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ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Абонирайте 
се за 

Слово плюс
в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Нашият земляк, роден в с. Винище, 
който живее в Германия, получи 

националната награда на Сдружението 
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 
под по мог нал ре мон та и въз с та но вя
ва не то на чер к ва та и ча сов ни ко ва та 
ку ла в род но то си село, как то и из г
раж да не то на ме мо ри ал на жер т ви те 
във войни и въстания. Негова е идеята 
за помирението, чийто израз беше 
изграждането на този мемориал. Дарил 
е 500 000 ле ва за из г раж да не то на тре
ни ро въч но иг ри ще в спор тен ком п лекс  
„Огоста”   Монтана. Плаща ме сеч ни те 
так си на де ца та в дет с ка та гра ди на 
във Винище, ня кол ко пъ ти е да ря вал 
сред с т ва и обо руд ва не в Дом май ка и 
де те и Дома за де ца с ув реж да ния в 
Монтана. ■Слово плюс

НСОРБ награди Кирил 
Маринов за да ри тел с т во

СНИМКА: АРХИВ

През ми на ла та сед ми ца кме тът на 
Монтана Златко Живков и Веселин 

Ганчев, уп ра ви тел на фир ма „Оптиком”, 
пре ря за ха лен та та на Технологичния парк, 
из г ра ден по про ект на Община Монтана, 
ре али зи ран съв мес т но с Община Пирот 
и фи нан си ран по прог ра ма та за тран с г ра
нич но сът руд ни чес т во със Сърбия. 400 000 

ле ва са вло же ни в из г раж да не то му. Той се 
на ми ра на пъ тя Монтана – Лом и е раз по
ло жен на площ от 85 дка.

„Оптиком” е пър ва та фирма, ко ято се е 
нас та ни ла в пар ка и се за ни ма ва с про даж
ба на зе ме дел с ки машини. Тя ще из г ра ди 
тук тър гов с косер ви зен комплекс. ■Слово 
плюс

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Белоградчик дос та вят дър ва за 

ог рев на жи те ли те и до ма кин с т ва
та от об щи на та на пре фе рен ци ал ни 
цени. Заявените ко ли чес т ва са мо от 
се ла та на об щи на та са 2350 куб.м. 
И на ед ни теq и на дру ги те ще бъ дат 
пре дос та ве ни по 5 куб.м дър ва при 
це на 35 лв. за кубик. До мо мен та 
са до би ти 408 куб. м. До сре да та на 
ме сец ок том в ри жи те ли те в се ла та 

на об щи на та са снаб де ни с нуж но то 
ко ли чес т во дър ва за огрев.

За поч ва снаб дя ва не то с дър ве си на 
на град с ко то население. Ветераните 
от войната, ко ито са 10 ду ши, ще 
по лу чат по 4 ку би ка безплатно. За 
хо ра та на пен си он на въз раст ще 
бъ дат дос та ве ни 550 ку би ка на це на 
35 лв., а за ин ва ли ди те  450 кубика. 
Общината има въз мож ност да пре
дос та ви ко ли чес т во от 10 000 куб.м 

дър ва за ог рев сре щу го ре по со че на
та це на на кубик. Дървесината ще 
бъ де при до би та из к лю чи тел но от 
са мо за ле си ли се об щин с ки площи.

По то зи на чин кме тът на об щи на
та Борис Николов из пъл ня ва и ед но 
от сво ите пре диз бор ни обещания. 

Три са фирмите, ко ито до би ват 
дър ва в об щи на та – „Аграимпекс” 
ЕООД, „Безак” ЕООД и „Боско 
Верде” ЕООД ■                      

Доставят дърва на 
преференциални цени

Любомир
Иванов е 
новият зам.-
председател 
на СДС

Депутатът Любомир 
Иванов от Монтана 
стана  зам.-пред се да
тел на СДС. Занапред 
той ще от го ва ря за 
Северозападния ре ги
он за планиране, кой
то включ ва об лас ти те 
Видин, Враца, Монтана, 
Ловеч и Плевен. Досега  
ко ор ди на тор бе Найден 
Зеленогорски. Любомир 
Иванов за е пос та след 
пряк вот сред 1876 чле
но ве на си ня та пар тия 
в пет те области. Той се 
със те за ва ше с об лас
т ния ли дер на СДС  
Видин Генади Велков.

В из бо ра са учас т ва ли 
око ло 75 % от чле но ве те 
на СДС. ■Слово плюс

Тереза Джурова 
спе че ли 
световната
титлапосамбо

Тереза Джурова (ка те го рия до 80 кг) спе че ли 
све тов на тит ла при де войки те до 20 го ди ни в 

тре тия ден на пър вен с т во то на пла не та та по сам
бо за мла де жи и девойки, ко ето се про ве де в сто
лич на та за ла „Арена Армеец”.

Във фи на ла Джурова по бе ди пред с та ви тел ка та 
на Италия Миранда Джамбели.

България прик лю чи шам пи она та с 4 златни, 5 
сре бър ни и 7 брон зо ви медала. Освен Джурова, 
шам пи они ста на ха и във въз рас то ва та гру па до 18 
го ди ни  Борислава Дамянова (кат. 44 кг), Ивайло 
Иванов (до 81 кг) и Цветелина Стоянова (до 40 кг).

В от бор но то кла си ра не при де войки те до 18 го
ди ни и при те зи до 20 го ди ни България е на вто ро 
мяс то след Русия. ■Слово плюс

СНИМКА: АРХИВ

Златко Живков 
пре ря за лен та та на

Технологичния парк
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Във Враца

Об съдиха про ект „Област Видин –
Северозападната пор та на България”
Общественото об съж да не се про ве де в 

за ла та на Общински съ вет – Видин. Кан
ди датс т ва се за от пус ка не на без въз мез
д на фи нан со ва по мощ чрез Оперативна 
прог ра ма „Регионално раз ви тие”, схе ма 
„Подкрепа за раз ви тие на ре ги онал ния ту
рис ти чес ки про дукт и мар ке тинг на дес ти
на ци ите II”. Партньори на Община Видин 
са три об щи ни от об лас т та – Грамада, 
Кула и Ново село.

Целта на про ек та е да се на сър чи пар
т ньор с т во то в сфе ра та на ре ги онал ния 
маркетинг, обе ди ня вай ки общините, ко ито 
от го ва рят на спе ци фич ни те ту рис ти чес ки 
характеристики. Ще се раз ра бо тят ту рис
ти чес ки па ке ти на ба за та на пар т ньор с
ки те от но ше ния меж ду че ти ри те общини. 
Предвижда се да бъ де из ра бо те но лого, 
ка то иде ята е ту рис ти чес ки ят про дукт да 
по лу чи уни кал на визия. Ще се под гот вят и 
раз п рос т ра нят информационни, мар ке тин
го ви и рек лам ни материали, в то ва чис ло 
и къ со мет ра жен филм.
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Из б раха уп ра ви тел на 
бол ни ца та в Белоградчик
Неотдавна Белоградчик се със тоя ра

бот на среща, пос ве те на на проб ле ми те 
на многопрофилната бол ни ца в града. На 
срещата областният уп ра ви тел заяви, че 
ня ма да се закрива ле чеб но то заведение.

Два дни след ра бот на та сре ща се про
ве де из вън ред но за се да ние на ОбС в 
Белоградчик за из бор на уп ра ви тел на 
МБАЛ в града. Кметът Борис Николов 
пред с та ви кан ди да ту ра та на др Виолета 
Дочкова, до се га шен на чал ник на Център 
за спеш на ме ди цин с ка по мощ – фи ли ал 
Белоградчик. 

Видният вра чан с ки хи рург 
д-р Валтер Димитров по лу чи пла кет 

от Българското хи рур ги чес ко дружество. 
Наградата е за дъл го го диш на та му ра бо та 
и за при но са в дейнос т та на дружеството. 
Тя бе връ чена от ака д. Дамян Дамянов, 
пред се да тел на Българското хи рур ги чес ко 
дружество. „Благодаря за от но ше ни ето и 
ува же ни ето към това, ко ето съм нап ра вил 
и все още правя. Радвам се на по лу че на та 
награда. Хирургията е и занаят, и наука, и 
изкуство. Затова хи рур ги ята си зас лу жа
ва и зас лу жи це лия ми жи вот” – ка за др 
Валтер Димитров.

Първолета ЦВЕТКОВА
Договор за отоп ле ние през зи ма та на 63 

об щес т ве ни сгради, меж ду ко ито наймно го 
училища, дет с ки гра ди ни и со ци ал ни домове, 
под пи са кме тът на об щи на Монтана Златко 
Живков с дос тав чи ка на ус лу га та – „фир ма 
„Топлофикация”.  За ре дов но то под дър жа не 
на тем пе ра ту ра над 18 гра ду са ще са нуж ни 
1 млн. куб. м газ. „Топлофикация” по лу ча ва 
синьо то го ри во от дру жес т во „Овергаз–за пад”.

От 1 яну ари т.г. до се га це на та на при род но
то го ри во е уве ли че на с 19,4%, съ об щи уп ра
ви те лят на „Топлофикация” Благой Каменов. В 
мо мен та газ та за отоп ле ние из ли за 183 лв. без 
ДДС за ме га ватчас.

Освен учи ли ща и дет с ки градини, в 
Монтана са га зи фи ци ра ни и ос та на ли те об
щес т ве ни сгра ди – болници, администрации, 
спор т ни зали, църкви. Годишно об щи на та пла
ща по 500 000 лв. за отоплението.

До мо мен та тя още не е пла ти ла на 
„Топлофикация” 218 000 лв. за 2012 година. 
Досегашната й смет ка е 404 000 лв. Въпреки 
забавянето, отоп ле ни ето ня ма да бъ де спирано. 
Подаването на газ се спи ра са мо за про миш
ле ни те фир мидлъжници, обяс ни Благой 
Каменов.                     От сайта kmeta.bg

Монтана оси гу ри 
отоп ле ни ето в учи ли ща та
Годишно об щи на та пла ща по 500 000 лв. по до го во ри те си с “Топлофикация”

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. 

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 найголемият и 
найважният 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.■

Бизнесът поема 
протегнатата ръка

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

Областно път но 
уп рав ле ние – Монтана

По тра ди ция на 
Димитровден е про-
фе си онал ният праз-
ник на строителя. 
Поздрав за всич ки на-
ши служители, ко ле ги 
строители, про ек тан ти 
и майстори, ко ито се 
тру дят от из г рев до за-
лез по стро ител ни те 
обекти, за да нап ра вят 
об к ръ жа ва ща та ни об-
с та нов ка по-кра си ва и 
по-добра. 
Честит празник!

инж. Ивайло СПАСОВ
уп ра ви тел

Ръ ко вод с т во то на об щин с ко то 
пред п ри ятие “Бла го уст ройс т во и 
ко му нал но строителство” - Вра ца 

и лич но уп ра ви те лят Мом чил Мла-
де нов чес ти тят на сво ите ра бот ни-
ци и слу жи те ли Де ня на стро ите ля.
Със своя не умо рен и все от да ен 
тру д  за ети те в раз лич ни те под раз-
де ле ния на об щин с ко то пред п ри-
ятие все ки ден про ме нят об ли ка на 
гра да под Окол чи ца и на се ли ща-
та в об щи на та към по-доб ро и пра-
вят жи во та на сво ите съг раж да ни 
по-добър. В своя стремеж да пре-
вър нат Вра ца в един по-ев ро пейс-
ки град, те вла гат мо дер на тех ни ка 
и всич ки те си усилия, за ко ето мо-
гат са мо да бъ дат поз д ра ве ни с 
бла го дар ност за своя про фе си она-
лен mраз ник!

Ръководството на 
„Главболгарстрой” – 
клон Северозапад

поз д ра вя ва сво ите 
работници, слу жи те ли и ко-
ле ги те стро ите ли с про фе-
си онал ния праз ник Деня на 
стро ите ля – Димитровден!
Стремежът на бъл га ри-
на към съзидание е ро дил 
мно го ве ли ки майстори. 
Родила се е бъл гар с ка та 
шко ла в строителството. 
Пожелаваме ви да не гу би-
те дръз но ве ни ето и хъ са си 
за ра бо та и да прос ла вя те 
занаята. Да ут вър ж да ва те 
ав то ри те та на про фе си ята 
строител!
Честит празник!

„Стройкерамика” ООД – Монтана

Уважаеми колеги, 
при еме те мо ите поз д рав-
ле ния по по вод Деня на 
стро ите ля – Димитровден. 
Пожелавам на вас и ва-
ши те се мейс т ва здраве, 
къс мет и мно го но ви ус пе-
хи във ви со ко от го вор на та 
ни, бла го род на и об щес-
т ве но зна чи ма професия! 
Нека про дъл жим да ра-
бо тим с още по-го ля ма 
енер гия и на ход чи вост 
за по-го ле ми фи нан со ви 
благополучия!
Честит празник!

Асен ГЕОРГИЕВ
уп ра ви тел

Димитровден – празник на строителите



3БРОЙ 39 (850) 25-31 ОКТОМВРИ 2012 Г.Слово във фокус

Накратко

Даниела ХИТОВА
Кметът на Враца 

инж. Николай Иванов 
подписа договорите за 
строителномонтажните 
работи по проект „ИСКРА 
 Иновативен Социален 
Комплекс от Резидентни 
Алтернативи”, финансиран 
по ОП „Регионално 
развитие 20072013 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 

и Генади Гатев от ДЗЗД  „ГБСД
09” – 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 

жилище в ж.к. „Река Лева” бе 
одобрен консорциумът „ГБСД
09“ 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 Враца
ОГ“, който включва дружествата 
„Опал94“ АД и „Генов Строй
продукт“ 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. ■

Във Враца изграждат центрове от
семеен тип и защитено жилище
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Кметът на Враца 
инж. Николай Иванов връ чи гра мо ти 

на Регионалния ис то ри чес ки музей, 
Регионална биб ли оте ка „Христо Ботев” 
и на Театрална гру па „ТЕМП” към 
Младежкия дом. Отличията са за при нос 
в съх ра ня ва не то на бъл гар с ки те тра ди
ции и са при съ де ни от Министерството на 
икономиката, енер ге ти ка та и туризма, в 
рам ки те на Националния прег ледкон курс 
„Общините за раз ви ти ето на ту риз ма”. 
Грамотите получиха ди рек то ри те Илия 
Стоянов, Силвия Врачовска и ре жисьо рът 
Георги Врабчев. 

Директорът на ОД МВР  Монтана 
ко ми сар Валери Димитров и 
на чал ни кът на РУ “Полиция” Лом 
гл. ин с пек тор Мирослав Вътев се 
срещ на ха със са мот но  жи ве ещи 
въз рас т ни жи те ли на с. Златия

Посещенията по къ щи те на пен си оне ри те се из вър ши ха 
съг лас но спо ра зу ме ние за ред и си гур ност меж ду Об щи на 
Вълчедръм и РУП  Лом. Наскоро в се ло то бе ше про ве де
но и об що сел с ко събрание, на ко ето бя ха об съ де ни мер ки 
в бор ба та с би то ва та престъпност. Очаква се в на ча ло то на 
2013 г. след спе чел ва не на съв мес тен про ект с Об лас т на та 
ад ми нис т ра ция да бъ де наз на че на нощ на ох ра на в пого ле
ми те от да ле че ни на се ле ни мес та в областта.

В оби кол ката в раз лич ни ра йо ни на селото, по ве че то от 
ко ито край ни квартали, на се ле ни със самотно живеещи, 
по ли цейс ки те ше фо ве по ис ка ха от хо ра та мне ни ята и пре
по ръ ки те им към ра бо та та на полицията. Те по съ вет ва ха 
въз рас т ни те жи те ли да не взи мат за къщ на ра бо та хо ра от 
дру ги на се ле ни места, а пре дим но мес т ни и да имат по ве че 
до ве рие в по ли цейс ки те служители. “Ще нап ра вим всичко, 
ко ето е във въз мож нос ти те на ор га ни те на реда, да ви оси
гу рим поспо ко ен живот, но вие тряб ва да ни по ма га те – да 
ни се обаж да те вед на га за вся ка кражба, за вся ко съм ни
тел но лице, ав то мо бил или дру го пра во на ру ше ние”, при
зо ва ха по ли цейс ки те началници. 69 са са мот но  жи ве ещи те 
хо ра на с. Златия, а бро ят на не оби та еми те къ щи  250. 

Самотните пен си оне ри пос рещ на ха гос ти те си с ис к
ре на ра дост и обе ща ха за в бъ де ще да оказ ват пого ля мо 
съ дейс т вие при раз к ри ва не то на из вър ши те ли на би то ви 
престъпления, а не да съ об ща ват ме се ци след ста на ла 
кражба. Всеки от де се ти на та въз рас т ни сподели, че знае 
мо бил ния те ле фон на по ли цейс ки те ин с пек то ри и е до во
лен от нощ ни те по ли цейс ки пат ру ли на Специализираното 
по ли цейс ко управление. Някои от хо ра та раз ка за ха за 
краж би от до мо ве те им, из вър ше ни пре ди дос та вре ме. 
Въз рас т но се мейс т во ста на ло жер т ва на ло вък крадец, 
кой то ги при ча кал да из ля зат от къ щи и от к рад нал мо то ра 
на дядото. Пенсионер за ве де гос ти те си, за да им по ка же 
мястото, от къ де то пре ди вре ме е от к рад нат мо то рът на 
фу ра жо мел ка та му. Други се пох ва ли ха с раз к ри ти краж би 
– на по къщ ни на от не оби та ема съ сед с ка къща, за вър на ти 
през про лет та от к рад на ти пчел ни кошери. 

Съгласно спо ра зу ме ни ята за ред и си гур ност сре щи те 
по мал ки те и пе ри фер ни на се ле ни мес та във всич ки об щи
ни на областта, на се ле ни пре дим но със са мот но  жи ве ещо 
въз рас т но население, ще про дъл жат и през след ва щи те 
месеци. Те се из вър ш ват и за ук реп ва не на вза им но то до
ве рие меж ду хо ра та и по ли цейс ки те слу жи те ли в съв мес т
на та им ра бо та при раз к ри ва не на би то ва та престъпност.■

В община Вълчедръм

Крум КРУМОВ

Празник на гра да чес т ва ха 
във Вълчедръм на хрис ти

ян с кия праз ник Петковден – 14 
октомври.

 По то зи по вод в пра вос лав ния 
храм „Света Петка” бе от с лу жен 
тър жес т вен во дос вет за здра ве то 
и бла го по лу чи ето на се ли ще то и 

жи те ли те му.
На тър жес т ве на се сия кме

тът на об щи на та Иван Барзин 
обя ви за по че тен граж да нин на 
Вълчедръм кра еве да и ис то рик 
Георги Гладнишки, кой то по ве че 
от 60 го ди ни съ би ра ма те ри али 
за ис то ри ята и по ми нъ ка на об
щи на та и е ав тор на мно жес т во 

кни ги за нея. Носители на по
чет на та знач ка на Вълчедръм 
са Иван Нисторов – ав тор на 
кни га та „Златията”, из с ле до ва те
лят на мес т ни те ро до ве Василка 
Копривчина и об щес т ве ни чката 
Павлина Живкова.

Концерт по по вод праз ни ка из
не со ха дет с ки и мла деж ки са мо
дей ни със та ви от Вълчедръм  и 
мес т ни ят ан сам бъл за въз рас т ни 
„Фолклорна ис к ра”. 

В тър жес т ве ния кон церт се 
вклю чи ха пев ци те Иван Дяков и 
Джина Стоева.■

Споразумение за 
редисигурност

СНИМКА: ОД МВР

Празник на 
Вълчедръм

СНИМКА: АВТОРЪТ

Втора информационна среща 
на ОИЦ - Монтана в Чипровци
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 – КопренМиджур”, 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. 

Кампания в помощ на безработни
Регионална биб ли оте ка „Михалаки 

Георгиев” е сред пър ви те биб ли оте ки в 
страната, ко ито за поч ват ин фор ма ци он
на кам па ния в по мощ на без ра бот ните 
от Видин. В пар т ньор с т во с Програмата 
„Глобални биб ли оте ки” и Агенцията по 
заетостта биб ли оте ка та ще пре дос та вя ин
фор ма ци он ни ма те ри али за квалификация 
и преквалификация по ОП „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си” в об лас ти те Монтана, 
Враца и Видин. Ще се вклю чат всич ки це
ле ви биб ли оте ки по програма „Глобални 
биб ли оте ки” от три те области. От об
ласт Видин в кам па ни ята ще учас т ват 28 
библиотеки.
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Неотдавна сдру же ние 
„Отворена мла деж“ 
про ве де обу че ние на 36 
бъл гар с ки мла де жи на 
те ма „Институции и 
по ли ти ки в Европа“. 
Това бе ше зак лю чи
тел на та дейност по 
про ект „Моите пра ва 
ка то граж да нин на 
Европа! Аз съм на ход“, 
под к ре пен от прог ра ма 
„Младежта в дейс т
вие“ на Европейската 
комисия, в рам ки те 
на ко ято мла де жи
те при еха спе ци ал на 
декларация, из ра зя
ва ща ста но ви ще то 
им по въпроси, свър
за ни с бъл гар с ка та 
действителност, как то 
и очер та ха при ори тет
ни об лас ти за ра бо та.

Проектът „Моите 
пра ва ка то граж да нин 
на Европа! Аз съм на 
ход“ пред с тав ля ва вир
ту ал на си му ла ция на 
из бо рен процес, по вре ме 
на ко ято по за ба вен и 
ин те ре сен на чин чрез 
лич но участие, все ки 
на въз раст от 18 до 30 
години, кой то желае, 
мо же да на учи по ве
че за тех но ло ги ята на 
из бо ри те и да обо га ти 
зна ни ята си за не го ви те 
пра ва ка то ев ро пейс ки 
гражданин. Основните 
му це ли са да про во ки ра 
мла ди те хо ра да бъ дат 
поак тив ни граждани; 
да раз бе рат ме ха низ ми
те на пред с та ви тел на
та де мок ра ция в бъл гар
с кия й ва ри ант и да се 
мо ти ви рат да на учат 
по ве че за пра ва та си на 
ев ро пейс ки граждани. 
В рам ки те на про ек та 
над 4700 чо ве ка го под
к ре пи ха във Фейсбук, а 
над 500 се ре гис т ри ра ха 
на сай та за учас тие във 
вир ту ал на та симулация.

За по ве че информация: 
Милен Николов, сдру
же ние „Отворена мла
деж“, тел. 0889930659, 
ел. по ща milen@open
youth.org

МЛАДЕЖКА
ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, мла ди те хо ра на 

България, учас т ва щи 
в про ек та „Моите пра
ва ка то граж да нин на 

Европа! Аз съм на ход.“,
под гот вих ме и при

ех ме нас то яща та 
декларация, за да по ка
жем на шия ан га жи мент 
за ак тив но учас тие при 
ре ша ва не на проб ле ми те 
на дър жа ва та ни, как то 
и да при зо вем уп рав ля
ва щи те да пред п ри емат 
дейс т вия за по доб ря ва не 
на по ло же ни ето на на ро
да ни. Ние — мла деж ки 
ли де ри от ця ла та страна, 
учас т вах ме в про ек та 
„Моите пра ва ка то граж
да нин на Европа! Аз съм 
на ход.“ Този про ект ни 
сбли жи и ни пре дос та ви 
въз мож ност да об съ дим 
как да се бо рим за ка узи
те на мла деж та и за ре
ша ва не то на проб ле ми те 
й чрез мобилизиране, 
осъ щес т вя ва не на кон
так ти и обе ди ня ва не на 
на ци онал но равнище, 
как то и чрез раз ви тие 
на на ши те способности. 
Освен то ва об съ дих ме 
как мла ди те хо ра мо гат 
да дейс т ват за ед но за 
на бе ляз ва не на кон к рет
ни на со ки за ра бо та и за 
пос ти га не на пос та ве ни 
цели, от ко ито пол
за би има ло ця ло то ни 
общество. 

В об с та нов ка та на 
про дъл жа ва ща фи нан
со ва и ико но ми чес ка 
криза, съп ро во де на от 
на рас т ва щи опа се ния за 
бъ де ще то на обе ди не на 
Европа на фо на на проб
ле ми те с дъл га на дър
жа ви течлен ки от юга, 
въп ре ки мак ро ико но ми
чес ка та и по ли ти чес ка та 
си стабилност, България 
про дъл жа ва да бъ де най
бед ния и найизос та на
лия член на Европейския 
съюз. Налага се 
мнението, че проб ле ми
те ни не се решават, а се 
от ла гат за бъдещето, ко

ето означава, че не са мо 
ние, а и на ши те де ца ще 
пла щат пови со ка це на 
за на ми ра не на ус тойчи
ви решения. Сигурни 
сме, че вие не са мо спо
де ля те на ша та тревога, 
но и ис ка те про мя на на 
се гаш но то положение. 
Тъй ка то ние са ми те сме 
мла ди хора, ние зна ем 
как во въл ну ва връс т
ни ци те ни. Наясно сме 
как во ха рес ват и как во 
не ха рес ват те, как то и 
как ви пос ла ния ще им 
допаднат. Ето за що тряб
ва да ни се да ва думата, 
за да бъ дем чути, ко га то 
се раз ра бот ват и осъ щес
т вя ват ини ци ати ви за по
ак тив но то ни включ ва не 
в об щес т ве ния живот.

НАШИЯТ
АНГАЖИМЕНТ
Животът е тол ко ва 

ценен, че тряб ва да по
ла га ме всич ки въз мож ни 
усилия, за да жи ве ем 
качествено, как то и да 
на сър ча ва ме на ши те 
връс т ни ци да доп ри на
сят за соб с т ве но то си 
благоденствие. Напълно 
сме на яс но със зна
че ни ето на учас ти ето 
на мла ди те хора, за да 
се пос тиг не ус тойчи
во со ци ал но развитие. 
Призоваваме на ши те 
връс т ни ци да осъз на ят 
соб с т ве на та си зна чи
мост и роля. Отправяме 
при зив те да бъ дат 
при мер за под ра жа ние 
сред на ши те при яте ли 
и се мейс т ва — осо бе
но помла ди те ни бра
тя и сестри. Но са мо 
на ши те уси лия не са 
достатъчни. Поради то ва 
при зо ва ва ме на ши те 
ро ди те ли и настойници, 
на ши те учи ли
ща и университети, 
общностите, в ко
ито живеем, как то и 

политиците, мес т ни те 
организации, фир ми те от 
час т ния сектор, медиите, 
вид ни те лич нос ти и 
раз в ле ка тел ния сектор, 
да спо де лят от го вор нос
т та и да ра бо тят за ед но 
с нас, за да бъ де об щес т
во то ни гос топ ри ем но за 
са ми те нас и да не мис
лим за емиг ра ци ята ка то 
един с т вен въз мо жен път 
към лич нос т но раз ви
тие в нор мал ни условия. 
Осъзнаваме съ що така, 
че има ме за дъл же ние 
вза им но да си по ма га ме 
и да спо де ля ме зна ния и 
умения. Поради то ва 

нас то ятел но ви 
при кан ва ме 
да ра бо ти те за:
● по ви ша ва не на ка

чес т во то и ими джа 
на бъл гар с ко то вис ше 
образование, чрез по доб
ря ва не на ма те ри ал на та 
база, оси гу ря ва не на 
за дъл жи те лен стаж по 
спе ци ал нос т та в ком
би на ция със за ви шен 
кон т рол вър ху ка чес т
во то на про веж да не то 
му, прив ли ча не на лек
то ри про фе си она лис ти 
в съ от вет ни те об лас ти и 
оси гу ря ва не на въз мож
нос ти за спе ци али за ции 
в чужбина;

● оси гу ря ва не на 
достъпен, еко ло ги чен 
и при ятен за пол з ва не 
меж дуг рад с ки тран с
порт чрез ре ша ва не на 
проб ле ма с Българските 
дър жав ни железници, 
ка то се об но ви ва гон ния 
състав, по доб ри чис то та
та по гарите, ре мон ти рат 
ли ни ите с цел пос ти га не 
на пови со ки ско рос ти 
и въ веж да не на ви со
коско рос т ни влакове, 
за що то вла кът все пак 
ос та ва найекологичния, 
евтин, удо бен и бе зо па

сен транспорт;
● по доб ря ва не ка чес

т во то на об щес т ве но то 
здра ве опаз ва не чрез 
ин вес ти ции в ма те ри ал
нотех ни чес ка та база, 
по ви ша ва не на ин фор
ми ра нос т та на па ци ен
ти те от нос но тех ни те 
пра ва и задължения, 
раз пис ва не на мо рал но
ети чен ко декс по кой то 
да се ръ ко во дят всич ки 
лекари, ба лан си ра не на 
зап ла ща не то на раз лич
ни те про фе си онал ни 
гру пи в сис те ма та съ
об раз но на то ва ре ност 
и квалификация, за дър
жа не на мла ди те спе ци
алис ти в България;

● по доб ря ва не фун
к ци они ра не то на 
Народното съб ра ние 
чрез на ма ля ва не броя на 
депутатите, от мя на на 
аб со лют ния им иму ни
тет и въ веж да не на про
це ду ра по увол не ни ето 
им при не из пъл не ние на 
слу жеб ни те им за дъл
же ния или неп ри ем ли во 
поведение;

● въ веж да не на елек
т рон но гласуване, на
сър ча ва не на гла со по да
ва те ли те да учас т ват в 
из бо ри те и пре мах ва не 
на „мър т ви те души“ в 
из би ра тел ни те списъци;

● на сър ча ва не на учас
ти ето на Президентската 
ин с ти ту ция в ра бо та
та на из пъл ни тел на та 
власт;

● по ви ша ва не на кон
т ро ла и проз рач нос т та 
при из раз ход ва не на 
сред с т ва от дър жав ния 
бюджет;

● пре раз п ре де ля не 
на броя на съ деб ни те 
де ла спря мо слож нос т
та им и въз мож нос ти те 
на кад ри те в съ деб на
та система, тър се не на 
ефек тив на на ка за тел на 
от го вор ност при до ка за
на ко руп ция в сис те ма та 
как то и при нат руп ва не 
на ви ся щи дела, ре
ал на от чет ност на съ
деб на та сис те ма пред 
обществото.

Подписана от мла де
жи теучас т ни ци в про
ект „Моите пра ва ка то 
граж да нин на Европа! 
Аз съм на ход.“

За по-доб ра 
България!

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 найдоходните 
престъпления в света е 

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. Найрисковата 
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 %. 
Найвисок 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 найдобрите начини за 
превенция на тези рискове е 
информираността, тя може да 
спаси много хора!■

Младежи ГЕРБ - Враца информираха 
за борбатастрафиканахора
Младежи 
ГЕРБ  Враца 
проведе 
информационна 
кампания 
по случай 
Европейския 
ден за борба 
с трафика на 
хора – 
18 октомври

Баба Велика ста на на 102 го ди ни
Найвъз рас т ни ят жи тел на об щи

на Враца е Велика Лалковска. На 15 
октомври дъл го лет ни ца та чес т ва своя 
102и рож ден ден. Сред гос ти те бе и 
за мес т ник-кме тът на Враца Красимир 
Богданов. „Уважаема  гос по жо Лалковска, 
при еме те мо ите поз д ра ви и бла го по же ла
ния по по вод Вашата за бе ле жи тел на 102
а годишнина! За мен е чест в то зи праз
ни чен ден да Ви по же лая здра ве и бо дър 
дух, праз нич но нас т ро ение и щас т ли ви 
ми го ве сред близ ки и роднини!”, се каз ва в 
поз д ра ви тел ния ад рес от име то на кме та 
инж. Николай Иванов, кой то по лу чи ба ба 
Велика. Красимир Богданов по да ри на 
сто лет ни ца та съ що бу тил ка ви но и цветя.

Видински аби ту ри ен ти 
ще учат в Гер ма ния
Зрелостници от Видин ще мо гат да се 

обу ча ват в гер ман с ка та об ласт Ортенау. 
За цел та ще бъ дат ор га ни зи ра ни пред
ва ри тел ни кур со ве по нем с ки език. 
Програмата за то ва обу че ние е съ фи нан
си ра на от мес т ния биз нес в Германия, 
кой то за явя ва от как ви спе ци алис ти има 
нужда. Но то ва не за дъл жа ва за вър ши ли
те да ра бо тят в Германия. 
В пред ва ри тел ния курс ще се обу ча ват 
око ло 15 деца, от ко ито ще бъ дат под б ра
ни бъ де щи те курсисти. Обучението ще е 3 
години. Мла де жите ще по лу ча ват сти пен
дия от 600 до 800 ев ро месечно. По съ
ща та прог ра ма в мо мен та в Германия се 
обу ча ват мла де жи от Испания и Франция. 
Първата гру па зре лос т ни ци се очак ва да 
за ми не през след ва ща та година.

11 одоб ре ни про ек та 
за за етост във Видин
Комисията по за етост в об ласт Видин 

об съ ди и одоб ри 11 про ек та на ре ги онал
ни прог ра ми за заетост, пред ло же ни от 
об щин с ки те ад ми нис т ра ции на те ри то ри
ята на об лас т та и от Об лас т на ад ми нис т
ра ция Видин, на стойност око ло 745 хил. 
ле ва. При ори тет но се пред виж да наз на ча
ва не на без ра бот ни ли ца за опаз ва не на 
об щин с ко и дър жав но имущество, озе ле
ня ва не и под дър жа не на зе ле ни пло щи в 
общините.  
Одобрените прог ра ми ще бъ дат вклю че ни 
в Националния план за дейс т вие по за
етос т та през 2013 г.

В се ло Стакевци ще от г леж дат 
по 140 то на пъс тър ва го диш но
По 140 т пъс тър ва ще бъ дат от г леж

да ни го диш но в раз въд ник в ра йо на на 
бе лог рад чиш ко то с. Стакевци. Проектът 
пред виж да из г раж да не на мо дер но пъл
но сис тем но сто пан с т во за ак ва кул ту ри за 
от г леж да не на пъстърва. Инсталацията 
ще бъ де от ти па уни вер сал на зат во ре
на ре цир ку ла ци он на система, ко ято ка то 
тех но ло гия на про из вод с т во пред с тав ля ва 
наймо дер ни ят спо соб за от г леж да не на 
ри ба . С ро кът за из пъл не ние на про ек та е 
осем месеца. След ре али за ци ята му ще 
бъ дат оси гу ре ни три но ви ра бот ни места.

Фирмата, спе че ли ла про ек та по 
Оперативна прог ра ма за раз ви тие на 
сек тор „Рибарство”, е от с. Горни Лом и 
ве че е под пи са ла до го вор с аген ци ята на 
стойност 2,3 млн. лв., ка то ев ро фи нан си
ра не то е 1,4 млн. лв. 

Нова гор с ка пъ те ка ще рад ва 
ту рис ти те във Врачанския балкан
Нова пътека, ко ято свър з ва „Горския 

дом” с ви ла та на АЕЦ „Козлодуй” бе от
к ри та. Първи на пъ те ка та стъ пи ха инж. 
Николай Иванов, за мес т никкме тът 
Красимир Богданов, Николай Ненчев – ди
рек тор на ПП „Врачански балкан”, и Калин 
Стануков – гл. сек ре тар в АЕЦ „Козлодуй”. 
Пъ те ката на здра ве то е под хо дя ща за ту
рис ти на раз лич на възраст, за се мейс т ва 
с мал ки деца, за спортисти. В пъ те ка та и 
спор т ни те уреди, мон ти ра ни на 5 пло щад
ки по маршрута, са вло же ни об що 8500 лв.
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В за ви си мост от власт 
и по ли ти чес ки 
настроения, мес т ни те 

ро до люб ци мно го оби чат да на
ри чат с раз ни име на градеца, къ
де то ра бо тя и жи вея в момента. 
Сега той се каз ва Монтана. 
Бил е име ну ван съ що та ка и 
Кутловица, и Фердинанд,но 
в слу чая то ва ня ма значение. 
Както се знае обаче, през вто
ра та по ло ви на на от ми на ло то 
сто ле тие то зи град има ше дос
та тъч но по во ди да се гор дее с 
поетите, му зи кан ти те и ху дож
ни ци те си. С не го по един или 
друг по вод са свър за ни съд би те 
на Славчо Красински, Йордан 
Радичков, Иван Давидков, 
Анастас Стоянов, Драгомир 
Асенов, на ху дож ни ци те Кирил 
Петров, Павлето, Галилей 
Симеонов, му зи кан ти те Самюел 
Видас, Дико Илиев, на ак тьо
ра Стефан Савов. Пак в него, 
са мо че днес и на фо на на де
мок ра ти зи ра ния му ва ри ант в 
сво бо да и на ро дов лас тие бе ле жи 
би ти ето си мно гоб ройна та ар
мия от съчинители, която, без 
ни кой да я е мо лил изрично, за 
помал ко от де сет го ди ни ка то 
ед но то ни що ус пя да из да де над 
400 заг ла вия с поезия, проза, 
пуб ли цис ти ка и кра евед чес ка 
книжнина. Факт, рес пек ти ращ 
и трогващ. Общинскоприд вор
ни те мис ли те ли съществуват, 
естествено, бла го да ре ние на 
мес т на та власт. Колкото и раз
но об раз на да е кон фек ци ята в 
про вин ци ализ ма на бъл гар с кия 
Северозапад обаче, ка то ця ло 
бъл гар с ка та ли те ра ту ра ус пя ва 
да от бе ле жи ед ва ня кол ко ви да 
провинциализъм. Ако тър сим 
зна че ни ето на не ща та в та зи 
посока, еди ни ят от тях се оп ре
де ля от рож де но то място, мес
то жи ве ене то и мес то ра бо та та на 
автора. Вторият се „обо со бя ва“ 
от те ми те на писателя, от емо
ци онал на та му и ин те лек ту ал на 
обвързаност. Това е про вин ци
ализ мът по пред раз по ло же ние 
и не е географско, а жан ро во и 
ман та ли тет но явление. Има още 
един мо дел на провинциализма. 
Той вла га в ли те ра тур но то ни 
по ле ус пе ха на вся ка цена, лес
но то гру пи ра не в клики, гру ба та 
надпревара, без с к ру пул ни те 
вза им ни надхитряния, лъжите, 
лицемерието, без г ръб нач но то 
чинопочитание, идо ло пок лон
ни чес ка та имитативност. За 
България то зи про вин ци али зъм 
ви на ги е бил съдбоносен, въп
ре ки че при не го „кан ди да ти“те 
на сла ва не спи рат да са все тъй 
забавни.

... Очакваната де ко му ни за ция 
в ду хов ния свят на бъл га ри на 
след отс т ра ня ва не то на Тодор 
Живков от власт бе ше пос рещ
на та с мно го надежди. Появиха 
се но ви ли те ра тур ни спи са ния 
и вестници. Преведоха се не из
да ва ни книги, пуб ли ку ва ха се 
цен зу ри ра ни и жи ве ли и ра бо ти
ли в чуж би на бъл гар с ки автори. 
Духна вя тъ рът на промяната. Не 
след мно го вя тъ рът на про мя на
та се раз мя та в раз лич ни посоки, 
пре вър на се във вихрушка, об ру
ли и по ме те къ дещо можа, пос
ле не очак ва но и бър зо примря. 
Вече ня ма ше Изток и Запад, 
има ше Периферия и Център. 
Човекът се дви же ше от из ток 
на за пад или обратно, дъв че ше 
сан д вич край ав то ма та за ко ка
кола, за поч на да не раз миш ля
ва вър ху съдбата, ха рак те ра и 
раз ви ти ето си на индивид, и по 
ня кое вре ме прес та на да смята, 
че из чез ва не то му от све та ще 
се пре вър не в трагедия, ко ято да 
сму ти обществото. Хомо са пи
ен сът ве че тър се ше са мо за бав
ле ни ето и играта, прък ва ше се 
от без в ре ми ето за от ри ца тел но 
време, сто еше ка то ста тист в 
не ми те филми, нас то яще то го 
от ми на ва ше със свръх з ву ко
ва ско рост и ако не мълчеше, 
опит ва ше се да над ви ка гла
со ве те на ми ли он същества, 
по доб ни на него. А те жи ве еха 

ся каш в дру га действителност. 
Представяха си све та по друг 
начин. Употребяваха съ щи те 
ка то пре диш ни те думи, са мо 
че другояче. Резултатът от те
зи ум с т ве ни дви же ния се ока за 
на пъл но ло ги чен – въп ре ки дър
жав но то и из да тел с ко на пъ ва не 
бъл гар с ка та кни га да се за вър не 
от но во в ръ це те на българина, 
днес се че те и ку пу ва все по
малко. Радикализмът, с кой то 
на пръв пог лед се от ли чи ин те
лек ту ал ни ят жи вот на стра на та 
ни след 1989 г. обаче, ся каш по 
про то кол бе обя вен с по до ба ва
ща шу мо те ви ца от апо ло ге ти те 
му за революционен, ботевски, 
дръзновен. Функционерите на 
кул тур на та ре во лю ция по лу чи ха 
въж де ле ни те от ли чия и титли, а 
пос ле дос то леп но се от тег ли ха 
на по чет ни те си служби. В ця
ла та ре жи си ра на су ма то ха има
ше не що подофицерско, има ше 
не що съмнително: по ве че то от 
тези, ко ито се за еха с промяната, 
не бя ха но ви и нес п ра вед ли во 
из х вър ле ни от ли те ра тур ния 
про цес творци, а пе ри фе рий ни 
труженици, ко ито жив ко ви ят 
ре жим бе ше пре неб рег нал по ра
ди некадърност. Така се съз да де 
ес тес т ве но нап ре же ние меж ду 

но ви те твор ци и пре ус т ро ени
те автори, но си те ли на ин те
лек ту ал ния ба ласт от близ ко то 
минало. Първите, пос ве те ни 
из ця ло на ра бо та та си, ес тес т ве
но бя ха да леч от уп рав лен чес ки 
амбиции. Маргиналите от пре
диш ния ре жим се нас та ни ха в 
парламента, правителството, 
пресата, из да тел с т ва та – 
позиции, от ко ито за ви се ха хо да 
и по со ка та на пона та тъш на та 
промяна. И ето, ве че бли зо чет
върт век по ли ти чес ки те ре фор
ма то ри уп раж ня ват дик та ту ра та 
си как то над комунизма, та ка и 
вър ху ця ла та ос та на ла публика. 
Отличителното в ха рак те рис ти
ка та за то зи пе ри од от вре ме е 
от но во провинциализмът. Този 
път той се про яви ка то гръм ко 
изя ве на нас то ятел ност да заб ра
вим сво ето минало.

Веднага след по ява та си на 
ли те ра тур ния не бос к лон „но ви
те“ бъл гар с ки пи са те ли за поч
на ха ор га ни зи ра но да отричат. С 
как ва лов ка прос то та в про це са 
на по да ре на та им или прис во ена 
от са ми те тях пуб лич ност оне зи 
от тях, ко ито пос рещ на ха края 
на ХХ с дип лом за зрелост, се 
за еха да прог но зи рат кра ха на 
ли те ра ту ра та ка то не об хо ди мост 
и сте пен в раз ви ти ето на ума! 
Не бе ше за дъл жи тел но да жи ве
ят в провинцията. Те отричаха. 
Не бя ха запомнили, а забравяха. 
Какво оз на ча ва това? Че ще се 
нас та нят на мес та та на онези, 
ко ито бя ха низвергнали?

Появи се бъл гар с ки ят про чит 
на авангардизма. Определението 
за аван гард пос те пен но се до
раз ви в соб с т ве на та си зо на и 
се пред с та ви не ка то „опо зи
ция на кон к рет на та по ли ти
чес ка си ту ация“, а ка то не ин 
резултат. Въпреки при зи ви те 
на аван гар дис ти те да се скъ са с 
миналото, тех ни ят про тест ос та
на до го ля ма сте пен за кот вен в 
традицията, от ко ято той про из
ли за ше и ко ято той доразви.

В съ що то вре ме в България 
ста ва ше ду ма не са мо за спо ра
дич на и из би ра тел на въз п ри ем
чи вост към чуждото, а за ця лос

т но пре фор ми ра не на идеите, 
сти ло ве и език. Ставаше реч за 
съчинители, из пол з ва щи смес
ва не то на мис лов ни тех ни ки и 
вли яния в опит да уло вят неп
рес тан но фраг мен ти ра ща та се 
ка ко фо нич на ре ал ност и съз да
дат но ва въл на в писането, по
бо га та от ме ха нич но то мул ти
кул тур но пре ли ва не на стилове, 
гла со ве и не на сит но смес ва не 
на ви со ко и ниско, ин те лек ту
ал но и улич но инстинктивно, 
ста ро и ново. Пак в съ щия 
вре ме ви от ря зък чи та тел с ка та 
пуб ли ка про дъл жа ва ше да бъ де 
об ли ва на с въл на от пи са ния на 
де сет ки мислители, ко ито с не
опи су ема енер гия се опит ва ха 
да прив ле кат пог ле да на близки, 
познати, при яте ли и род ни ни 
с тър се ния в об лас т та на гно
мич на та поезия, ети ки ра на пог
реш но ка то хайку. Какво да се 
прави, и то зи път ста ва ше реч за 
провинция...

Наред с ня кои ге ни ал ни 
об раз ци на ху до жес т ве на та 
словесност, по ве че от вся ко га 
днес бъл гар с ки ят кни жен па
зар гъм жи от преразказвачи, 
подражатели, епигони, от к ро ве
ни ли те ра тур ни крадци. С опъл
чен с ка осан ка в излъчването, 

те съв сем без на ка за но се на
мес т ват в ек ра на на телевизора, 
мрън кат в ефи ра на мо рал но
етич на тематика, порт ре ту ват 
ви де ни ята си по стра ни ци те на 
таблоидите: накъде?! Ами ка
то не зна еш накъде, за що си се 
юрнал!...

Във всич ки те вре ме на на 
чо веш ко то съ щес т ву ва не ли
те ра ту ра та е из пъл ня ва ла ро ля 
на институция, ко ято има и 
сво ите закони. Излиза обаче, 
че в стре ме жа си за са мо по
каз днес „пис ме ни ят“ чо век 
се бо ри не за да про ме ни те зи 
закони, а да покори, да пороби, 
да ликвидира, да за ли чи всичко, 
ко ето е би ло пре ди не го и пок
рай не го в ли те ра тур ния свят и 

всич ко онова, ко ето не се пок ри
ва с пред с та ви те за соб с т ве на та 
му ве ли ча ва особа. Неволното 
нощ но съ че та ние на Грозното 
с Красотата съз да ва все кид
нев на та глед ка на еднаквостта. 
Защо оба че сме длъж ни да про
явя ва ме към ме ле за то ле рант
ност и търпеливост, разбиране, 
понякога, съжаление, но ни ко га 
– войнственост?

Глупостта и Умът, срещ нат 
ли се, пре диз вик ват не из мен ния 
смях, смях, след ван неп ре мен но 
от сълзи. Защо след сре ща та им 
обик но ве но оба че пла че умът, а 
не глупостта?

Писането има мно го нива. 
Найнис ко то е да пи шеш за 
слава, да се ха ре саш на момата, 
на ко ято си хвър лил око, да сма
еш на чал ни ка си, да се от ли чиш 
от останалите. Така оке анът 
от книж ни на про дъл жа ва да 
за ли ва до вер чи вия чи та тел ту 
с мо де ли от ве ли чи на та и „ес
те ти чес ки те“ дос ти же ния на 
про ле тар с ки те пи са те ли от на
ча ло то на ми на ло то столетие, 
ту се пре об ра зя ва в епис то ла рен 
епос, тво рен и пре сът во ря ван 
с ве ко ве от без б рой мно гос т ра
дал ни девици. Брате българин, 
как то ти е из вес т но от на чал ния 

курс на тво ето образование, 
България има ве ли ча ва история, 
дра ма тич но минало, па де ния 
и ве ли ча ви триумфи, ге рои и 
подлеци, блес тя щи пос ти же
ния и тра гич ни провали. Пак в 
про гим на зи ята си разбрал, че 
бъл гар с ка та ли те ра ту ра е има ла 
сво ите възходи, в пого ля ма та 
си част раз г ро мя ва ни от по
ли ти чес ка подлизурковщина. 
Предстои ти оба че да разбереш, 
че въп ре ки ши ро ка та па лит ра 
от въз мож нос ти пред човека, 
ре шил да нап ра ви от сло во то си 
съдба, у нас и днес има автори, 
ко ито се гър чат по пе ри фе ри ята 
на кни го из да ва не то не по ра ди 
дру га ня коя важ на причина, а 
прос то за що то са та лан т ли ви до 

беззащитност.
Времето не е ли ней но 

измерение, вре ме то е състояние. 
Състоянието, в ко ето се на ми ра
ме ние самите. Времената бя ха 
такива! – оп рав да ват се по ве че
то от нас за рад овчедушието, с 
ко ето цял жи вот са живели.

Ето, днес ця ла България се 
е ем на ла на ис ти на не на ше
га да из да ва книги. Издават се 
заг ла вия на ед ва про хо ди ли 
дечурлига. Подобия на кни ги 
се из да ват от мъ же и жени, от 
стар ци и бабички, над х вър
ли ли от дав на седемдесетте. 
Повечето от тях за поч ват нап ра
во с постмодернизма, тъй ка то 
той де фи на тив но пред по ла га 
леснодостъпност. Вярват си. 
Лъжат. Цял жи вот би ли писали, 
са мо дето, виж даш ли, цен зу ра
та от „оно ва“ вре ме им пречела. 
В та зи връз ка Емилиан Станев 
казваше: "Ка къв пи са тел си ти, 
ако не мо жеш ед но пра ви тел с т
во да излъжеш?!"

Как се съп ро ти вя ва ха хората, 
за ко ито говоря? Ами по ве че то 
от тях ня ко га бя ха найго ле
ми те конформисти, ко ито све
тът мо же ше да си поз во ли да 
познава. Днес те са си същите. 
Само де то в днеш ни те вре ме на 
ни кой не мо же да спре не сек
ва щи те им сло вес ни вълнения. 
Алтернатива за прес лед ва ни те 
от цен зу ра та в края на 80те 
го ди ни от ми на лия век, убе жи
ще за гра фо ма ни те през 90те, 
бла го да ре ние на тех но ло ги чес
кия напредък, в се гаш но вре ме 
са миз да тът е ма сов и вездесъщ. 
Нека са мо се за мис лим с как ви 
въз мож нос ти раз по ла га се га той: 
ксерография, пока чес т ве на от 
всякога, блогове, аг ре га то ри на 
блогове, лич ни сайтове. Да не 
го во рим за ре во лю ци он ния Print 
On Demand – пе чат до по ис к ва
не (ПДП), свър з ващ ка та ло ги
зи ра но то съ дър жа ние на вир ту
ал ни те биб ли оте ки и лич ни те 
сайто ве на пи са те ли и из да те ли 
ди рек т но с ма ши ни те за ес п
ре сокниги. Самиздатът оба че 
е не са мо технология, той е и 
на чин на мис ле не – обо со бен и 
затворен, по сво ему комунален. 
Ако го раз г ле да ме от та зи глед на 
точка, бих ме мог ли да твър дим 
със сигурност, че твор чес ки те 
уси лия на днеш ни те фа во ри ти в 
ли те ра тур ния жи вот у нас съ
що са плод на са миз дата. Нима 
то зи стре меж у пи ше щи те да се 
обо со бя ват в гру пи със соб с т ве
на йе рар хия и на чи ни за удос то
ява не с прес тиж не са са миз дат 
по подразбиране? Днес ог ром на
та част из с ред въз му ща ва щи те 
се от ки ча дей ци на из кус т во то 
пра вят имен но кич!

Литературата е кап риз на 
и жес то ка любовница, тя ис
ка дъл го го диш но аргатство. 
Занимавам се с пи са не бли зо 
че ти ри десетилетия. Никога не 
съм бър зал да при тес ня ня ко го с 
им пул си те на ума си. Никога на 
ни ко го не съм се натрапвал. И 
ви на ги съм се чув с т вал сму тен 
от изо би ли ето на не умор ни и на
ха ка ни труженици, го то ви все ки 
миг да нах лу ят в жи во та ми с 
взлом, за да ме сма ят със сво ята 
първостепенност, бе лег на ко
ято в пред с та ви те им е словото. 
Дори да не по до зи рат на кол ко 
пред пос ле ден етап в раз воя на 
чо ве чес т во то се озо ва ват в пъ тя 
към славата, те ви на ги са пос
ти га ли със то яни ето на пос ле ден 
етап от вза имо от но ше ни ята 
„де ецпуб ли ка“ – зад ни ци те им 
лъсват. А по ди ре им не умо ли мо 
и теж ко ди ша читателят.

Това е съ щес т ву ва не в пред
г ра ди ята на живеенето. Това 
е крайни ят резултат, сборът. 
Това е пос лед ни ят етап. Следва 
полето, зе лен чу ко ви те градини, 
ливадите, го ра та и пещерата. 
Следва дъл го то без въз душ но 
пространство, по дир ко ето жи
во тът за поч ва отново. Защото 
та къв е законът. Законът на 
при род ни те си ли и при род ни те 
истини.■

Движения в 
пре ми на ва не то 
Радослав ИГНАТОВ

СНИМКА: АРХИВ



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

25 – 31 ок том в ри

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни
Монтана – око лов ръс тен път, 
сре щу бен зи нос тан ция Shell.
Тел. 0888/62 40 18;  096/300 861; 
http://elina-bg.com..

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, и 

столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

ТПК „Септември” пред ла га 
офи си под на ем в Битов ком би нат 

на ул. „Трети март” 84

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

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.
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25 ч Мчци Маркиан и 
ирий.

26 п † Св. вмчк Димитрий 
Мироточиви (Димитровден) 
Преп. Димитра Киево
Силистренска

27 с Св. мчк Нестор. Преп. 
Димитрий Басарабовски

28 н † Неделя след 
Неделя по дир Въздвижение. 
Св. мчци Терентий, Неонила 
и че да та 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. ап ли от 70те: 
Стахий, Амплий и др. Св. 
мчк Епимах

До
Председателя на Комисията по здра ве опаз ва не
Народно съб ра ние на Република България
Др Даниела Атанасова Дариткова

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Координационния съ вет 
на Гражданско дви же ние за бор ба
със за ви си мос ти те

Уважаема гос по жо Председател,
Гражданско дви же ние за бор ба със за ви си мос ти те под к ре пя на пъл но Закона 

за здра ве то в час т та му за пъл на та заб ра на на тю тю но пу ше не то в зак ри ти 
помещения. Ние сме про тив анон си ра ния в ме ди ите за ко ноп ро ект за от мя на 
на пъл на та заб ра на на тю тю но пу ше не то в зак ри ти помещения. Здравето на хо
ра та е поцен но от пе чал ба та на рес то ран тьо ри те и тю тю не вия бизнес.

След се ри ята пуб ли ка ции в ме ди ите очак ва ме адек ват ни и за ко но ви мер ки и 
се зи ра не на про ку ра ту ра та сре щу ма фи оти зи ра на та дейност на кон т рольо ри те 
от съ от вет ни те ре ги онал ни инспекции, ко ито сре щу су ми от 500 до 10 000 лв. 
ком п ро ме ти рат кон т рол на та дейност на Министерството на здравеопазването.

За Координационен съвет:
Пламен ДИМИТРОВ,                                                   Райко ЦЕКОВ
p_dimitrov_b@abv.bg                                                    raiko.c@abv.bg      

Георги ГАНЕЦОВСКИ,
Регионален 
ис то ри чес ки 
му зей - Враца
Археологическите 

раз коп ки на кре пос т та 
„Калето” в Мездра през 
2012 г. мар ки рат края на 
10го ди шен ци къл от на уч
ни из с лед ва ния и открития, 
ре али зи ра ни с по мощ та на 
Община Мездра. В ре зул тат 
на уси ли ята на ар хе оло ги
чес ки те еки пи из точ на та 
по ло ви на на мно гос лойния 
обект на ле вия бряг на р. 
Искър е на пъл но проучена. 
Това поз во ли да стар ти ра 
из пъл не ни ето на ам би ци
оз ния про ект „Историята, 
кул ту ра та и при ро да та  ту
рис ти чес ки те ат рак ции на 
об щи на Мездра”. В мо мен
та са в ход ма щаб ни кон сер
ва ци он норес тав ра ци он ни 
дейнос ти по къс но ан тич на
та ка мен на ар хи тек ту ра в 
из точ на та по ло ви на на скал
ния венец. 

Паралелно с тях до из точ
на та ку ла на кре пос т та ар
хе оло гът Георги Ганецовски 
от Регионален ис то ри чес ки 
му зей  Враца и сту ден т ка та 
Нели Иванова  тре то кур
с нич ка във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, спе ци
ал ност „Археология”, за
вър ши ха раз чис т ва не то на 
по ред ния сондаж, раз к ри
ващ ос тан ки те от найран
но то за сел ва не на ра йо на 
в края на V хил. пр. Хр. 
Сред опо жа ре ни те ос тан ки 
на дър ве нозем ле на пос т
рой ка те от к ри ха кре мъч ни 
инструменти, гли не ни фи
гур ки на БогинятаМайка и 
мно жес т во из де лия от кост. 
Подобна ви со ка кон цен т
ра ция на пра ис то ри чес ки 
на ход ки от кост се случ
ва за пръв път в обекта. 
Намерени са кос те ни шила, 
шпа ту ли за об ра бот ка и 
де ко ра ция на керамиката, 

доб ре за па зе ни ряд ко сре
ща ни аму ле ти и за го тов ки 
за инструменти. 

Тези от ри тия за по ре ден 
път пот вър ж да ват те за та на 
археолозите, че в края на V 
хил. пр. Хр. тук са фун к ци
они ра ли спе ци али зи ра ни 
ра бо тил ни ци и ателиета, 
ко ито са про из веж да ли 
спе ци фич на продукция, 
пред наз на че на за търговия. 
Припомняме, че пре ди 
шест го ди ни на „Калето” 
бя ха от к ри ти ос тан ки те 
от ате лие за ху до жес т ве на 
де ко ра ция на ке ра мич ни 
съ до ве и ед на от найран
ни те ме та лур гич ни ра бо
тил ни ци за про из вод с т во 
на из де лия от мед. Тясно 
про фи ли ра на та спе ци али
за ция на за на ят чийс ко то 
про из вод с т во за та къв ра
нен пе ри од оп ре де ле но 
из не над ва изследователите. 
Това означава, че още пре ди 
6500 го ди ни селището, ко
ето е би ло раз по ло же но на 
кръстопът, е има ло важ на 
тър гов с ка ро ля в ед но доб ре 
ор га ни зи ра но пра ис то ри
чес ко общество. 

При раз чис т ва не на ос
тан ки от рим с кия пе ри од 
ар хе оло зи те по пад на ха 
на уни кал ни находки, да
ти ра щи към II  III век. 
Правят впе чат ле ние мно
жес т во брон зо ви мо не ти 
(антониниани) от вре ме то 
на рим с ки те им пе ра то
ри Дометиан, Клавдий II 
Готски и Проб, брон зо
ви фибули, ук ра ше ния за 
колан, тор к ва и сре бър но 
лис то от лав ров венец. 
Твърде ряд ка на ход ка е от
к ри та под ос но ва та на кре
пос т на та стена: брон зо ва 
от лив ка на орел. Това е ед но 
от найран ни те изоб ра же
ния на та зи мо гъ ща птица, 
сим во ли зи ра ща вър хов но то 
рим с ко бо жес т во Юпитер 
(в гръц ка та ми то ло гия Зевс) 

и ем б ле ма на Римската 
империя, из ра зя ва ща влас т
та и силата. 

Друга цен на на ход ка е 
брон зов ключ, на ме рен 
сред ос тан ки те от найпред
с та ви тел на та сгра да на 
„Калето”. Поради стра те
ги чес ко то раз по ло же ние на 
рим с ка та кре пост ар хе оло
зи те допускат, че е от к рит 
сим во лич ни ят Ключ към 
Северозапада. 

Догодина, след ат рак тив
но то ек с по ни ра не на из точ
на та по ло ви на на „Калето”, 
ар хе оло ги чес ки те про уч
ва ния ще бъ дат със ре до то
че ни в за пад на та му част. 
Очакванията са за но ви 
открития, свър за ни найве
че с из с лед ва ни ята на ряд ко 
сре щан у нас мно гоп лас тов 
обект с пред с та ве ни в не го 
пе ри оди от ка мен номед
на та епо ха до бъл гар с ко то 
Средновековие.■

Нови от к ри тия 
на кре пос т та 
"Калето" в Мездра

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

е ото ри зи ран ди лър на мо то ка ри с мар ка та 
"Тайлифт”. 

● Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. 

● Двигатели НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма
тич на хид рот ран с ми сия и сервоуправление.

● Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра 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



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952     
                   0988 881081
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово

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

ДАВАМ стая под наем, 
удоб на за квар ти ра и 
за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ 
дву етаж на къ ща в 
цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв.м, 
пе че на тухла, гре до
ред и плоча, ку ба ту ра 
120 кв. м, раз гъ на та 
площ 55 кв. м. Цена по 
договаряне.

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.

►МАЛКИ ОБЯВИ
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Калина ТОДОРОВА

Рилският от шел ник
пус тин ник Иван 
е ка но ни зи ран за 

све тец от офи ци ал на та 
цър к ва в бъл гар с ка та сред
но ве ков на държава, а все
на род на та лю бов и по чит 
през ве ко ве те му от реж дат 
найви со ко мяс то в на ци
онал ния пан те он – мяс то то 
на ду хо вен во дач и не бе сен 
пас тир на българите. Така 
той е сред оне зи найсвид
ни знаци, чрез ко ито се 
име ну ва и мис ли България 
и бъл гар с ко то днес. Той е 
све ти ят отшелник, от дал 
се на Бога чу дотворец, но 
и на ши ят отец – учи тел 
и ду шоле чи телспасител. 
Личността, де ла та и па
мет та за не го са част от 
ис то ри ята и би ти ето на 
дър жа ва та ни, но и част от 
бъл гар с кия мит. Неговите 
об ра зи  на ис то ри чес ко 
лице, ле ген да рен ге рой и 
све тец   би ту ват не раз дел
но в па мет та и сър ца та на 
бъл га ри те сто ле тия ка то 
пръв сим вол на бъл гар с ка
та святост. 

Основни из точ ни ци за 
жи во та и дейнос т та на 
све ти Иван Рилски са не
го ви те жития; служ би те и 
похвалите; „Заветът” (со
чен за един от найваж ни те 
източници, но спо ро ве те 
за не го ва та ав тен тич ност 
не са разрешени); как то 
и мно жес т во то ле ген ди и 
пре да ния (Дуйчев: 1947).

Роден е ве ро ят но през 
876 г. в се ло Скрино край 
Дупница и уми ра на 18 
ав густ 946 г. (в найно во 
вре ме да та 18 ав густ съ що 
е оспорвана). Живее по 
вре ме то на княз Борис
Михаил Покръстител, 
княз ВладимирРасате, 
цар Симеон I Велики и на 
цар Петър I. Времето на 
но во пок ръс те на България, 
на сла вян с ка та ми сия на 
КирилоМетодиевите 
ученици, на „Златния 
век” на бъл гар с ка та сред
но ве ков на държава, но и 
на вът реш ни бор би през 
вто ра та по ло ви на на Х в., 
на ере си те – пав ли кян с т
во то и богомилството. До 
два де сет и пет го диш на 
въз раст е пастир. На та зи 
въз раст за губ ва ро ди те ли те 
си и след про ро чес ки сън 
раз да ва на бед ни те сво ето 
наследство, ре шил да се 
от де ли от свет с кия живот. 
Силното му же ла ние да 
се пос ве ти на Бога го от
веж да в ма нас ти ра „Св. 
Димитър”, под връх Руен, 
при Бобошево във Влахина 
планина, къ де то при до би ва 
бо гос лов с ко об ра зо ва ние 
и по лу ча ва ду хов ни чес ки 
сан. 

Приел монашество, той 

се от да ва на пост и 
мо лит ва и тръг ва по 
труд ния път на от шел
ни чес т во то, ка то се ус
та но вя ва пър во на чал но 
не да леч от род но то си 
село, за крат ко в Земен, 
във Витоша, а покъс но 
в найви со ка та и без
люд на бъл гар с ка пла
ни на Рила, къ де то след 
вре ме е ос но ван ед но
имен ният манастир. 
Там из вър ш ва мно жес
т во чудеса, по ма га на 
хо ра та в нужда, из це
ря ва от теж ки болести. 
Славата му на сми рен 
мъдрец, ле чи тел и чу
дот во рец се раз на ся 
бър зо и дос ти га до 
са мия цар Петър. И до 
днес е жи ва ле ген да та 
за то ва как ца рят пре
ми на ва 120ки ло мет ро
вия път от Средец, за да 
се срещ не със светеца. 
Сюжетът е поз нат от 
жи ти ята на св. Иван 
Рилски (Народното 
жи тие и жи ти ето на 
Патриарх Евтимий), 
как то и от мно жес т во то 
ле ген ди за све тия Иван. 
Коментар от к ри ва ме и 
в не го вия Завет. Иван 
Вазов пре раз каз ва епи
зо да на сре ща та в пъ те
пи са „Великата рил с ка 
пус ти ня” така, как то 
е пре да ден в житията, 
ка то до пъл ва раз ка за с 
ле ген дар ни елементи. 
„Цар Петър, кой то е 
бил съв ре мен ник на 
рил с кия чудотворец, 
ка то се на ми рал слу
чай но в София, до бил 
бла го чес ти во то же ла
ние да по се ти св. Ивана 
и да при еме бла гос ло ви
ята му. С тая цел той се 
за пъ тил с мно гоб рой на 
сви та към рил с ки те дъл
бо ки усои, де то жи вял в 
пе ще ра та си светецът. Но 
неп ро хо ди мос т та на го
ри те и не си гур нос т та на 
мес та та го нап ра ви ли да 
се от ка же да про ник не до 
то го ва последния. Тогава 
ца рят въз ля зъл на кон от 
дру га та стра на на един 
южен връх (Царев връх), 
та по не от там да ви ди све

те ца или жи ли ще то му. 
Предизвестен за то ва цар
с ко да ле ко посещение, св. 
Иван из ля зъл на ска ла та 
над пе ще ра та си и нак лал 
огъня. Царят поз нал по 
дима, че там е светецът 
и сва лил ко ро на та си и 
коленичил. Св. Иван то га ва 
го благословил. И от то га
ва върхът, на кой то е сто ял 
царят, се на ре къл Царев 
връх. Тая сце на се въз п
ро из веж да и в на ив ни те 
изоб ра же ния на рил с ки те 
щамби. …Мястото, где то 
е ко ле ни чил цар Петър, и 

се га се познава: две трап
чин ки са ос та на ли там 
от ко ле не те и там тре ва 
ве че не никне. А де то си 
бил сло жил ко ро на та цар 
Петър, ви на ги рас те ве нец 
от пе ру ни ки кол ко то тръ ка
ло то…” (Вазов 1956). 

Известно е, че Рилският 
све тец съз да ва ду хов на 
школа. Негови спод виж
ни ци и съ миш ле ни ци са 
Прохор Пчински, Гаврил 
Лесновски, Йоаким (Яким) 
Осоговси и Йоаникий 
Девически. Славата му 
се раз на ся да леч от Рила 

планина, из пре де ли те 
не са мо на България, 
но и на Европа. След 
смър т та му през 946 
г. све те цът е пог ре бан 
бли зо до ос но ва на та 
от не го Рилска обител, 
но ско ро след то ва мо
щи те му са пре не се ни 
в град Средец, днеш
на София. Вероятно 
то га ва то зи пър ви и 
найве лик бъл гар с ки 
све тец е канонизиран. 
Византийският пи са
тел Георги Скилица 
свидетелства, че в 
Средец мо щи те му 
из ле ку ват ви зан тийс
кия им пе ра тор Мануил 
I Комнин (11431180). 
През 1183 г., по вре ме 
на по ред на та ун гар с
кови зан тийс ка война, 
ун гар с ки ят крал Бела 
III прев зе ма Средец и 
от на ся мо щи те на све ти 
Иван в сво ята сто ли
ца Гран (Естергом). 
Според пре да ни ето 
мес т ни ят ри мо ка то
ли чес ки ар хи епис коп 
заявява, че не му е из
вес т но да съ щес т ву ва 
та къв светец, за ко ето 
св. Иван го на каз ва с 
онемяване. След ка то 
се прек ла ня пред мо
щех ра ни тел ни ца та и 
ис ка прошка, го во рът 
му се възстановява. 
Впечатлени и обез по ко
ени от то ва чудо, през 
1186 г. ун гар ци те връ
щат мо щи те на све те ца 
в България – в Средец.

През 1195 г. цар Иван 
Асен I тър жес т ве но ги 
пре на ся в сто ли ца та 

Търново. Тук мо щи те на 
све те ца пре би ва ват бли зо 
три века. През 1469 г., след 
ка то по лу ча ват раз ре ше
ние от султана, мо на си те 
от Рилската оби тел до на
сят мо щи те на све те ца от 
Търново в ос но ва ния от 
не го Рилски манастир. 

Култът към светеца, 
обо га тен и до раз вит от 
Търновската патриаршия, 
над х вър ля пре де ли те на 
сред но ве ков на България 
– про ник ва в Сърбия, 
Влашко, Молдова, Света 

Гора Атонска, Русия. На 
све ти Иван Рилски са пос
ве те ни мно жес т во творби. 
Познати са и не го ви гръц
ки жития, пов ли яни от кул
та към не го на ос т ров Атон 
и са ми те гръц ки земи. 
Той се сла ви  в ма нас ти
ра „Кехровуни” на ос т ров 
Тинос. Там се па зи дяс на та 
ръ ка на рил с кия светец. В 
Русия бъл гар с ки ят све тец 
ста ва из вес тен през ХІІІ
ХІV в., ко га то се прев ръ ща 
в пат рон на град Рилск.

В найно ва та ис то рия 
на Българската пра вос лав
но цър к ва сви де тел с т ва та 
за по чит та към све те ца и 
нет лен ни те му мо щи са 
съ що многобройни. На 
29 и 30 юли 2009 г. на за
се да ние на свети синод, 
Великотърновският мит
ро по лит Григорий из
мол ва час ти ца от мо щи те 
на свети Иван Рилски да 
бъ дат пре да де ни на ста
роп рес тол ния град Велико 
Търново. 

Светите мо щи са пре
да де ни лич но от пат ри
арх Максим и игу ме на на 
Рилски ма нас тир  пис коп 
Евлогий. Мощите на свети 
Иван Рилски са пос рещ на
ти из к лю чи тел но тър жес
т ве но с во ен ни по чес ти от 
мно жес т во вяр ва щи хрис
ти яни в града. На 1 юли 
2010 г. час ти ца от све ти те 
мо щи от Рилския ма нас тир 
е пре не се на тър жес т ве но 
в Чипровския манастир, 
кой то съ що е ос но ван през 
Х в., найве ро ят но от уче
ни ци на све те ца, и но си 
не го во то име – „Св. Иван 
Рилски”.

В на ша та тра ди ция све
те цът е при еман за пър
вия бъл гар с ки отшелник. 
„Отшелническият под виг 
на св. Иван е зас тъп ни чес
т во пред Бога на нас ко ро 
пок ръс те ни те българи, 
из куп ле ние на гре хо
ве те на це лия чо веш ки 
род…” (Павлов 2008: 11) 
Основният му праз ник в 
пра вос лав ния ка лен дар е 
Отчовден на 19 ок том в
ри (свър зан с пре на ся не 
на мо щи те от Търново в 
Средец).■

Рилският чу дот во рец 
– пок ро ви тел и 
спа си тел на бъл га ри те

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ 
БРЯГ” – гр. Козлодуй 
пред ла га за про даж ба 
ме бе лен магазин, кой то 
е пос т ро ен вър ху соб
с т ве на земя. Цена по 
споразумение. Тел. за 
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА. 
Втора упот ре ба от 
Германия. Мебели, ел. 
уреди, колелета, ком
пют ри и мно го други. В 
под ле за на жп га ра та в 
Монтана.

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” 
– гр. Мездра от да ва под 
на ем ло вен ма га зин и ка
фе не в цен т рал на та град
с ка част на Мездра. За 
справки: 0910/91013.
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Поетичен салон

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 
80годишният 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 поскоро 
изтъквам найхарактерното 
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 

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 Планово
икономически отдел. Активно 
участие взема в развитието 
на Чипровската община. Той 
е като един верен барометър 
за това, което се строи в 
Чипровския край и поширок 
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 19411944 
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 
помлад.

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…■

Достоен житейски път 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? 
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Даниела ХИТОВА
Кметът инж. Николай Иванов от к ри 

27мия Международен мла деж ки му
зи ка лен фо рум във Враца. Врачани 
има т при ви ле ги ята да бъ дат до ма ки ни 
на форума, чи ето на ча ло се пос та вя в 
да леч на та 1986 година по ини ци ати ва 
на Радосвета Бояджиева. Още с пър
ви те сце нич ни изя ви му зи кал ни ят фо
рум прив ли ча вни ма ни ето на ши ро ка та 
пуб ли ка и рес пек ти ра с учас ти ето на 
из вес т ни диригенти, со лис ти и ин с т
ру мен та лис ти от стра на та и чужбина, 
но си те ли на прес тиж ни награди. 27ото 
из да ние на Международния му зи ка лен 
мла деж ки фо рум от но во съ би ра по пу
ляр ни и оби ча ни име на от му зи кал ния 
свят. В след ва щи те дни мла деж ка та 
ауди то рия ще оце ни дос той но вся ко 
из пъл не ние и ще пот вър ди сво ята при

вър за ност към найдоб ри те му зи кал ни 
постижения, към та лан та на ком по зи то
ри и из пъл ни те ли. 

Началото на фо ру ма бе пос та ве но 
с кон церт „Виенска кла си ка”, кой то 
включ ва  твор би от Шуберт, Хайдн и 
Бетовен. На сце на та своя та лант изя
ви ха гостди ри ген тът Малкълм Юин 
(Австралия) и гостсо лис тът Джон 
Уолш (Ирландия). Вторият сек ре тар 
на ир лан д с ко то по сол с т во у нас Том 
Редмън бе сред гостите, дош ли да 
чу ят из вес т ния ир лан д с ки тромпетист. 
Международният мла деж ки му зи ка
лен фо рум ще про дъл жи до 9 но ем
в ри и ще бъ де зак рит с из пъл не ние 
на „Реквием” на Верди. Творбата не е 
из б ра на слу чай но – на съ ща та да та се 
от бе ляз ва Денят на ос во бож де ни ето на 
Враца.■

27-и Международен мла деж ки му зи ка лен 
фо рум във Враца


