя – Димитровден!
Стремежът на българи
на към съзидание е родил
много велики майстори.
Родила се е българската
школа в строителството.
Пожелаваме ви да не губи
те дръзновението и хъса си
за работа и да прославяте
занаята. Да утвържд
 авате
авторитета на професията
строител!
Честит празник!

Накратко
СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

Поздравления

Областно пътно
управление – Монтана

Първолета ЦВЕТКОВА

Договор за отопление през зимата на 63
обществени сгради, между които най-много
училища, детски градини и социални домове,
подписа кметът на община Монтана Златко
Живков с доставчика на услугата – „фирма
„Топлофикация”. За редовното поддържане
на температура над 18 градуса ще са нужни
1 млн. куб. м газ. „Топлофикация” получава
синьото гориво от дружество „Овергаз–запад”.
От 1 януари т.г. до сега цената на природно
то гориво е увеличена с 19,4%, съобщи упра
вителят на „Топлофикация” Благой Каменов. В
момента газта за отопление излиза 183 лв. без
ДДС за мегаватчас.
Освен училища и детски градини, в
Монтана са газифицирани и останалите об
ществени сгради – болници, администрации,
спортни зали, църкви. Годишно общината пла
ща по 500 000 лв. за отоплението.
До момента тя още не е платила на
„Топлофикация” 218 000 лв. за 2012 година.
Досегашната й сметка е 404 000 лв. Въпреки
забавянето, отоплението няма да бъде спирано.
Подаването на газ се спира само за промиш
лените фирми-длъжници, обясни Благой
Каменов.
От сайта kmeta.bg

Във Враца

Бизнесът поема
протегнатата ръка
Елеонора ЦАНОВА

Висши чиновници от
социалното ведомство, зам.министър Зорница Русинова и
ръководителите на агенциите
по заетостта и социалната
политика Ивайло Иванов и
Камелия Лозанова представиха
пред участниците развитието на
схемите по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”,
по които се работи и които
се финансират с европейски
средства, като бе представена и
от града под Околчица стартира
схемата “Нова работно място”.
Както подчерта министър
Младенов, тя е изключително
изгодна за средния и малък
бизнес и му дава възможност
вместо да съкращава работници,
да ги обучава, да ги квалифицира
и да наема на работа,
разширявайки своя бизнес.
Досега по тази програма са
сключени 2351 договора за 1
млрд. 846млн. лева, или за близо
78 % от бюджета. Стартирали
са общо 152 процедури за
предоставяне на безвъзмездна
помощ за над 2 млрд. 265 млн.
лева. От началото на програмата

са обхванати над 63 500 предимно
безработни и млади хора и те са
започнали работа.
По схемата за безопасност на
труда, в която са се включили
над 240 предприятия, са
дадени над 30 млн. лв, като ще
бъдат отпуснати още 42 млн.
за подобряване условията на
труд и превръщането на много
малки и средни предприятия
в конкурентноспособни,
модерни и безопасни. На успех
и популярност се радват вече и
схемите за младежките стажове,
за назначаване на млади хора без
трудов стаж за половин година на
работно място, като от тях повече
от половината след това биват
наемани от бизнеса за постоянно.
Схемата “Ново работно
място”, която започва от 18
октомври, е с бюджет 18 млн.

Обсъдиха проект „Област Видин –
Северозападната порта на България”

Общественото обсъждане се проведе в
залата на Общински съвет – Видин. Кан
дидатства се за отпускане на безвъзмез
дна финансова помощ чрез Оперативна
програма „Регионално развитие”, схема
„Подкрепа за развитие на регионалния ту
ристически продукт и маркетинг на дести
нациите II”. Партньори на Община Видин
са три общини от областта – Грамада,
Кула и Ново село.
Целта на проекта е да се насърчи пар
тньорств
 ото в сферата на регионалния
маркетинг, обединявайки общините, които
отговарят на специфичните туристически
характеристики. Ще се разработят турис
тически пакети на базата на партньорс
ките отношения между четирите общини.
Предвижда се да бъде изработено лого,
като идеята е туристическият продукт да
получи уникална визия. Ще се подготвят и
разпр
 остр
 анят информационни, маркетин
гови и рекламни материали, в това число
и късометражен филм.

И двете страни, Министерството на труда
и социалната политика и представителите
на бизнеса от трите Северозападни
области, кметове и губернатори,
си тръгнаха видимо доволни след
проведената в края на седмицата среща
във Враца в присъствието на социалния
министър Тотю Младенов
лв. Тя е насочена предимно към
бизнеса и могат да се правят
проекти от 20 000 до 390 000 лв.
Тя стимулира работодателите да
наемат млади безработни до 29 г.
възраст, като се дава възможност
за професионално обучение, а
те получават сигурна заплата.
Целта е да бъдат създадени нови
работни места. 42 % от сумата,
заложена в проекта, може да
бъде използвана за оборудване
на ново работно място. Очаква
се 1300 младежи да се включат
в обучение за придобиване или
повишаване на професионалната
квалификация, 900 да се
включат в обучение по ключови
компетентности, 80 % от наетите
да придобият или повишат своята
квалификация .
Според министър Младенов,
общините са най-големият и
най-важният работодател по
Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” . Той
подчерта, че особено активна е
политиката на министерството
за намаляване на младежката
безработица. Чрез стажантските
програми в частния бизнес са

наети 5100 човека, от които
половината остават на работа
с договор. С успех се очаква да
заработи и схемата за поемане
на транспортните разходи до
работното място до 100 км., която
стартира от 1 ноември.
Хилда Савчева, председател
на организацията на шивашките
фирми, след като заяви, че за
първи път държавата наистина
подава ръка на бизнеса,
сподели, че професионалните ни
училища вече не дават нужните
като количество и подготовка
кадри. Тя помоли министър
Младенов да предаде и общото
недоволство от монополистите
- електроразпределителните
дружества и В и К. За
изключителната необходимост от
държавна подкрепа за общините
говори кметът на Бяла Слатина
Иво Василев като подчерта
трудностите, които малките
общини изпитват при покриване
на изискванията, налагани
от програмата. На срещата
присъстваха и областните
управители на Видин, Монтана и
Враца.■

Видният врачански хирург
д-р Валтер Димитров получи плакет

от Българското хирургическо дружество.
Наградата е за дългогодишната му работа
и за приноса в дейността на дружеството.
Тя бе връчена от акад. Дамян Дамянов,
председател на Българското хирургическо
дружество. „Благодаря за отношението и
уважението към това, което съм направил
и все още правя. Радвам се на получената
награда. Хирургията е и занаят, и наука, и
изкуство. Затова хирургията си заслужа
ва и заслужи целия ми живот” – каза д-р
Валтер Димитров.

Избраха управител на
болницата в Белоградчик

Неотдавна Белоградчик се състоя ра
ботна среща, посветена на проблемите
на многопрофилната болница в града. На
срещата областният управител заяви, че
няма да се закрива лечебното заведение.
Два дни след работната среща се про
веде извънредно заседание на ОбС в
Белоградчик за избор на управител на
МБАЛ в града. Кметът Борис Николов
представи кандидатурата на д-р Виолета
Дочкова, досегашен началник на Център
за спешна медицинска помощ – филиал
Белоградчик.

Слово

във фокус
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Във Враца изграждат центрове от
семеен тип и защитено жилище
и Генади Гатев от ДЗЗД „ГБСД09” – Русе. И трите дружества
бяха избрани след проведена
открита процедура по реда на
Закона за обществените поръчки.
По проекта ще бъдат изградени
три центъра за настаняване от

семеен тип и едно защитено
жилище. Обща стойност на
проекта е 2 594 184.60 лв.,
като от тях Община Враца
осигурява 132 113.10 лева.
След проведените процедури
за изпълнител на защитено

СНИМКА: АВТОРЪТ

Даниела ХИТОВА
Кметът на Враца
инж. Николай Иванов
подписа договорите за
строително-монтажните
работи по проект „ИСКРА
- Иновативен Социален
Комплекс от Резидентни
Алтернативи”, финансиран
по ОП „Регионално
развитие 2007-2013 г.”. В
церемонията участваха също
представителите на трите
дружества, които ще извършват
строителните работи - инж.
Росен Додушки от „Строителна
компания” ООД - Враца,
Милчо Драганински от ДЗЗД
„Сдружение Враца – ОГ” - Враца
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жилище в ж.к. „Река Лева” бе
одобрен консорциумът „ГБСД09“ гр. Русе, със съдружници в
обединението „Декра – строй“
ЕООД и „ГБС - Русе“ АД.
Стойността на този договор е 407
593.97 лв. без ДДС. Русенското
обединение ще строи и Център
за настаняване от семеен тип
в ж.к. „Дъбника”. Този обект
е за 543 979.72 лв. без ДДС.
Врачанската „Строителна
компания” ООД ще изгради
втория Център за настаняване
от семеен тип, който ще се
намира в кв. 76. Стойността на
обекта е 498 919.12 лв. без ДДС.
Третият Център за настаняване
от семеен тип също ще се строи
от консорциум от врачански
фирми - ДЗЗД „Сдружение ВрацаОГ“, който включва дружествата
„Опал-94“ АД и „Генов Стройпродукт“ ЕООД. Центърът ще
бъде изграден в ж.к. „Самуил”
и е на стойност 545 837.26 лв.
без ДДС. Срокът за изпълнение
на четирите обекта е 6 месеца
от откриването на строителната
площадка.
Изграждането на обектите ще
реши проблемите на социалната
инфраструктура в общината и
ще създаде подходящите условия
за правилното отглеждане,
възпитание, обучение и

интеграция на децата и
младежите с увреждания. ■

В община Вълчедръм

СНИМКА: ОД МВР

Споразумение за
ред и сигурност

Кметът на Враца
инж. Николай Иванов връчи грамоти

на Регионалния исторически музей,
Регионална библиотека „Христо Ботев”
и на Театрална група „ТЕМП” към
Младежкия дом. Отличията са за принос
в съхраняването на българските тради
ции и са присъдени от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, в
рамките на Националния преглед-конкурс
„Общините за развитието на туризма”.
Грамотите получиха директорите Илия
Стоянов, Силвия Врачовска и режисьорът
Георги Врабчев.

Кампания в помощ на безработни

Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев” е сред първите библиотеки в
страната, които започват информацион
на кампания в помощ на безработните
от Видин. В партньорство с Програмата
„Глобални библиотеки” и Агенцията по
заетостта библиотеката ще предоставя ин
формационни материали за квалификация
и преквалификация по ОП „Развитие на
човешките ресурси” в областите Монтана,
Враца и Видин. Ще се включат всички це
леви библиотеки по програма „Глобални
библиотеки” от трите области. От об
ласт Видин в кампанията ще участват 28
библиотеки.

Втора информационна среща
на ОИЦ - Монтана в Чипровци

Директорът на ОД МВР - Монтана
комисар Валери Димитров и
началникът на РУ “Полиция” Лом
гл. инспектор Мирослав Вътев се
срещнаха със самотно живеещи
възрастни жители на с. Златия

Посещенията по къщите на пенсионерите се извършиха
съгласно споразумение за ред и сигурност между Община
Вълчедръм и РУП - Лом. Наскоро в селото беше проведе
но и общоселск о събрание, на което бяха обсъдени мерки
в борбата с битовата престъпност. Очаква се в началото на
2013 г. след спечелване на съвместен проект с Областната
администрация да бъде назначена нощна охрана в по-голе
мите отдалечени населени места в областта.
В обиколката в различни райони на селото, повечето от
които крайни квартали, населени със самотно живеещи,
полицейските шефове поискаха от хората мненията и пре
поръките им към работата на полицията. Те посъветваха
възрастните жители да не взимат за къщна работа хора от
други населени места, а предимно местни и да имат повече
доверие в полицейските служители. “Ще направим всичко,
което е във възможностите на органите на реда, да ви оси
гурим по-спокоен живот, но вие трябва да ни помагате – да
ни се обаждате веднага за всяка кражба, за всяко съмни
телно лице, автомобил или друго правонарушение”, при
зоваха полицейските началници. 69 са самотноживеещите
хора на с. Златия, а броят на необитаемите къщи - 250.
Самотните пенсионери посрещнаха гостите си с иск
рена радост и обещаха за в бъдеще да оказват по-голямо
съдействие при разкриването на извършители на битови
престъпления, а не да съобщават месеци след станала
кражба. Всеки от десетината възрастни сподели, че знае
мобилния телефон на полицейските инспектори и е дово
лен от нощните полицейски патрули на Специализираното
полицейско управление. Някои от хората разказаха за
кражби от домовете им, извършени преди доста време.
Възрастно семейство станало жертв а на ловък крадец,
който ги причакал да излязат от къщи и откраднал мотора
на дядото. Пенсионер заведе гостите си, за да им покаже
мястото, откъдето преди време е откраднат моторът на
фуражомелката му. Други се похвалиха с разкрити кражби
– на покъщнина от необитаема съседска къща, за върнати
през пролетта откраднати пчелни кошери.
Съгласно споразуменията за ред и сигурност срещите
по малките и периферни населени места във всички общи
ни на областта, населени предимно със самотноживеещо
възрастно население, ще продължат и през следващите
месеци. Те се извършват и за укрепване на взаимното до
верие между хората и полицейските служители в съвмест
ната им работа при разкриване на битовата престъпност.■

Накратко

СНИМКА: АВТОРЪТ

Празник на
Вълчедръм
Крум КРУМОВ
разник на града честваха
във Вълчедръм на христи
янския празник Петковден – 14
октомври.
По този повод в православния
храм „Света Петка” бе отслужен
тържествен водосвет за здравето
и благополучието на селището и

П

жителите му.
На тържествена сесия кме
тът на общината Иван Барзин
обяви за почетен гражданин на
Вълчедръм краеведа и историк
Георги Гладнишки, който повече
от 60 години събира материали
за историята и поминъка на об
щината и е автор на множество

Неотдавна Областен
информационен център
– Монтана запозна
представителите
на общинската
администрация,
фирмите и неправителствените
организации от Чипровци със схемата
„Без граници” на ОП „Развитие на
човешките ресурси” (ОП РЧР) и схемата за
обучение на общински служители по ОП
„Административен капацитет”. Акцент при
втората обиколка по общини са добрите
практики. Презентирани бяха успешно
изпълнени проекти от областите Видин,
Враца, Плевен и Ловеч.
Успехът на малките общини зависи от
местната общност и от това как тя ще
успее да се организира и определи целите
и приоритетите си. Затова в Община
Чипровци разчитат много на Фондация
„Местна инициативна група – Западна
Стара планина – Копрен-Миджур”, която
включва и общините Георги Дамяново,
Чупрене и 8 села от община Берковица.
Те имат разработена и утвърдена
стратегия за местно развитие и се
очаква пускането на първата процедура
по набиране на проектни предложения,
насочена към кандидати, развиващи
дейности в една от четирите общини.
Проектните предложения ще се подават в
офиса на МИГ „Западна Стара планина”
в Чипровци, обяви експертът Анна
Николаева. Местните жители се надяват
това да подобри икономическото развитие
на района, да даде тласък на селския
туризъм и да намали обезлюдяването.

книги за нея. Носители на по
четната значка на Вълчедръм
са Иван Нисторов – автор на
книгата „Златията”, изследовате
лят на местните родове Василка
Копривчина и общественичката
Павлина Живкова.
Концерт по повод празника из
несоха детски и младежки само
дейни състави от Вълчедръм и
местният ансамбъл за възрастни
„Фолклорна искр
 а”.
В тържествения концерт се
включиха певците Иван Дяков и
Джина Стоева.■

Слово

седмица
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Младежи ГЕРБ - Враца информираха
за борбата с трафика на хора

Младежи
ГЕРБ - Враца
проведе
информационна
кампания
по случай
Европейския
ден за борба
с трафика на
хора –
18 октомври
Кампанията е национална
и се съществява съвместно
с Националната комисия
за борба с трафика на
хора, чийто председател
е вицепремиерът и
министър на вътрешните
работи Цветан Цветанов.
Младежи от цялата област
разпространиха флаери,
показващи риска от трафика
на хора.
В брошурата е посочено,
че едно от най-доходните
престъпления в света е
Неотдавна сдружение
„Отворена младеж“
проведе обучение на 36
български младежи на
тема „Институции и
политики в Европа“.
Това беше заключи
телната дейност по
проект „Моите права
като гражданин на
Европа! Аз съм на ход“,
подкрепен от програма
„Младежта в дейст
вие“ на Европейската
комисия, в рамките
на която младежи
те приеха специална
декларация, изразя
ваща становището
им по въпроси, свър
зани с българската
действителност, както
и очертаха приоритет
ни области за работа.
Проектът „Моите
права като гражданин
на Европа! Аз съм на
ход“ представлява вир
туална симулация на
изборен процес, по време
на която по забавен и
интересен начин чрез
лично участие, всеки
на възраст от 18 до 30
години, който желае,
може да научи пове
че за технологията на
изборите и да обогати
знанията си за неговите
права като европейски
гражданин. Основните
му цели са да провокира
младите хора да бъдат
по-активни граждани;
да разберат механизми
те на представителна
та демокрация в българ
ския й вариант и да се
мотивират да научат
повече за правата си на
европейски граждани.
В рамките на проекта
над 4700 човека го под
крепиха във Фейсбук, а
над 500 се регистрираха
на сайта за участие във
виртуалната симулация.
За повече информация:
Милен Николов, сдру
жение „Отворена мла
деж“, тел. 0889930659,
ел. поща milen@openyouth.org
МЛАДЕЖКА
ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, младите хора на
България, участващи
в проекта „Моите пра
ва като гражданин на
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Накратко

Баба Велика стана на 102 години

Най-възрастният жител на общи
на Враца е Велика Лалковска. На 15
октомври дълголетницата чества своя
102-и рожден ден. Сред гостите бе и
заместник-кметът на Враца Красимир
Богданов. „Уважаема госпожо Лалковска,
приемете моите поздрави и благопожела
ния по повод Вашата забележителна 102а годишнина! За мен е чест в този праз
ничен ден да Ви пожелая здраве и бодър
дух, празнично настроение и щастливи
мигове сред близки и роднини!”, се казва в
поздр
 авителния адрес от името на кмета
инж. Николай Иванов, който получи баба
Велика. Красимир Богданов подари на
столетницата също бутилка вино и цветя.

трафикът на хора, като
годишният приход от него
възлиза на 32 000 000 000
евро, по данни от доклада
на Европейската комисия
за 2012 г. Най-рисковата
група e тази на жените и
момичетата (70 %), а мъжете

са 17 %. Единадесет на сто от
трафикираните хора са малки
момиченца, а момченцата
станали жертви са 2 %.
Най-висок е процентът на
сексуалната (76 %) и трудова
експлоатация (14 %).
Трафикът на хора е тежко

престъпление, което потъпква
основните човешки права и
се определя като съвременна
форма на робството. Един
от най-добрите начини за
превенция на тези рискове е
информираността, тя може да
спаси много хора!■

За по-добра
България!
Европа! Аз съм на ход.“,
подготвихме и при
ехме настоящата
декларация, за да пока
жем нашия ангажимент
за активно участие при
решаване на проблемите
на държавата ни, както
и да призовем управля
ващите да предприемат
действия за подобряване
на положението на наро
да ни. Ние — младежки
лидери от цялата страна,
участвахме в проекта
„Моите права като граж
данин на Европа! Аз съм
на ход.“ Този проект ни
сближи и ни предостави
възможност да обсъдим
как да се борим за каузи
те на младежта и за ре
шаването на проблемите
й чрез мобилизиране,
осъществяване на кон
такти и обединяване на
национално равнище,
както и чрез развитие
на нашите способности.
Освен това обсъдихме
как младите хора могат
да действат заедно за
набелязване на конкрет
ни насоки за работа и за
постигане на поставени
цели, от които пол
за би имало цялото ни
общество.
В обстановката на
продължаваща финан
сова и икономическа
криза, съпроводена от
нарастващи опасения за
бъдещето на обединена
Европа на фона на проб
лемите с дълга на дър
жавите-членки от юга,
въпреки макроикономи
ческата и политическата
си стабилност, България
продължава да бъде найбедния и най-изостана
лия член на Европейския
съюз. Налага се
мнението, че проблеми
те ни не се решават, а се
отлагат за бъдещето, ко

ето означава, че не само
ние, а и нашите деца ще
плащат по-висока цена
за намиране на устойчи
ви решения. Сигурни
сме, че вие не само спо
деляте нашата тревога,
но и искате промяна на
сегашното положение.
Тъй като ние самите сме
млади хора, ние знаем
какво вълнува връст
ниците ни. Наясно сме
какво харесват и какво
не харесват те, както и
какви послания ще им
допаднат. Ето защо тряб
ва да ни се дава думата,
за да бъдем чути, когато
се разработват и осъщес
твяват инициативи за поактивното ни включване
в обществения живот.
НАШИЯТ
АНГАЖИМЕНТ
Животът е толкова
ценен, че трябва да по
лагаме всички възможни
усилия, за да живеем
качествено, както и да
насърчаваме нашите
връстници да доприна
сят за собственото си
благоденствие. Напълно
сме наясно със зна
чението на участието
на младите хора, за да
се постигне устойчи
во социално развитие.
Призоваваме нашите
връстници да осъзнаят
собствената си значи
мост и роля. Отправяме
призив те да бъдат
пример за подражание
сред нашите приятели
и семейства — особе
но по-младите ни бра
тя и сестри. Но само
нашите усилия не са
достатъчни. Поради това
призоваваме нашите
родители и настойници,
нашите учили
ща и университети,
общностите, в ко
ито живеем, както и

политиците, местните
организации, фирмите от
частния сектор, медиите,
видните личности и
развлекателния сектор,
да споделят отговорнос
тта и да работят заедно
с нас, за да бъде общест
вото ни гостоприемно за
самите нас и да не мис
лим за емиграцията като
единствен възможен път
към личностно разви
тие в нормални условия.
Осъзнаваме също така,
че имаме задължение
взаимно да си помагаме
и да споделяме знания и
умения. Поради това

настоятелно ви
приканваме
да работите за:
● повишаване на ка
чеството и имиджа
на българското висше
образование, чрез подоб
ряване на материалната
база, осигуряване на
задължителен стаж по
специалността в ком
бинация със завишен
контрол върху качест
вото на провеждането
му, привличане на лек
тори професионалисти
в съответните области и
осигуряване на възмож
ности за специализации
в чужбина;
● осигуряване на
достъпен, екологичен
и приятен за ползв ане
междуградски транс
порт чрез решаване на
проблема с Българските
държавни железници,
като се обнови вагонния
състав, подобри чистота
та по гарите, ремонтират
линиите с цел постигане
на по-високи скорости
и въвеждане на висо
ко-скоростни влакове,
защото влакът все пак
остава най-екологичния,
евтин, удобен и безопа

сен транспорт;
● подобряване качес
твото на общественото
здравеопазване чрез
инвестиции в материал
но-техническата база,
повишаване на инфор
мираността на пациен
тите относно техните
права и задължения,
разписване на моралноетичен кодекс по който
да се ръководят всички
лекари, балансиране на
заплащането на различ
ните професионални
групи в системата съ
образно натовареност
и квалификация, задър
жане на младите специ
алисти в България;
● подобряване фун
кционирането на
Народното събрание
чрез намаляване броя на
депутатите, отмяна на
абсолютния им имуни
тет и въвеждане на про
цедура по уволнението
им при неизпълнение на
служебните им задъл
жения или неприемливо
поведение;
● въвеждане на елек
тронно гласуване, на
сърчаване на гласопода
вателите да участват в
изборите и премахване
на „мъртвите души“ в
избирателните списъци;
● насърчаване на учас
тието на Президентската
институция в работа
та на изпълнителната
власт;
● повишаване на кон
трола и прозрачността
при изразходване на
средства от държавния
бюджет;
● преразпределяне
на броя на съдебните
дела спрямо сложност
та им и възможностите
на кадрите в съдебна
та система, търсене на
ефективна наказателна
отговорност при доказа
на корупция в системата
както и при натрупване
на висящи дела, ре
ална отчетност на съ
дебната система пред
обществото.
Подписана от младе
жите-участници в про
ект „Моите права като
гражданин на Европа!
Аз съм на ход.“

Видински абитуриенти
ще учат в Германия

Зрелостници от Видин ще могат да се
обучават в германската област Ортенау.
За целта ще бъдат организирани пред
варителни курсове по немски език.
Програмата за това обучение е съфинан
сирана от местн
 ия бизнес в Германия,
който заявява от какви специалисти има
нужда. Но това не задължава завършили
те да работят в Германия.
В предварителния курс ще се обучават
около 15 деца, от които ще бъдат подбра
ни бъдещите курсисти. Обучението ще е 3
години. Младежите ще получават стипен
дия от 600 до 800 евро месечно. По съ
щата програма в момента в Германия се
обучават младежи от Испания и Франция.
Първата група зрелостници се очаква да
замине през следващата година.

Нова горска пътека ще радва
туристите във Врачанския балкан

Нова пътека, която свързва „Горския
дом” с вилата на АЕЦ „Козлодуй” бе от
крита. Първи на пътеката стъпиха инж.
Николай Иванов, заместник-кметът
Красимир Богданов, Николай Ненчев – ди
ректор на ПП „Врачански балкан”, и Калин
Стануков – гл. секретар в АЕЦ „Козлодуй”.
Пътеката на здравето е подходяща за ту
ристи на различна възраст, за семейства
с малки деца, за спортисти. В пътеката и
спортните уреди, монтирани на 5 площад
ки по маршрута, са вложени общо 8500 лв.

11 одобрени проекта
за заетост във Видин

Комисията по заетост в област Видин
обсъди и одобри 11 проекта на регионал
ни програми за заетост, предложени от
общинските администрации на територи
ята на областта и от Областна админист
рация Видин, на стойност около 745 хил.
лева. Приоритетно се предвижда назнача
ване на безработни лица за опазване на
общинско и държавно имущество, озеле
няване и поддържане на зелени площи в
общините.
Одобрените програми ще бъдат включени
в Националния план за действие по за
етостта през 2013 г.

В село Стакевци ще отгл еждат
по 140 тона пъстърва годишно

По 140 т пъстърва ще бъдат отглеж
дани годишно в развъдник в района на
белоградчишкото с. Стакевци. Проектът
предвижда изграждане на модерно пъл
носистемно стопанство за аквакултури за
отглеждане на пъстърва. Инсталацията
ще бъде от типа универсална затворе
на рециркулационна система, която като
технология на производство представлява
най-модерният способ за отглеждане на
риба. Срокът за изпълнение на проекта е
осем месеца. След реализацията му ще
бъдат осигурени три нови работни места.
Фирмата, спечелила проекта по
Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство”, е от с. Горни Лом и
вече е подписала договор с агенцията на
стойност 2,3 млн. лв., като еврофинанси
рането е 1,4 млн. лв.

Слово

В

земляци

зависимост от власт
и политически
настроения, местн
 ите
родолюбци много обичат да на
ричат с разни имена градеца, къ
дето работя и живея в момента.
Сега той се казва Монтана.
Бил е именуван също така и
Кутловица, и Фердинанд,но
в случая това няма значение.
Както се знае обаче, през вто
рата половина на отминалото
столетие този град имаше дос
татъчно поводи да се гордее с
поетите, музикантите и худож
ниците си. С него по един или
друг повод са свързани съдбите
на Славчо Красински, Йордан
Радичков, Иван Давидков,
Анастас Стоянов, Драгомир
Асенов, на художниците Кирил
Петров, Павлето, Галилей
Симеонов, музикантите Самюел
Видас, Дико Илиев, на актьо
ра Стефан Савов. Пак в него,
само че днес и на фона на де
мократизирания му вариант в
свобода и народовластие бележи
битието си многобройната ар
мия от съчинители, която, без
никой да я е молил изрично, за
по-малко от десет години като
едното нищо успя да издаде над
400 заглавия с поезия, проза,
публицистика и краеведческа
книжнина. Факт, респектиращ
и трогващ. Общинско-придвор
ните мислители съществуват,
естествено, благодарение на
местната власт. Колкото и раз
нообразна да е конфекцията в
провинциализма на българския
Северозапад обаче, като цяло
българската литература успява
да отбележи едва няколко вида
провинциализъм. Ако търсим
значението на нещата в тази
посока, единият от тях се опре
деля от рожденото място, мес
тоживеенето и местоработата на
автора. Вторият се „обособява“
от темите на писателя, от емо
ционалната му и интелектуална
обвързаност. Това е провинци
ализмът по предразположение
и не е географско, а жанрово и
манталитетно явление. Има още
един модел на провинциализма.
Той влага в литературното ни
поле успеха на всяка цена, лес
ното групиране в клики, грубата
надпревара, безскрупулните
взаимни надхитряния, лъжите,
лицемерието, безгр
 ъбначното
чинопочитание, идолопоклон
ническата имитативност. За
България този провинциализъм
винаги е бил съдбоносен, въп
реки че при него „кандидати“-те
на слава не спират да са все тъй
забавни.
... Очакваната декомунизация
в духовния свят на българина
след отстраняването на Тодор
Живков от власт беше посрещ
ната с много надежди. Появиха
се нови литературни списания
и вестници. Преведоха се неиз
давани книги, публикуваха се
цензурирани и живели и работи
ли в чужбина български автори.
Духна вятърът на промяната. Не
след много вятърът на промяна
та се размята в различни посоки,
превърна се във вихрушка, обру
ли и помете къде-що можа, пос
ле неочаквано и бързо примря.
Вече нямаше Изток и Запад,
имаше Периферия и Център.
Човекът се движеше от изток
на запад или обратно, дъвчеше
сандвич край автомата за кокакола, започна да не размишля
ва върху съдбата, характера и
развитието си на индивид, и по
някое време престана да смята,
че изчезването му от света ще
се превърне в трагедия, която да
смути обществото. Хомо сапи
енсът вече търсеше само забав
лението и играта, пръкваше се
от безвремието за отрицателно
време, стоеше като статист в
немите филми, настоящето го
отминаваше със свръхзвуко
ва скорост и ако не мълчеше,
опитваше се да надвика гла
совете на милион същества,
подобни на него. А те живееха
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сякаш в друга действителност.
Представяха си света по друг
начин. Употребяваха същите
като предишните думи, само
че другояче. Резултатът от те
зи умствени движения се оказа
напълно логичен – въпреки дър
жавното и издателско напъване
българската книга да се завърне
отново в ръцете на българина,
днес се чете и купува все помалко. Радикализмът, с който
на пръв поглед се отличи инте
лектуалният живот на страната
ни след 1989 г. обаче, сякаш по
протокол бе обявен с подобава
ща шумотевица от апологетите
му за революционен, ботевски,
дръзновен. Функционерите на
културната революция получиха
въжделените отличия и титли, а
после достолепно се оттеглиха
на почетните си служби. В ця
лата режисирана суматоха има
ше нещо подофицерско, имаше
нещо съмнително: повечето от
тези, които се заеха с промяната,
не бяха нови и несправедливо
изхв ърлени от литературния
процес творци, а периферийни
труженици, които живковият
режим беше пренебрегнал пора
ди некадърност. Така се създаде
естествено напрежение между

тно преформиране на идеите,
стилове и език. Ставаше реч за
съчинители, използващи смес
ването на мисловни техники и
влияния в опит да уловят неп
рестанно фрагментиращата се
какофонична реалност и създа
дат нова вълна в писането, побогата от механичното мулти
културно преливане на стилове,
гласове и ненаситно смесване
на високо и ниско, интелекту
ално и улично инстинктивно,
старо и ново. Пак в същия
времеви отрязък читателската
публика продължаваше да бъде
обливана с вълна от писания на
десетки мислители, които с не
описуема енергия се опитваха
да привлекат погледа на близки,
познати, приятели и роднини
с търсения в областта на гно
мичната поезия, етикирана пог
решно като хайку. Какво да се
прави, и този път ставаше реч за
провинция...
Наред с някои гениални
образци на художествената
словесност, повече от всякога
днес българският книжен па
зар гъмжи от преразказвачи,
подражатели, епигони, открове
ни литературни крадци. С опъл
ченска осанка в излъчването,

всичко онова, което не се покри
ва с предст авите за собствената
му величава особа. Неволното
нощно съчетание на Грозното
с Красотата създава всекид
невната гледка на еднаквостта.
Защо обаче сме длъжни да про
явяваме към мелеза толерант
ност и търпеливост, разбиране,
понякога, съжаление, но никога
– войнственост?
Глупостта и Умът, срещнат
ли се, предизвикват неизменния
смях, смях, следван непременно
от сълзи. Защо след срещата им
обикновено обаче плаче умът, а
не глупостта?
Писането има много нива.
Най-ниското е да пишеш за
слава, да се харесаш на момата,
на която си хвърлил око, да сма
еш началника си, да се отличиш
от останалите. Така океанът
от книжнина продължава да
залива доверчивия читател ту
с модели от величината и „ес
тетическите“ достижения на
пролетарските писатели от на
чалото на миналото столетие,
ту се преобразява в епистоларен
епос, творен и пресътворяван
с векове от безброй многостра
дални девици. Брате българин,
както ти е известно от началния

Движения в
преминаването
Радослав ИГНАТОВ

новите творци и преустроени
те автори, носители на инте
лектуалния баласт от близкото
минало. Първите, посветени
изцяло на работата си, естестве
но бяха далеч от управленчески
амбиции. Маргиналите от пре
дишния режим се настаниха в
парламента, правителството,
пресата, издателствата –
позиции, от които зависеха хода
и посоката на по-нататъшната
промяна. И ето, вече близо чет
върт век политическите рефор
матори упражняват диктатурата
си както над комунизма, така и
върху цялата останала публика.
Отличителното в характеристи
ката за този период от време е
отново провинциализмът. Този
път той се прояви като гръмко
изявена настоятелност да забра
вим своето минало.
Веднага след появата си на
литературния небосклон „нови
те“ български писатели започ
наха организирано да отричат. С
каква ловка простота в процеса
на подарената им или присвоена
от самите тях публичност онези
от тях, които посрещнаха края
на ХХ с диплом за зрелост, се
заеха да прогнозират краха на
литературата като необходимост
и степен в развитието на ума!
Не беше задължително да живе
ят в провинцията. Те отричаха.
Не бяха запомнили, а забравяха.
Какво означава това? Че ще се
настанят на местата на онези,
които бяха низвергнали?
Появи се българският прочит
на авангардизма. Определението
за авангард постепенно се до
разви в собствената си зона и
се представи не като „опози
ция на конкретната полити
ческа ситуация“, а като неин
резултат. Въпреки призивите
на авангардистите да се скъса с
миналото, техният протест оста
на до голяма степен закотвен в
традицията, от която той произ
лизаше и която той доразви.
В същото време в България
ставаше дума не само за спора
дична и избирателна възприем
чивост към чуждото, а за цялос

СНИМКА: АРХИВ

те съвсем безнаказано се на
местват в екрана на телевизора,
мрънкат в ефира на моралноетична тематика, портретуват
виденията си по страниците на
таблоидите: накъде?! Ами ка
то не знаеш накъде, защо си се
юрнал!...
Във всичките времена на
човешкото съществуване ли
тературата е изпълнявала роля
на институция, която има и
своите закони. Излиза обаче,
че в стремежа си за самопо
каз днес „писменият“ човек
се бори не за да промени тези
закони, а да покори, да пороби,
да ликвидира, да заличи всичко,
което е било преди него и пок
рай него в литературния свят и

курс на твоето образование,
България има величава история,
драматично минало, падения
и величави триумфи, герои и
подлеци, блестящи постиже
ния и трагични провали. Пак в
прогимназията си разбрал, че
българската литература е имала
своите възходи, в по-голямата
си част разгромявани от по
литическа подлизурковщина.
Предстои ти обаче да разбереш,
че въпреки широката палитра
от възможности пред човека,
решил да направи от словото си
съдба, у нас и днес има автори,
които се гърчат по периферията
на книгоиздаването не поради
друга някоя важна причина, а
просто защото са талантливи до
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беззащитност.
Времето не е линейно
измерение, времето е състояние.
Състоянието, в което се намира
ме ние самите. Времената бяха
такива! – оправдават се повече
то от нас зарад овчедушието, с
което цял живот са живели.
Ето, днес цяла България се
е емнала наистина не на ше
га да издава книги. Издават се
заглавия на едва проходили
дечурлига. Подобия на книги
се издават от мъже и жени, от
старци и бабички, надхвър
лили отдавна седемдесетте.
Повечето от тях започват напра
во с постмодернизма, тъй като
той дефинативно предполага
леснодостъпност. Вярват си.
Лъжат. Цял живот били писали,
само дето, виждаш ли, цензура
та от „онова“ време им пречела.
В тази връзка Емилиан Станев
казваше: "Какъв писател си ти,
ако не можеш едно правителст 
во да излъжеш?!"
Как се съпротивяваха хората,
за които говоря? Ами повечето
от тях някога бяха най-голе
мите конформисти, които све
тът можеше да си позволи да
познава. Днес те са си същите.
Само дето в днешните времена
никой не може да спре несек
ващите им словесни вълнения.
Алтернатива за преследваните
от цензурата в края на 80-те
години от миналия век, убежи
ще за графоманите през 90-те,
благодарение на технологичес
кия напредък, в сегашно време
самиздатът е масов и вездесъщ.
Нека само се замислим с какви
възможности разполага сега той:
ксерография, по-качеств ена от
всякога, блогове, агрегатори на
блогове, лични сайтове. Да не
говорим за революционния Print
On Demand – печат до поисква
не (ПДП), свързващ каталоги
зираното съдържание на вирту
алните библиотеки и личните
сайтове на писатели и издатели
директн
 о с машините за есп
ресо-книги. Самиздатът обаче
е не само технология, той е и
начин на мислене – обособен и
затворен, по своему комунален.
Ако го разгледаме от тази гледна
точка, бихме могли да твърдим
със сигурност, че творческите
усилия на днешните фаворити в
литературния живот у нас съ
що са плод на самиздат-а. Нима
този стремеж у пишещите да се
обособяват в групи със собст ве
на йерархия и начини за удосто
яване с престиж не са самиздат
по подразбиране? Днес огромна
та част изср
 ед възмущаващите
се от кича дейци на изкуств ото
правят именно кич!
Литературата е капризна
и жестока любовница, тя ис
ка дългогодишно аргатство.
Занимавам се с писане близо
четири десетилетия. Никога не
съм бързал да притесня някого с
импулсите на ума си. Никога на
никого не съм се натрапвал. И
винаги съм се чувст вал смутен
от изобилието на неуморни и на
хакани труженици, готови всеки
миг да нахлуят в живота ми с
взлом, за да ме смаят със своята
първостепенност, белег на ко
ято в предст авите им е словото.
Дори да не подозират на колко
предпоследен етап в развоя на
човечеството се озовават в пътя
към славата, те винаги са пос
тигали състоянието на последен
етап от взаимоотношенията
„деец-публика“ – задниците им
лъсват. А подире им неумолимо
и тежко диша читателят.
Това е съществ уване в пред
градията на живеенето. Това
е крайният резултат, сборът.
Това е последният етап. Следва
полето, зеленчуковите градини,
ливадите, гората и пещерата.
Следва дългото безвъздушно
пространство, подир което жи
вотът започва отново. Защото
такъв е законът. Законът на
природните сили и природните
истини.■

Слово

спектър
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Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до 13,00 часа

Нови открития
на крепостта
"Калето" в Мездра
Георги ГАНЕЦОВСКИ,
Регионален
исторически
музей - Враца
Археологическите
разкопки на крепостта
„Калето” в Мездра през
2012 г. маркират края на
10-годишен цикъл от науч
ни изсл едвания и открития,
реализирани с помощта на
Община Мездра. В резултат
на усилията на археологи
ческите екипи източната
половина на многослойния
обект на левия бряг на р.
Искър е напълно проучена.
Това позволи да стартира
изпълнението на амбици
озния проект „Историята,
културата и природата - ту
ристическите атракции на
община Мездра”. В момен
та са в ход мащабни консер
вационно-реставрационни
дейности по късноантична
та каменна архитектура в
източната половина на скал
ния венец.
Паралелно с тях до източ
ната кула на крепостта ар
хеологът Георги Ганецовски
от Регионален исторически
музей - Враца и студентката
Нели Иванова - третокур
сничка във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, специ
алност „Археология”, за
вършиха разчистването на
поредния сондаж, разкри
ващ останките от най-ран
ното заселване на района
в края на V хил. пр. Хр.
Сред опожарените останки
на дървено-землена пост
ройка те откриха кремъчни
инструменти, глинени фи
гурки на Богинята-Майка и
множество изделия от кост.
Подобна висока концент
рация на праисторически
находки от кост се случ
ва за пръв път в обекта.
Намерени са костени шила,
шпатули за обработка и
декорация на керамиката,

добре запазени рядко сре
щани амулети и заготовки
за инструменти.
Тези отрития за пореден
път потвърждават тезата на
археолозите, че в края на V
хил. пр. Хр. тук са функци
онирали специализирани
работилници и ателиета,
които са произвеждали
специфична продукция,
предназначена за търговия.
Припомняме, че преди
шест години на „Калето”
бяха открити останките
от ателие за художеств ена
декорация на керамични
съдове и една от най-ран
ните металургични рабо
тилници за производств о
на изделия от мед. Тясно
профилираната специали
зация на занаятчийското
производство за такъв ра
нен период определено
изненадва изследователите.
Това означава, че още преди
6500 години селището, ко
ето е било разположено на
кръстопът, е имало важна
търговска роля в едно добре
организирано праистори
ческо общество.
При разчистване на ос
танки от римския период
археолозите попаднаха
на уникални находки, да
тиращи към II - III век.
Правят впечатление мно
жество бронзови монети
(антониниани) от времето
на римските императо
ри Дометиан, Клавдий II
Готски и Проб, бронзо
ви фибули, украшения за
колан, торква и сребърно
листо от лавров венец.
Твърде рядка находка е от
крита под основата на кре
постната стена: бронзова
отливка на орел. Това е едно
от най-ранните изображе
ния на тази могъща птица,
символизираща върховното
римско божество Юпитер
(в гръцката митология Зевс)

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом

и емблема на Римската
империя, изразяваща власт
та и силата.
Друга ценна находка е
бронзов ключ, намерен
сред останките от най-пред
ставителната сграда на
„Калето”. Поради страте
гическото разположение на
римската крепост археоло
зите допускат, че е открит
символичният Ключ към
Северозапада.
Догодина, след атрактив
ното експониране на източ
ната половина на „Калето”,
археологическите проуч
вания ще бъдат съсредото
чени в западната му част.
Очакванията са за нови
открития, свързани най-ве
че с изследванията на рядко
срещан у нас многопластов
обект с представени в него
периоди от каменно-мед
ната епоха до българското
Средновековие.■

"Тайлифт”.

● Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения.
● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автома
тична хидротрансмисия и сервоуправление.
● Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

25 – 31 октомври
25 ч Мчци Маркиан и
ирий.
26 п † Св. вмчк Димитрий
Мироточиви (Димитровден)
Преп. Димитра КиевоСилистренска
27 с Св. мчк Нестор. Преп.
Димитрий Басарабовски
28 н † Неделя след
Неделя подир Въздвижение.
Св. мчци Терентий, Неонила
и чедата им. Преп. Стефан
Саваит. Св. мчца Параскева.
Св. Димитрий, митр.
Ростовски
29 п Св. прпмчца
Анастасия Римлянка. Св.
мчци Клавдий и Астерий
30 в * Св. свщмчк
Зиновий, еп. Егейски. Св.
мчца Зиновия.* Св. крал
Стефан Милутин
31 с Св. апли от 70-те:
Стахий, Амплий и др. Св.
мчк Епимах

До
Председателя на Комисията по здравеопазване
Народно събрание на Република България
Д-р Даниела Атанасова Дариткова

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Координационния съвет
на Гражданско движение за борба
със зависимостите
Уважаема госпожо Председател,
Гражданско движение за борба със зависимостите подкр
 епя напълно Закона
за здравето в частт а му за пълната забрана на тютюнопушенето в закрити
помещения. Ние сме против анонсирания в медиите законопроект за отмяна
на пълната забрана на тютюнопушенето в закрити помещения. Здравето на хо
рата е по-ценно от печалбата на ресторантьорите и тютюневия бизнес.
След серията публикации в медиите очакваме адекватни и законови мерки и
сезиране на прокуратурата срещу мафиотизираната дейност на контрольорите
от съответните регионални инспекции, които срещу суми от 500 до 10 000 лв.
компрометират контролната дейност на Министерството на здравеопазването.
За Координационен съвет:
Пламен ДИМИТРОВ,
p_dimitrov_b@abv.bg

Райко ЦЕКОВ
raiko.c@abv.bg

ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС –
ЛОМ ЕАД

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

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски, и
столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

е оторизиран дилър на мотокари с марката

Набира
пациенти
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„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни

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

Р

спектър

Калина ТОДОРОВА
илският отшелникпустинник Иван
е канонизиран за
светец от официалната
църква в българската сред
новековна държава, а все
народната любов и почит
през вековете му отреждат
най-високо място в наци
оналния пантеон – мястото
на духовен водач и небесен
пастир на българите. Така
той е сред онези най-свид
ни знаци, чрез които се
именува и мисли България
и българското днес. Той е
светият отшелник, отдал
се на Бога чудотворец, но
и нашият отец – учител
и душолечител-спасител.
Личността, делата и па
метта за него са част от
историята и битието на
държавата ни, но и част от
българския мит. Неговите
образи - на историческо
лице, легендарен герой и
светец - битуват нераздел
но в паметта и сърцата на
българите столетия като
пръв символ на българска
та святост.
Основни източници за
живота и дейността на
свети Иван Рилски са не
говите жития; службите и
похвалите; „Заветът” (со
чен за един от най-важните
източници, но споровете
за неговата автентичност
не са разрешени); както
и множеството легенди и
предания (Дуйчев: 1947).
Роден е вероятно през
876 г. в село Скрино край
Дупница и умира на 18
август 946 г. (в най-ново
време дата 18 август също
е оспорвана). Живее по
времето на княз БорисМихаил Покръстител,
княз Владимир-Расате,
цар Симеон I Велики и на
цар Петър I. Времето на
новопокръстена България,
на славянската мисия на
Кирило-Методиевите
ученици, на „Златния
век” на българската сред
новековна държава, но и
на вътрешни борби през
втората половина на Х в.,
на ересите – павликянст
вото и богомилството. До
двадесет и пет годишна
възраст е пастир. На тази
възраст загубва родителите
си и след пророчески сън
раздава на бедните своето
наследство, решил да се
отдели от светския живот.
Силното му желание да
се посвети на Бога го от
вежда в манастира „Св.
Димитър”, под връх Руен,
при Бобошево във Влахина
планина, където придобива
богословско образование
и получава духовнически
сан.
Приел монашество, той
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Рилският чудотворец
– покровител и
спасител на българите
се отдава на пост и
молитва и тръгва по
трудния път на отшел
ничеството, като се ус
тановява първоначално
недалеч от родното си
село, за кратко в Земен,
във Витоша, а по-късно
в най-високата и без
людна българска пла
нина Рила, където след
време е основан едно
именният манастир.
Там извършва множес
тво чудеса, помага на
хората в нужда, изце
рява от тежки болести.
Славата му на смирен
мъдрец, лечител и чу
дотворец се разнася
бързо и достига до
самия цар Петър. И до
днес е жива легендата
за това как царят пре
минава 120-километро
вия път от Средец, за да
се срещне със светеца.
Сюжетът е познат от
житията на св. Иван
Рилски (Народното
житие и житието на
Патриарх Евтимий),
както и от множеството
легенди за светия Иван.
Коментар откриваме и
в неговия Завет. Иван
Вазов преразказва епи
зода на срещата в пъте
писа „Великата рилска
пустиня” така, както
е предаден в житията,
като допълва разказа с
легендарни елементи.
„Цар Петър, който е
бил съвременник на
рилския чудотворец,
като се намирал слу
чайно в София, добил
благочестивото жела
ние да посети св. Ивана
и да приеме благослови
ята му. С тая цел той се
запътил с многобройна
свита към рилските дъл
боки усои, дето живял в
пещерата си светецът. Но
непроходимостта на го
рите и несигурността на
местата го направили да
се откаже да проникне до
тогова последния. Тогава
царят възлязъл на кон от
другата страна на един
южен връх (Царев връх),
та поне оттам да види све

теца или жилището му.
Предизвестен за това цар
ско далеко посещение, св.
Иван излязъл на скалата
над пещерата си и наклал
огъня. Царят познал по
дима, че там е светецът
и свалил короната си и
коленичил. Св. Иван тогава
го благословил. И оттога
ва върхът, на който е стоял
царят, се нарекъл Царев
връх. Тая сцена се възп
роизвежда и в наивните
изображения на рилските
щамби. …Мястото, гдето
е коленичил цар Петър, и

сега се познава: две трап
чинки са останали там
от коленете и там трева
вече не никне. А дето си
бил сложил короната цар
Петър, винаги расте венец
от перуники колкото тръка
лото…” (Вазов 1956).
Известно е, че Рилският
светец създава духовна
школа. Негови сподвиж
ници и съмишленици са
Прохор Пчински, Гаврил
Лесновски, Йоаким (Яким)
Осоговси и Йоаникий
Девически. Славата му
се разнася далеч от Рила

►МАЛКИ ОБЯВИ

ДАВАМ стая под наем,

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

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

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

ДАВАМ под наем

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

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ
БРЯГ” – гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин, който
е построен върху соб
ствена земя. Цена по
споразумение. Тел. за
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

Втора употреба от
Германия. Мебели, ел.
уреди, колелета, ком
пютри и много други. В
подлеза на жп гарата в
Монтана.

планина, из пределите
не само на България,
но и на Европа. След
смъртта му през 946
г. светецът е погребан
близо до основаната
от него Рилска обител,
но скоро след това мо
щите му са пренесени
в град Средец, днеш
на София. Вероятно
тогава този първи и
най-велик български
светец е канонизиран.
Византийският писа
тел Георги Скилица
свидетелства, че в
Средец мощите му
излекуват византийс
кия император Мануил
I Комнин (1143-1180).
През 1183 г., по време
на поредната унгарс
ко-византийска война,
унгарският крал Бела
III превзема Средец и
отнася мощите на свети
Иван в своята столи
ца Гран (Естергом).
Според преданието
местният римокато
лически архиепископ
заявява, че не му е из
вестно да съществува
такъв светец, за което
св. Иван го наказва с
онемяване. След като
се прекланя пред мо
щехранителницата и
иска прошка, говорът
му се възстановява.
Впечатлени и обезпоко
ени от това чудо, през
1186 г. унгарците връ
щат мощите на светеца
в България – в Средец.
През 1195 г. цар Иван
Асен I тържествено ги
пренася в столицата
Търново. Тук мощите на
светеца пребивават близо
три века. През 1469 г., след
като получават разреше
ние от султана, монасите
от Рилската обител дона
сят мощите на светеца от
Търново в основания от
него Рилски манастир.
Култът към светеца,
обогатен и доразвит от
Търновската патриаршия,
надхв ърля пределите на
средновековна България
– прониква в Сърбия,
Влашко, Молдова, Света

Слово

www. slovoplus. info
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Председател
на кооперация
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Параскева Маркова
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СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНОРИБАРСКО ДРУЖЕСТВО”
– гр. Мездра отдава под
наем ловен магазин и ка
фене в централната град
ска част на Мездра. За
справки: 0910/91013.

Гора Атонска, Русия. На
свети Иван Рилски са пос
ветени множество творби.
Познати са и негови гръц
ки жития, повлияни от кул
та към него на остров Атон
и самите гръцки земи.
Той се слави в манасти
ра „Кехровуни” на остров
Тинос. Там се пази дясната
ръка на рилския светец. В
Русия българският светец
става известен през ХІІІХІV в., когато се превръща
в патрон на град Рилск.
В най-новата история
на Българската православ
но църква свидетелств ата
за почитта към светеца и
нетленните му мощи са
също многобройни. На
29 и 30 юли 2009 г. на за
седание на свети синод,
Великотърновският мит
рополит Григорий из
молва частица от мощите
на свети Иван Рилски да
бъдат предадени на ста
ропрестолния град Велико
Търново.
Светите мощи са пре
дадени лично от патри
арх Максим и игумена на
Рилски манастир - пископ
Евлогий. Мощите на свети
Иван Рилски са посрещна
ти изключително тържес
твено с военни почести от
множество вярващи хрис
тияни в града. На 1 юли
2010 г. частица от светите
мощи от Рилския манастир
е пренесена тържествено
в Чипровския манастир,
който също е основан през
Х в., най-вероятно от уче
ници на светеца, и носи
неговото име – „Св. Иван
Рилски”.
В нашата традиция све
тецът е приеман за пър
вия български отшелник.
„Отшелническият подвиг
на св. Иван е застъпничес
тво пред Бога на наскоро
покръстените българи,
изкупление на грехо
вете на целия човешки
род…” (Павлов 2008: 11)
Основният му празник в
православния календар е
Отчовден на 19 октомв
ри (свързан с пренасяне
на мощите от Търново в
Средец).■

плюс
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27-и Международен младежки музикален
форум във Враца
Даниела ХИТОВА
Кметът инж. Николай Иванов откр
и
27-мия Международен младежки му
зикален форум във Враца. Врачани
имат привилегията да бъдат домакини
на форума, чието начало се поставя в
далечната 1986 година по инициатива
на Радосвета Бояджиева. Още с пър
вите сценични изяви музикалният фо
рум привлича вниманието на широката
публика и респектира с участието на
известни диригенти, солисти и инст
рументалисти от страната и чужбина,
носители на престижни награди. 27-ото
издание на Международния музикален
младежки форум отново събира попу
лярни и обичани имена от музикалния
свят. В следващите дни младежката
аудитория ще оцени достойно всяко
изпълнение и ще потвърди своята при

вързаност към най-добрите музикални
постижения, към таланта на композито
ри и изпълнители.
Началото на форума бе поставено
с концерт „Виенска класика”, който
включватворби от Шуберт, Хайдн и
Бетовен. На сцената своя талант изя
виха гост-диригентът Малкълм Юин
(Австралия) и гост-солистът Джон
Уолш (Ирландия). Вторият секретар
на ирландското посолство у нас Том
Редмън бе сред гостите, дошли да
чуят известния ирландски тромпетист.
Международният младежки музика
лен форум ще продължи до 9 ноем
ври и ще бъде закрит с изпълнение
на „Реквием” на Верди. Творбата не е
избрана случайно – на същата дата се
отбелязва Денят на освобождението на
Враца.■

Цветан ИЛИЕВ
При първа среща, с
когото и да било, получаваш
двойствено впечатление: или
го приемаш като открит и
честен човек, или усещаш
маска, от която ти става
студено. При срещата ми
със Славко Григоров аз
нямах такова раздвоение.
Човешкото му излъчване от
вътрешна доброта и светлина,
непринудено и естествено,
облъхнаха сърцето ми.
Усетих, че този човек няма да
те остави насред път, че той
има своя избран маршрут, по
който бърза да го жалонира
с благородни дела. За да
се убедя, че не греша, аз
трябваше да тръгна по него
със скромното си перо.
А се връща по него и
80-годишният човек. Оглежда
го от висотата на зрелостта
и старостта, за да разбере
с какво е бил щастлив, с
какво огорчен, какви мечти
са реализирани и какви
пропуснати.
За негова чест и гордост
житейският му път е достоен,
„страшен, но славен”, по
който е вървял с талант,
с открито лице за любов,
красота, благородство,
с открити гърли срещу
опустошаващи ветрове и
бури, където се изисква
трудолюбие, мъжество, воля,
готовност за саможертва, а
защо не и доста романтика
и идеализъм. И той е вървял
понякога с бавна, уморителна
крачка, понякога като при
тръст, дори галоп, за да успее,
да не закъснее, нищо че в края
той ще бъде с пламнало чело
и напоен от пот гръб.
И всеки път, където и да е
бил, където и да е работил,
той е подчинявал своята
светая светих на тази хуманна,
патриотична, философски
обоснована житейска повеля.
Това е осъзнатият смисъл и
отговор на въпроса защо се
ражда човек на земята.
Мисля, че не идеализирам
портрета му, а по-скоро
изтъквам най-характерното
за него, а именно на
широкоскроен човек. Не
е нужно да се спираме на
обемната статистика за
извършеното от него като
трудов човек, като личност,
за да се учредим в горните
заключения. Не може обаче
да не прави впечатление

СНИМКА: АРХИВ

Достоен житейски път

неговата партийна дейност:
свързан изцяло с Чипровския
край (роден е в село Железна
на 26.Х.1932 г.), той отдава
много сили като партиен
функционер – секретар на
Общинския комитет на ДКМС
и секретар на Общинския
партиен комитет в Чипровци,
в Михайловград – секретар
на Градския комитет на
БКП, първи секретар на
Общинския партиен комитет
в Чипровци, член на ОК на
БКП, във ВИИ „Карл Маркс
– секретар на факултетско
бюро. И още такива отговорни
длъжности. Като строител и
ръководител работи в завод
„Ком”, началник Плановоикономически отдел. Активно
участие взема в развитието
на Чипровската община. Той
е като един верен барометър
за това, което се строи в
Чипровския край и по-широк
аспект – в Северозападна
България. И един впечатляващ
акцент: Славко Григоров е
овчар към АПК в с. Белимел
и е имал тежката участ да
бъде свидетел на започналата
страшна разруха.
Всичко това е оставило
трайни следи в паметта му,
в сърцето му. Той няма от
какво да се срамува. Имал
е необичайни трудности,

но с воля и мъжество ги
е преодолявал. В своята
работа никога не е допускал
злобата, обидата, завистта
– те са му чужди. Чуждо
му е и унизителното
подмазвачество, а корупцията
предизвиква истинския му
благороден гняв. С голямо
вътрешно удовлетворение
се връща в спомените си за
студентството – за бригадите
в Лесидрен, Рогош и Скутаре,
за националната студентска
бригада за изграждане на АТЗ
– Стара Загора.
Той е доволен от себе си,
от своето добро име. Живее
в Монтана вече тридесет
години. Щастлив е със
своите внуци Деян и Слав.
До него е винаги вярната
съпруга Йорданка Григорова,
клиничен лаборант.
Дъщерята – ученичка, а сега
лекар. Неговият корен е от
революционно семейство.
Вторият му баща е участник
в Септемврийското въстание,
в съпротивителната битка
срещу фашизма 1941-1944
г. Майка му е член на БКП.
Къщата в Чипровци е била
явка за нелегални срещи и
събрания.
Но Славко Григоров няма
да бъде Славко, ако не обича
книгата. Тя е неговият най-

верен приятел, спътник,
съветник, учител. Той усеща
в себе си творческия талант и
не може да не вземе перото,
за да се изяви като един
изключително плодовит
краевед. На краеведческа
дейност той се отдава с цялата
си душа и сърце, с една
апостолска жар и като Матей
Миткалото обикаля, търси,
рови се в книжовни и музейни
хранилища, пътува не само из
страната, но и в чужбина, все
с тая жажда да открие нещо
ново от историята, да покаже
неизвестни черти от борците
за свобода в Чипровския край
и въобще в Северозападна
България. В това отношение
той е неуморим. Неговите
осемдесет години не му личат,
а по жизненост той е далеч
по-млад.
По неговия достойно
извървян досега (и ще
продължава в тоя дух) път
книгите му с краеведческа
тематика са истинско
съкровище, истински пантеон
на миналото време и всяка
библиотека би се гордяла с
неговите 9 краеведски книги.
Славко Григоров има един
свят кумир: Чипровската
света Богородица. Той вярва,
че тя носи на родния му
край късмет, сполука, че тя
го закриля. Затуй за нея той
написа не само отделна книга,
но е отделил и доста място в
последната – „Чипровският
край – легенди и истини”,
претърпяла второ издание.
Накрая не ни остава нищо
друго, освен да пожелаем на
достойния човек с достоен
житейски път да е жив и
здрав, да доживее библейско
дълголетие, да не оставя
никога на спокойствие своето
талантливо перо.
Историята на Чипровци,
на Монтанска област, на
Северозападна България е
Космос. При нея има още
много тайни неоткрити,
много имена, които трябва
да се отърсят от пепелта на
времето и да се покажат на
хората като звезди с тяхната
любов и борба за свобода и
правда. А това чака перото
на юбиляря Славко Григоров.
Не се съмняваме, че той
отново ще тръгне по някоя
космическа пътека, за да
ни извести за героичното,
красивото, неповторимото, за
безсмъртното…■

Поетичен салон
Мартен КАЛЕЕВ

***

Аз и Ти!
Преди да се напием
С далечност и мълчания
Стоим върху зъбера на времето
Мълчим, като пред далечно плаване.
Ти – изтощителна юлска виелица
Аз – горещо пладне през зимата
А между нас
самота,
самота,
самота…
Нашите погледи
потъват като камък в небето,
натъжени сме от толкова нищо,
нагорчава ни от излишни
надежди за утре,
че ще бъдем
най-яростното,
най-страстното
най-нежното
лудо покорство –
живец на живота
и на смъртта.
Душите ни
прощават на всички,
Макар да сме милосърдно
отглеждани
край полюси
и в знойни пустини.
Ще отпътуваме,
без да мислим
За връщане
или възмездие.
Ей така, срещу течението
Във вените на самия живот
Задвижвани с пулсациите
на Христовото вино
Преди със залеза
Смирено да затворим очи
И сенките да ни погълнат
След вечернята
Завинаги!…

Тихомир ЙОРДАНОВ

ПОЕТУ
На Никола Инджов
Когато кръв кърви,
изтича тя от рана.
Когато стих мълвиш,
изричай го разбрано!
Тъй думата-герой
в редицата си там е
като войнишки строй под
полковото знаме.

ЗАГАДКА
А птиците защо летят? –
Така се питам аз, додето
съглеждам: охлюви пълзят,
оставяйки следа. И, общо взето,
защо във висините на небето
и птиците не ни оставят път
към свят прекрасен, там където
владеят и душата, и умът?

