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Избори 2011

►ИвайлоКалфинразгледановияцен-
търнаЛоминоватастенапобрегана
Дунав,коятощепазиградаотвисоки-
теводинареката. СНИМКА: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Кандидатът за пре

зи дент от БСП Ивайло 
Калфин по се ти Лом и 
Монтана, къ де то учас
т ва в от к ри ва не то на 
кам па ни ята на мес т ни те 
со ци алис ти за изборите. 
Той поз д ра ви кан ди да
ти те за кме то ве на БСП 
– Пенка Пенкова в Лом 
и Анатолий Младенов в 
Монтана и кан ди да ти те за 
съ вет ни ци в два та града.

Калфин заяви, че 
БСП и под к ре пя щи те 
го ле ви и цен т рис т ки 
партии, как то и граж
дан с ки те сдружения 
ис кат пре зи ден т с ка
та и мес т на та власт, за 
да пра вят политика. 
„Президентството и 
мес т ни те влас ти тряб ва 
да пос та вят въп ро си на 
ос та на ли те ин с ти ту ции и 

за ед но да ги решават. Това 
е раз ли ка та меж ду нас и 
пар тия ГЕРБ. Те ис кат ця
ла та власт не за да пра вят 
политика, а за да мъл чат и 
хо ра та в те зи ин с ти ту ции 
да слу шат ука за ни ята на 
пре ми ера”, за яви Калфин. 

По по вод на ста ва що
то в Катуница Калфин 
коментира, че то ва не е 
битов, кри ми на лен или 
ет ни чес ки конфликт, а 
е ре ак ция на хо ра та от 
„дру га та България” сре щу 
уп рав ле ни ето на ГЕРБ и 
пос та ви ли те се над за ко на 
тех ни протежета. Според 
не го по ли ти ка та на ГЕРБ 
во ди до раз де ле ние на хо
ра та и про во ки ра по доб ни 
конфликти. 

Калфин коментира, че в 
мо мен та ос нов ни те проб
ле ми на стра на та са бед
нос т та и безработицата, 

зак ри ва не то и фа ли та на 
болниците, за ду ша ва не
то на мал кия и сред ния 
бизнес. Според не го уп
рав ля ва щи те се опит ват 
да ги за мъг лят с позьор
с ки сним ки на пре ми ера 
и ми нис т ри те в медиите, 
ря за не то на ленти, хвал
би те за нап ра ве ни ма гис т
ра ли и т.н.

Калфин обяви, че 140 
ми ли она евро, от пус
на ти на България по 
Дунавската стратегия, са 
от к ло не ни за стро ежа на 
со фийс ко то метро, вмес
то да бъ дат из пол з ва ни 
за раз ви тие на биз не са и 
ин ф рас т рук ту ра та в се ли
ща та по ре ка Дунав. Той 
из ра зи увереност, че ще 
спе че ли пре зи ден т с ки те 
избори, тъй ка то на ро дът 
ня ма да да де ця ла та власт 
на ед на партия.■

Президентството и мес т на та власт 
да пра вят политика, а не да мълчат
Това обя ви в Монтана и Лом Ивайло Калфин

►Кандидат-кме тът Николай Иванов 
раз го ва ря с мес т ни ра бо то да те ли.

СНИМКА: АРХИВ

Подкрепазабизнеса
еключъткъм
създаваненанови
работниместа

Кандидатът за кмет на Враца 
Николай Иванов, кой то е под к ре пен от 
12 пар тии и организации, се срещ на с 
индустриалци, за да на бе ле жат въз-
мож нос ти те за ръст на ико но ми ка та 
и раз к ри ва не на но ви ра бот ни места. 
Те се обе ди ни ха око ло мнението, че 
без ста бил на та под к ре па на об щи-
на та за мес т ния биз нес и външ ни те 
инвеститори, ре ги онът не би мо гъл да 
просперира. Тази под к ре па включ ва 
ак тив ност на кме та в прив ли ча не то 
и ди ало га с бизнеса, в съ че та ние с 
ефек тив на администрация, ко ято не 
съз да ва до пъл ни тел ни бю рок ра тич ни 
спънки, а по ма га в ре али зи ра не то на 
но ви проекти. 

По вре ме на сре ща та бе ше об съ-
де на и не об хо ди мос т та от съз да ва-
не на по-доб ри ус ло вия за биз нес в 
индустриална зо на „Запад”. 

(Продължава на 2-а стр.)

За пър ви те де вет ме се ца на 2011 
г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД про из ве-

де 12 424 466 MWh електроенергия. 
Още на 9 сеп тем в ри бе дос тиг на то 
пла ни ра но то за пе ри ода количество, 
в съ от ветс т вие със съг ла су ва ния с 
Елекроенергийния 
сис те мен опе ра тор 
(ЕСО) график, от 11 
553 760 MWh. До 
края на сеп тем в ри 
бя ха про из ве де-
ни до пъл ни тел но 
870 706 MWh и бе 
оси гу ре но 107.54% 
из пъл не ние на 
пла на за ра бо та на 
централата.

Генерираната елек т ро енер гия е 
със 7.38% по ве че в срав не ние с про-
из ве де но то през съ щия пе ри од на 
ми на ла та го ди на и е от лич но ек с п ло-

ата ци он но пос ти же ние на 1000-ме га-
ва то ви те пе ти и шес ти блок на АЕЦ 
“Козлодуй”.

На 3 октомври, със то яни ето на 
про из вод с т ве ни те мощ нос ти в АЕЦ е 
следното:

Пети енер гоб лок ра бо ти със 100% 
на то вар ва не на мощността. 

Шести енер гоб лок – в пла нов го ди-
шен ремонт, за поч нал на 24 сеп тем-
в ри 2011 г.■ Слово плюс

АЕЦ“Козлодуй”
постигна107.54насто
изпълнениенапланаза
9-темесецанагодината
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В един стих на Джани 
Родари се казва: “Ако имах 
ед но ма га зин че с две ла вич-
ки само, бих про да вал поз-
най те какво, бих про да вал 
на деж да за всеки.”

Iим во лич но не за ви си ми ят 
кан ди дат за вра чан с ки кмет, 
под к ре пен от ле ви ца та и от 
об щес т ве ни ор га ни за ции 
и ин те лек ту ал ци на Враца 
Николай Иванов, нап ра ви 
сим во лич но зак ри ва не на 
сер ги ята с праз ни обещания. 
Сергията се на ми ра на вра-
чан с кия ко опе ра ти вен пазар, 
а праз ни те обе ща ния ги зна-
ят всич ки врачани. Те бя ха 
и из пи са ни на мал ки та бе ли 
- за не пос тъ пи ли те чуж ди 
инвестиции, за нес лу чи лия 
се до се га го ди ни на ред во-
ден цикъл, за ями те по вра-
чан с ки те ули ци и пътища.

След ка то обър на та бел-
ка та “Открито” и зат во ри 
вре ме то на пъл ни те с въз-
дух пре диз бор ни ври ча ния 
на политиците, на праз на та 
сергия, над ко ято ви ся ха 
са мо праз ни те обещания, 
Николай Иванов заяви: 
“Закривам сер ги ята на праз-
ни те обе ща ния към врачани. 
Ще ра бо тя чес т но и с ан га-

жи ра ност за ре али зи ра не то 
на кон к рет ни те проб ле ми на 
хората. Отправям то зи при-
зив и към мо ите опоненти, 
дру ги те кандидати. 
Проблемите на хо ра та са 
много, те са тре вож ни и 
реални,  от нас граж да ни те 
очак ват не праз ни обещания, 
а ре ал ни действия. ■ Слово 
плюс
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МагазиниКООП

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

(Продължение от 1-а стр.)
Николай Иванов подчерта, че за не го на сър ча-

ва не то на ико но ми чес ка та ак тив ност във Враца 
ще бъ де приоритет, за що то то га ран ти ра за етост 
и по-ви со ки до хо ди за хо ра та в региона. Според 
не го гра дът ни има мно го кон ку рент ни пре дим с т-
ва за инвеститорите, ко ито не се по пу ля ри зи рат 
от общината. Това ще бъ де про ме не но - по емам 
ка те го ри чен ан га жи мент да под к ре пям уси ли ята 
на мес т ния биз нес и да улес ня вам ре ше ни ето на 
все ки нов ин вес ти тор да от к ри ва ра бот ни мес та 
тук. Уверен съм, че мо жем да въз ро дим Враца с 
об щи усилия, до пъл ни той пред ра бо то да те ли и 
ръководители. ■ Слово плюс

Подкрепазабизнесае
ключъткъмсъздаване
нановиработниместа

Подменят
защитнитетръби
нашестиблокв
АЕЦ“Козлодуй”

В рам ки те на пла но вия го ди-
шен ре монт на шес ти блок на 
АЕЦ “Козлодуй”, за поч нал на 24 
септември, е из вър шен пред ва-
ри те лен ме та лог раф с ки кон т рол 
на за щит ни те тръ би (чохли) на 
ор га ни те за ре гу ли ра не на Си-
стемата за уп рав ле ние и за щи та 
(СУЗ) на блока. Резултатите от 
кон т ро ла пот вър ж да ват не об хо-
ди мос т та от под мя на на чох ли те 
с нови. Днес, 29 септември, в 
атом на та цен т ра ла е про ве ден 
Технически съвет, на кой то е взе-
то ре ше ние да бъ де из вър ше на 
под мя на на пъл ния ком п лект от 
61 броя за щит ни тръ би на ор-
га ни те за ре гу ли ра не на Систе-
мата за уп рав ле ние и за щи та на 
1000-ме га ва то вия блок. Подмя-
ната пред ва ри тел но е пла ни ра на 
и за цел та е дос та вен не об хо ди-
ми ят комплект. Дейностите ще 
бъ дат из вър ше ни по вре ме на 
нас то ящия ремонт.

Новите за щит ни тръ би (чох-
ли), ко ито ще бъ дат използвани, 
са с мо дер ни зи ра на конструкция, 
раз ра бо те на от про из во ди те ля 
ОКБ “Гидропрес”. Изпълнението 
на под мя на та на шес ти блок ня-
ма да се от ра зи на пред ви де на та 
про дъл жи тел ност на прес тоя на 
бло ка – до края на м. ок том в ри 
2011 г. ■Слово плюс

Община Враца тряб
ва да се за еме се

ри оз но с проб ле ми те на 
хо ра та с увреждания. Тя 
тряб ва да има своя прог
ра ма за наз на ча ва не на 
со ци ал ни асистенти, а 
да не се раз чи та са мо на 
оси гу ре ни те сред с т ва от 
държавата. Това за яви 
на своя сре ща с пред
с та ви те ли те на Съ юза 
на сле пи те във Враца 
на 3 октомври кан ди да
тът за кмет ген. Валери 
Стаменов. Проблемите с 
инфраструктурата, дуп
ки те по улиците, раз би
ти те тротоари, лип са та 
на зву ков сиг нал на све
то фар ни те уредби, то ва 
са проб ле ми на всич ки 
граждани, но са още 
посе ри оз ни за хо ра та с 
увреждания.

Като при ори тет в сво
ята ра бо та при из би ра не
то си за кмет, Стаменов 
от бе ля за оси гу ря ва не то 
и обо руд ва не то на клуб 
за Съ юза на слепите, 
след ка то със за по вед 

на об лас т ния управител 
клу бът на съ юза бе ше 
от нет и в мо мен та ра бо
та та на сле пи те е край но 
затруднена.

Ген. Стаменов се 
срещ на и с жи те ли те на 
се ла та Тишевица и Горно 
Пещене, пред ко ито бя
ха из ло же ни ос нов ни те 
идеи от уп рав лен с ка та 
прог ра ма на КП „ВМРО
Българско на ци онал но 
дви же ние – Движение 
за ев ро пейс ка ин тег
ра ция”. Представени 
бя ха и кан ди да тът за 
кмет на Горно Пещене 
Емил Тошов и кан ди
да ти те за об щин с ки съ
вет ни ци Кирил Илиев, 
Красимир Ангелов, инж. 
Иван Младенов, Валери 
Тотковски. 

От име то на ВМРО 
Красимир Богданов по
да ри на се ло то ар хив на 
сним ка от от к ри ва не то на 
пър ви я войниш ки па мет
ник в Горно Пещене през 
1925 година. ■ Слово 
плюс

Ген. Валери Стаменов:
Общинатада
подпомагахората
сувреждания

инж. Николай Иванов:
Закривамесергията
напразнитеобещания

Водосветза
здравеичисти
помисли

С учас ти ето на де пу та ти и мес т но то по ли-
ти чес ко ръ ко вод с т во на пар тия ГЕРБ, в хра ма 
“12 апостоли” бе ше из вър шен во дос вет за ус-
пеш на та кам па ния в из бо ри те на кан ди да та за 
кмет Петя Аврамова, на кан ди да ти те за кме то-
ве по се ла и за об щин с ки съветници.

По ду ми те на на род ния пред с та ви тел 
Николай Коцев, кой то след то ва пред с та-
ви пред ме ди ите опе ра тив ния мес тен щаб 
на ГЕРБ за те зи теж ки избори, во дос ве тът е 
бил за здра ве и чис ти помисли. Той от но во 
по со чи ка то “слабост, или хитрост” два ма та 
кандидати, ко ито се при поз на ват с БСП,  и от-
но во се оплака, че по ли ти чес ка та об с та нов ка е 
“Всички, сре щу ГЕРБ”.■ Слово плюс
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“Дефицитът на со ци ал
на спра вед ли вост пос та вя 
под въп рос граж дан с кия 
мир в страната.  Големи 
гру пи от хо ра жи ве ят на 
ръ ба и ден за ден и мно го 
бъл га ри ня мат па ри да си 
ку пят храна, це ли со ци ал
ни гру пи са из вън борда. 
България е един с т ве на та 
ев ро пейс ка държава,

къ де то пра ви тел с т во то 
не взе ма мер ки ико но ми
чес ка та и фи нан со ва та 
кри за да не се пре вър не 
в социална. Точно об
рат но то – у нас пред с тои 
нова, тре та криза, то зи път 
социална. А тя не се ре ша
ва с асфалт”.

Това ка за кан ди да тът на 
БСП за пре зи дент Ивайло 
Калфин на пър ва та си съв

мес т на прес кон фе рен ция 
с кан ди да та за ви цеп ре
зи дент Стефан Данаилов 
днес в аген ция София 
прес. Двамата из ло жи ха 
виж да ни ята си за пре зи
ден т с ка та институция.

Калфин по ка за с кон к
рет ни дан ни вло ша ва не то 
на ико но ми чес ка та об с та
нов ка у нас в пос лед ни те 
две години.

Кандидатът за пре зи
дент бе категоричен, че 
слу ча ят в Катуница не е 
кри ми на лен ин ци дент и 
пос лед ва ли те про тес ти 
в 14 гра да на стра на та 
показват, че проб ле мът е 
мно го подълбок. „Кирил 
Рашков не е един с т ве ният 
де ри бей в дър жа ва та и 
Катуница не е един с т ве

но то място,
в ко ето хо ра та виждат, 

че ня ма за кон”, за яви 
Калфин. Според не го 
Консултативният съ вет 
за на ци онал на си гур
ност тряб ва да об съ ди 
имен но те зи подъл бо ки 
при чи ни за со ци ал но
то напрежение. Дори 
спо ред не го за се да ни
ето на съ ве та е тряб ва
ло да се слу чи порано. 
„Институциите се га се 
раз ра бо ти ха и си приб
ра ха ак ти вис та на ГЕРБ, 
как то сам се оп ре де ля 
Кирил Рашков. Вчера цял 
ден го раз веж дат да го 
па зят из България, днес 
го приб ра ха да го па зят 
на поси гур но”, за яви още 
Калфин.■ Слово плюс

ИвайлоКалфин:

Гражданският 
мир в България 
е под въп рос

Стефан П. СТЕФАНОВ, 
председателнаДружеството
накраеведитевгр.Монтана
Признавам, че заг ла ви ето ми е пе риф-

ра за на рус кия ли те ра ту рен ис то рик от 
бъл гар с ки про из ход Георгий Гачев /1929 
– 2008/, кой то има кни га „Неминуемое: 
ус ко рен ное раз ви тие ли те ра туры”. Когато 
про че тох кни га та „Образованието в 
Михайловградски ок ръг 1959 – 1987 г.” на 
кра еве да Любомир Антов, точ но та зи ми-
съл из п лу ва в съз на ни ето ми. Причината 
е, че той ус пя ва да по ка же на бли зо 150 
стра ни ци ед но „ог ром но учи лищ но стро-
ител с т во” с точ ния език на до ку мен ти те 
и цифрите. На не го мо же да му се вяр ва 
и за що то от 1964 г. е бли зо чет върт век 
инспектор, гла вен специалист, за мес т ник-
началник, сек ре тар на Окръжния съ вет 
за на род на прос ве та и пред се да тел на 
Окръжния ко ми тет на Съюза на бъл гар с-
ки те учи те ли до 1987 г., ко га то прес та ва-
ме да сме окръг, а за ед но с Видински и 
Врачански ок ръг ста ва ме област.

С риск да оби ди с про пус ка си име на-
та на де сет ки зас лу жи ли дей ци на об-
ра зо ва ни ето в Михайловградски ок ръг 
ав то рът пред с та вя глав но ок ръж ни те 
ръководители, ко ле ги те си от ин с пек то-
ра та по об ра зо ва ние и во де щи те в ок-
ръ га ди рек то ри на училища. Очевидно 
задачата, ко ято си е поставил, е да по ка-
же по-ско ро тен ден ци ите на раз ви ти ето 
на об ра зо ва тел ния процес, тем по ве те му, 
проб ле ми те му, пос ти же ни ята и не ус пе-
хи те му.

След пуб ли ку ва не то 
на „Закона за по-тяс на 
връз ка на учи ли ще-
то с жи во та” през юли 
1959 г. но во то об ра зо-
ва тел но зве но в ръ ко-
вод с т во то на ок ръ га 
ни, от къс на ло се от 
врачанското, за поч ва 
да пра ви все по-уве ре-
ни крачки, до ка то  из-
ди га Михайловградски 
ок ръг до на ци она лен 
пър ве нец в об ра зо-
ва ни ето през 1982 г., 
а и че ти ри пъ ти той 
ста ва до ма кин на 
на ци онал ни съ ве ща-
ния по проб ле ми те 
на образованието. Книгата на Любомир 
Антов це ли да по ка же как дейци те на 
прос ве та та в ок ръ га ни се из ди гат до то ва 
ви со ко на ци онал но ниво. Ръководителите 
на прос ве та та в на шия край пос ти гат 
то ва чрез на уч на ор га ни за ция на пе да го-
ги чес кия труд и чрез со лид но дър жав но 
финансиране. Има още един фактор, кой-
то мо би ли зи ра уси ли ята на дейци те на 
прос ве та та – то ва са обе ди не ни те уси лия 
на всич ки ок ръж ни ин с ти ту ции – Окръжен 
на ро ден съвет, Окръжен ко ми тет на БКП, 
Окръжен ко ми тет на СБУ, Окръжен ко ми-
тет на ДКМС, Окръжен ко ми тет на ОФ, 
ка то са мо БЗНС липсва. Авторът по каз ва 
как ре гу ляр но се пра вят съв мес т ни пле-
ну ми и конференции, взе мат се ре ше ния 
и се от чи та из пъл не ни ето им. И ре зул та-
ти те не закъсняват. Прибират се всич ки 
под ле жа щи на обучение, по ви ша ва се об-
ра зо ва ни ето на хо ра от раз лич ни въз рас-
ти във ве чер ни гим на зии в Михайловград, 
Лом и Берковица, на ма ля ва се бро ят на 
изос та ва щи те и второгодниците, на ма ля-
ва се бро ят на неграмотните, на ма ля ва 
се бро ят на не ре дов ни те учи те ли със 
сред но образование, уве ли ча ва се бро ят 
на ре дов ни те учители.

В на ча ло то об ра зо ва ни ето се ръ ко во ди 
от 23 инспектори, меж ду ко ито – за раз-
ли ка от днес – са мо ед на жена, ко ито към 
1964 г. са сък ра те ни до 12 души. Тогава 
се при бяг ва до наз на ча ва не то на учи те ли 
методици. 

Големите ре зул та ти в об ра зо ва ни ето 
ид ват бав но и трудно. Строителите не 
ус пя ват да ус во ят сред с т ва за сгра ди 
на три училища. По раз лич ни на чи ни на 
фи нан си ра не през раз г леж да ния пе ри од 
са пос т ро ени 41 учи ли ща ка то двор ци – 
на 2, 3 и 4 етажа, 34 дет с ки градини, 17 
общежития, прис т рой ки и над с т рой ки на 
17 училища, пре ус т ро ени са и са мо дер-
ни зи ра ни 72 сгра ди за дет с ки градини. 
Представено е обо га тя ва не то на ма-

те ри ал на та ба за в раз лич ни аспекти. 
Впечатляващо е и об за веж да не то на 
учи ли ща та с тех ни чес ки средства, ко ето 
към 1982 г. дос ти га до 221 киномашини, 
515 шрайбпроектора, 229 аспектомата, 
385 телевизора, 790 магнетофона, 1074 
грамофона, 268 радиоапарата, 109 
радиоуредби, 1076 микроскопа. А как во 
да ка жем за из вън к лас на та и из въ ну чи-
лищ на та дейност с уче ни ци те – „през 
1976/1977 г. са из г ра де ни 85 пред мет ни 
кръ жо ка с 1700 ученици, 132 тех ни чес ки 
– с 2517 ученици, 35 при ро до лю би тел с ки 
със 706 ученици, ек с пе ди ци он ни от ря ди 
с 1930 ученици, 42 клу ба за ТНТМ с 1100 
ученици, 132 физ кул тур ни сек ции с 2460 
ученици, 28 ду хо ви ор кес т ри с 696 уче ни-
ци и 51 хо ра с 4113 ученици.”

Любомир Антов от де ля спе ци ал ни гла-
ви на сто ло во то хра не не в поч ти всич ки 
учи ли ща и по ев ти ня ва не то в раз лич на 
сте пен на храната, как то и на из г раж-
да не то на ла ге ри на мо ре и бал кан за 
ученици, ко ито пос те пен но дос ти гат до 12 
000 за година. 

Постепенно в ок ръ га се из г раж да 
строй на сис те ма за ква ли фи ка ция и 
по ви ша ва не то й в ЦИУУ и чрез лек то ри 
от на уч ния ин с ти тут „Тодор Самодумов” 
и раз лич ни ВУЗ. Авторът в под роб нос ти 
раз г леж да раз ви ти ето на пла ни ра не то и 
про веж да не то на ръ ко вод но-кон т рол на та 
и по мощ на та дейност на ин с пек то ра та по 
об ра зо ва ние чрез те ма тич ни и ком п лек с-
ни про вер ки на училищата, раз ка зал е за 
зве на та на от дел „Народна прос ве та”, за 

ви до ве те училища, как то и 
за про веж да ни те в ок ръ га 
ек с пе ри мен ти с по лу ин тер-
нат но то обучение, обу че-
ни ето на шес т го диш ни те 
пър вок лас ни ци и су гес то-
пе дич на та сис те ма на про-
фе сор Георги Лозанов.

В стра на та и в ок ръ га ни 
учи те ли те неп ре къс на то 
изу ча ват чел ния опит на 
свои ко ле ги и се раз ра бот-
ват ино ва ции от ро да на 
ин тен зи фи ка ция на пе-
да го ги чес кия труд, проб-
лем ност на обучението, 
ком п лек с ния под ход и 
ком п лек с но то обслужване, 
про фе си онал но то ори-
ен ти ра не на учениците. 
Стотици учи те ли учас т ват 
в пе да го ги чес ки че те ния на 
ок ръж но ниво, ка то все ки 
път ня кол ко де сет ки док ла-
ди дос ти гат и до на ци онал-
но ниво.

Разгръща се дви же-
ние за по ви ша ва не на 
квалификацията, ка то 
днеш на та ПМГ дос ти га 
до впе чат ля ва щи стра на-

та ус пе хи – през 1972 и 1973 г. 84% от 
учи те ли те за щи та ват клас-квалификация. 
През 1986 г. в ок ръ га ра бо тят 3 267 пе-
да го ги чес ки работници, от ко ито с вис ше 
об ра зо ва ние са 777, с по лу вис ше – 2 
113, със сред но пе да го ги чес ко – 213, 
22 са с I клас-квалификация, 465 – с II 
клас-квалификация, а 130 са „Старши 
учи тел”. Ето как се пос ти гат го ле ми те 
ре зул та ти в об ра зо ва ни ето на ок ръ га ни. 
С ед на дума, Любомир Антов е раз г ле дал 
всич ки фактори, ко ито имат зна че ние за 
из пъл не ние на дър жав на та по ли ти ка в 
образованието.

В края на кни га та си ав то рът лю без но 
е пре дос та вил въз мож нос т та на ня кои 
из вес т ни директори, инспектори, об щес-
т ве ни ци и учи те ли да спо де лят свои мне-
ния за пос тиг на то то през из ми на лия етап 
на образованието. Макар от дав на да са 
пенсионери, те са по ка за ли и се га за вид-
но ни во на ос ве до ме ност ка то пе да го зи и 
мениджъри. 

Мнозина от учи те ли те зас лу же но се 
гор де ят със сво ите постижения, с пос ти-
же ни ята на учи ли ща та си и с пос ти же ни-
ята на уче ни ци те си. Любомир Антов с 
пра во твърди, че „Постигнатото в об ра-
зо ва ни ето показва, че то е би ло при ори-
тет в по ли ти ка та на всич ки дър жав ни 
и по ли ти чес ки струк ту ри в ок ръ га ни и 
има на ци онал но признание.” Големите 
ус пе хи не съм не но се дъл жат и на хи ля-
ди те пе да го зи и по мощ ния персонал, на 
вза имо дейс т ви ето на учи ли ща та с ТКЗС 
и раз лич ни предприятия, ко ито не са мо 
по ма гат за тру до во то и про фе си онал-
но то ори ен ти ра не на учениците, но и 
спон со ри рат тях но то обу че ние и отдих. 
Учителят, ръководителят, кра еве дът 
Любомир Антов се е пос та рал в кни га та 
си да ни под не се ед на рак ла с це нен и 
из с т ра дан опит, от кой то мо гат да се пол з-
ват и настоящите, и бъ де щи те дей ци на 
образованието. ■      

Елеонора ЦАНОВА
Преди да поз д ра ви въз

рас т ни те хо ра с тех ния 
Ден на пенсионера, той 
от го во ри на зло бод нев
ни те въпроси, свър за ни 
с те ча щия до сле до бе
да Консултативен съ вет 
по на ци онал на си гур
ност към президента. 
Калфин спо де ли две свои 
очаквания: че решенията, 
ко ито ще се взе мат на 
съвета, ще са гаранция, 
че ин с ти ту ци ите ще си 
свър шат ра бо та та не са
мо по слу чая с Кирил 
Рашков, а по всич ки по
доб ни случаи, което, ако 
не се промени, съз да ва 
впе чат ле ние за лип са на 
институции.

 Особено в слу чая 
с Кирил Рашков, един 
човек, кой то оче вид
но ра бо ти  по ли ти чес ки 
за управляващите, от 

ко ито по лу ча ва зак
ри ла  бе подчертано. 
Калфин очаква след 
Консултативния съ вет 
по на ци онал на си гур
ност да се обе ди нят по 
въпросите, свър за ни с 
толерантността, да не се 
до пус ка про ти во пос та
вя не на гражданите по 
ни ка къв на чин  ни то по 
етнически, ни то по ре ли
ги озен или по ли ти чес ки 
принцип.

 Това, ко ето се слу
чи в Катуница, каза още 
Калфин, е из раз на лип са 
на до ве рие в ин с ти ту
ци ите и не тряб ва да се 
из пол з ва за раз де ле ние 
меж ду гражданите. 

Посрещнат мно го ра
душ но от вра чан с ки те 
пенсионери, прид ру жен 
от не за ви си мия кан ди
дат за вра чан с ки кмет 
Николай Иванов и от де

пу та та от ле ви ца та Георги 
Божинов, Калфин ги поз
д ра ви с  празника, ка то 
каза, че тряб ва да има ме 
пъл ни делници, за да има
ме и ху ба ви празници. За 
не го лично, под чер та той, 
е мно го важ но пен си оне
ри те да усе щат вни ма ни
ето на дър жа ва та . А сега 
им се обяснява, че ко га то 
се пос т ро ят магистралите, 
ще им се вдиг нат пен си
ите и доходите. Мно го 
хо ра са до ве де ни не до 
бедност, а до ми зе рия. 
Като кан ди дат за дър жа
вен гла ва е категоричен, 
че тряб ва да се по ви ша ват 
пенсиите, да се ре ша ват 
со ци ал ни те проб ле ми на 
хо ра та и това да влезе в 
днев ния ред на дър жав
ни те институции. За не го 
то ва са нещата, ко ито 
тряб ва да са в цен тъ ра на 
об щес т ве ните дебати.■

Делницитени
дасапълни,задаса
хубавипразниците

С те зи ду ми кан ди да тът за пре зи дент 
Ивайло Калфин поз д ра ви вра чан с ки те 
пенсионери, съб ра ни на трапеза, от ру па на 
с из ра бо те ни от майс тор с ки те им ръ це 
вкусотии, и на ху ба ви пес ни и спо ме ни

Ускореноразвитие
наобразованиетов
Михайловградскиокръг
Антов, Любомир. Образованието в Михайловградски
ок ръг 1959 – 1987 г. , Монтана, 2011.
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Георги ДУШАНСКИ

Руската 
брезичка
По едноименната песен

Легендататетукапосадила,
наследницанавлюбенасълза
искромнатадевойка
преродила
завинагивъвсребърнабреза.

Дализащоторускисокси
пила,
илизащотоприказнабила,
поруски–тъй–берьозкате
кръстили–
даимнапомняшвлюбена
сълза.

АМатушкаслюбовтее
кърмила,
люлялитесамитенебеса–
наРепинжаднобагрите
попила
инаШаляпинвзелаотгласа.

Ивсичкоси,ипесентана
Волга,
исвятосттанаруската
душа.
Доридатевъзпеяазнемога,
предтвойтахубост–мисля,
щесгреша!

Порускискромна–струг-
снага–извила,
далечотпищнидуми-чудеса,
закърменасъссамодивско
биле–
берьозка–чистаруска
красота!

Неофит ПЕТКОВ

Есенната гора
Тимълчиш,гора.
Втвояташума
сякашсогненистъпкиденят
епреминалбезпесни,бездуми
побезкрайнияпът.

Тимълчиш,нотакасикрасива
пиласлънчеважарироса,
тъйсистопъти,стопъти
по-жива
подтезнебеса.

Азвървяпрезшубрацитетвои,
газятвоитемъртвилиста.
Сякашлитвам
постръмнизавои
детовечнозвучипесента.

Колкомъкитаиш
всвоителисти!
Колкопеснимълчатвесента!
Тизахвърлилистатазлатисти,
задастанаттепътнасвета.

Неизгаряттебуристудени,
нитоесенисхладниямъх,
втвойтепазви
мълчатнеродени
живисоковеспролетендъх.

Благо ПРАНГОВ

Елегия
Койокачвавърхукръста
свиднитениидеали?
Койтвърди,чекръстопътен
жребийсанидали?!
Вярвамвбъднатанислава,
Ноуви!Нещедочакам
изгреваитвърдебавен.
Всепо-клисавставамрака
иБългариясегърчи
вблатотонанищетата
съссъсиреквсиневата,
отнадеждитеотлъчена...
Инетрепвавеченикой.
Можебинесмевелики.
Ноевеченетърпимо
назиданиетовълче
намогъщитедържави.

Страшноекогатоима
раболепиеи...тъпчем
вяростнасамозабрава
всичкородно,мило,драго.
Преходътетвърдедълъг.
Притовастоимнапрага
наеднабезкрайнамъка...

Теодоси АНТОНОВ

Циганче
Сутрин
призалязванетонаЛуната
щомбосоноготомомче
минеподпрозорецати
слабосиленконвъзседнало,
тинеслагай
вподаденатамуръка
онзилишенкъшейхляб,
койтощезахвърлиш
набунището,
накокошките,илинакучето
–
отрежи
макаритънъкполумесец
отпогачата,
увитавтънколенено
платно,
тазалязлаталуна
дагрейневдетскотолице,
кактослънце
внощнопълнолуние,
закъдето
щепрепуснеконятму.

Тихомир ЙОРДАНОВ

Награда за поета
Поет,известенсиметоВертински,
бил,кактоднескаказват,бард
същински.

Успехътмунавреметобилбляскав:
тойноселсевъвславата-каляска.

Нокактовсекибардивсекибитник
мизернотойживеел/веченскитник!/

Дотегналимуземнитеневоли
итойрешилтъйБогадапомоли:

-О,Боже,-казал,-днескана
концерта
азпяхза30хилядинаверно.

А30рублитрябваданамеря
веднъждамогадасенавечерям.

Всевишниятсеразпореждана
момента:
-Даретегосъс30хиляди
аплодисмента!

Иван ЗДРАВКОВ

Притча за 
Андрей Рубльов

Мъже,обутивлекисандали,
кого
чакатезавечеря?
Мълчешескалата.
Мълчешедомът.

Валеше
златенпрахнадТроицата.

Загадъченепогледът,обърнат
къмРусия,
ипада
сянкатанаптица
всълзатанаАндрейРубльов.

Говореха:
-Иконописецо,животътгасне,
дом
еславата,
рисувайяростно,алапомни–
надвсичкотържествувадяволът.

-Душа,молисезаАндрейРубльов.

Говореха:
-Иконописецо,духътистрастите
сасмъртни,
рисувайяростно,
алапомни–
надвсичкотържествувакръстът.

-Душа,молисезаАндрейРубльов.

Защостояхтенаплощадите
окаменели?
Защо
негоизпратихтеслюбов?
…Безсмъртнатавечерябев
неделя.
-Душа,молисезаАндрейРубльов.

►"Бела"

►"Душко"

►"Портрет-I"


