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Абонирайте
се за
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в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

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

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника
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Видински учители
в стрес -

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

чули, че ще
им закриват
училището
заради ВУЗ
Диана СИРАКОВА
Учителите от 2-ро ОУ
„Отец Паисий” във Видин са
в стрес, след като научили, че
сградата на школото е опреде
лена за бъдещия ВУЗ в града.
Те споделиха страховете си
на пресконференция, на която
присъстваха областният упра
вител Цветан Асенов и замес
тничката му Елка Георгиева.
Преподавателите са
притеснени, че училището
им ще бъде закрито или сля

то с друго. А подобна новина
може да накара родителите да
започнат да местят децата си
в други, по-сигурни училища,
както и да попречи на приема
за първи клас.
"За нас това е изненада,
каза директорът на 2-ро ОУ
Тони Герасимов. Ако ни се
провали приема за първи
клас, няма нужда някой да ни
закрива"- категоричен е той.
"Рано е да се говори коя ще
бъде сградата. Няма как пред

варително да се знае какви
факултети ще бъдат разкрити,
с какви специалности и ка
къв прием се очаква. Това,
че в изказването на народ
ния представител Владимир
Тошев е попаднало името на
ОУ “Паисий Хилендарски”, е
само визия за сграден фонд,
не е факт. Заявявам, че не
става въпрос за закриване или
за негативно отношение към
вашето училище”- обясни об
ластният управител.

Елка Георгиева също уве
ри учителите, че не трябва
да се страхуват за съдбата на
училището си: "Бъдете спо
койни за това, което имате
като предстоящи планове.
Разбирам, че сте притеснени.
Да, водят се разговори с
Русенския университет.
Като представители на
местната власт искаме да
ви уверим, че правим всич
ко възможно той да стъпи
тук, но не на всяка цена. И
не с цената на закриване
на училища, които работят
добре, развиват се и имат
бъдеще!"
Така или иначе, дока
то въпросът не бъде решен
окончателно, страхът и неси
гурността ще витаят в учили
ще „Отец Паисий”. От своя
страна родителите също ще
премислят дали да записват
децата си в училище с неяс
но бъдеще. А всички знаем,
че битката за първокласници
между училищата е голяма и
започва отрано.■

Община Чипровци

обявление
за обнародване в бр. 101 от 18.12.2012 г.
на Държавен вестник обявление
за изработване на ПУП – ПП и ПЗ

Община Чипровци, област Монтана, ди
рекция „Устройство на територията и стро
ителство и проекти” съобщава, че в бр.
101 от 18.12.2012 г. на Държавен вестник е
обнародвано обявление на основание чл.
128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, че са изработени про
екти за подробен устройствен план (ПУП)
– Парцеларен план (ПП) за изграждане на
водонапорен тръбопровод и външно ел. захранване и
ПУП – План за застрояване за изграждане на Малка ВЕЦ
„ЕНЕРДЖИ – ЧИПРОВЦИ”, в землищата на с. Белимел, с.
Железна и с. Митровци, общ. Чипровци, обл. Монтана, с
възложител: „Консорциум Пас Инженеринг” ООД.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 303, ет. III в
сградата на Община Чипровци.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложе
ния и искания по проекта до Общинска администрация
– гр. Чипровци.
Анатоли ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци

2 момиченца
се родиха
на Бабинден
в Мездра

М

алко след 8 ч. сутринта проплака Цветина, която тежи
3,490 кг и е висока 50 см. Тя е второто дете в семейство
то на Калина и Христо Пашовски от Борован. Малко по-късно
на бял свят дойде и Марая (2,890 кг, 49 см) - първородна дъще
ря на сем. Теодора и Владимир Бичовски от Враца.
От началото на годината в мездренската болница са се роди
ли 15 деца, 12 от които момчета. През м. г. под вещите грижи на
петимата лекари, десетте акушерки и петте санитарки са проп
лакали 292 бебета, по равен брой - 146, момченца и момиченца.
„Това е най-високата раждаемост от 7-8 г. насам”, уточни на
чалникът на АГО д-р Владимир Цеков. За сравнение: през 2010
г. новородените са били 244, през 2010 г. - 281, а през 2009 г. 277, при среден капацитет на отделението 260 раждания. Освен
тенденцията към увеличаване на ражданията, радващо е, че
през 2012 г. няма нито едно мъртв ородено дете. ■

младежки православен
център, посветен на Свети
Дометиан.
С благословението
на Видинския митропо
лит Дометиан центърът
бе открит от йеромонах
Максим, енорийски свеще
нослужител в Медковец.
Центърът „Свети
Дометиан“ е създаден, за
да възроди духовният жи
вот у младежите.
В него ще се работи
върху развитието на детс
ките таланти, за укрепва
не на вярата и родолюби
ето, и за утвържд
 аването
на българските ценности.
Православният център
се помещава в местното
училище, непосредств
 ено
до храма. Към момента
там се обучават 70 мла
дежи на различна възраст,
като идеята е тази бройка
да се увеличава.■ Слово
плюс

СНИМКИ: АРХИВ

а 14 януари в село
Н
Медковец, Ломска
духовна околия, бе открит

Православен
младежки център
отвори врати в Медковец

Слово

във фокус
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Областният информационен
център във Враца – с още
по-големи амбиции през 2013-а
Елеонора ЦАНОВА
С амбициозна програ
ма, насочена преди всич
ко към популяризирането
на всички програми на
Европейския съюз за фи
нансиране през новия прог
рамен период след 2014-а
година, стартира своята
дейност Областният инфор
мационен център във Враца.
Един от общо 28-те инфор
мационни центрове, създа
дени за популяризирането
на кохезионната политика
Даниела ХИТОВА
Национален приз „Човешки
ресурси” 2012 получи кме
тът на Враца инж. Николай
Иванов. Наградата е за ре
ализираните проекти по ОП
„Развитие на човешките ре
сурси” и „Административен
капацитет”. Отличието
бе връчено от Гинка
Чавдарова, изп. директор на
Националното сдружение
на общините в България.
„Благодаря за признанието
и наградата. Усилията ни за
осигуряването на заетост и
социални услуги на хората не
са останали незабелязани.
През 2012 г. помогнахме
на близо 700 човека да полу
чат възможност за достоен
труд и осигурихме адекватни
социални услуги на стоти
ци наши съгражадни. Това е
плод на доброто взаимодейс
твие с държавните институ
ции и неправителствените
организации и подкрепата от
Европейския социален фонд
и ОП „Развитие на човешките
ресурси”. Сигурен съм, че и
през настоящата година ще
продължим успешно да рабо
тим в тази важна за общест
вото ни сфера” – каза по този
повод кметът на Враца.■

на ЕС, с финансовата под
крепа на ОП „Техническа
помощ”, съфинансирани
чрез Европейския фонд
за регионално развитие, в
него вече бяха реализирани
46 събития,организирани
съвместно с Търговскопромишлената палата и
общините в област Враца.
Разяснени бяха новите прог
рами, като с особен инте
рес сред представителите
на бизнеса е програмата
„Курентоспособност”.

Управителят на вра
чанския център Цветана
Иванова посочи и конкрет
ни примери с предприема
чи от Бяла Слатина, които
след тяхна презентация са
разработили и кандидатс
твали със свои проекти за
европейско финансиране.
Подчертано бе, че дейнос
тта на информационния
център е освен събиране,
анализ и популяризиране на
добрите практики на от
делните общини в региона

и индивидуалната работа
с предприемчиви, активни
хора и това бе подкрепено
със спечелил 20 000 лева по
проект, подпомогнат от тях,
в резултат на който е отво
рен автосервиз и разкрити
работни места. Областният
информационен център
има амбицията да развива
наложилите се вече добри
практики и да бъде изця
ло в услуга на общините и
преди всичко на бизнеса в
региона.■

Кметът
на Враца получи
национално отличие

122 млн. за Видин по
оперативни програми
Диана СИРАКОВА
От Областния информационен
център във Видин съобщават, че
през последните два месеца в об
ласт Видин са договорени близо
75 милиона лева по оперативните
програми на Европейския съюз.
Данните от Информационната
система за управление и наблюде
ние на Структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН) сочат
още, че от началото на програм
ния период до 17.12.2012 г. в об
ласт Видин са сключени общо 80
договора на стойност 122 834 323
лв. За сравнение към 01.11.2012
г. в областта са сключени 68 до
говора на обща стойност 47 077
926 лв.
Най-много договори по опера
тивните програми са сключени

в общините Видин (45 договора
на обща стойност 103 945 129
лв.), Белоградчик (8 догово
ра на обща стойност 5 006 090
лв.), Кула (4 договора на обща
стойност 969 681 лв.), Чупрене (3
договора на обща стойност 730
964 лв.) и Димово (3 договора
на обща стойност 668 704 лв.).
Изпълнението на оперативните
програми в област Видин показва,
че най-добре са представени прог
рамите „Развитие на човешките
ресурси”, „Регионално развитие”,
„Техническа помощ” и „Околна
среда”. Динамизиране на пока
зателите има в изпълнението на
Оперативни програми „Развитие
на конкурентоспособността
на българската икономика” и
„Административен капацитет”.■
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Предизвикателствата
пред България през
новия програмен
период 2014-2020 г.
Неотдавна Областен
информационен център
– Монтана организира
информационна среща
за представяне на про
цеса на планиране на
новия програмен пе
риод 2014-2020. Пред
експерти от областна и общинска администрация,
фирми, бенефициенти, директори на училища,
читалища и неправителствени организации бяха
представени основните стратегически докумен
ти на европейско и национално ниво – стратеги
ята „Европа 2020“, Общата стратегическа рамка
(ОСР), проекта на Общ регламент за фонодвете
по ОСР, Националната програма за развитие:
България 2020.
Специално внимание беше обърнато на 11-те
тематични цели, определените водещи ведомства,
списъка с бъдещите оперативни програми и
фондовете, които ще ги финансират.
За участниците в срещата най-важна беше ин
формацията за бъдещите оперативни програми.
В момента е ясно, че като характер и тематична
концентрация се запазват пет от сега действащите
седем оперативни програми: Оперативна програ
ма „Регионално развитие“, която най-вероятно ще
носи името „Региони в растеж“, Оперативна прог
рама „Транспорт“ става „Транспорт и транспортна
инфр
 аструктура“, Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската ико
номика“ – „Иновации и предпр
 иемачество“, а опе
ративните програми „Развитие на човешките ре
сурси“ и „Околна среда“ запазват наименованията
си. Работни групи за образованието, младежта и
науката и за техническа помощ и административен
капацитет имат задача да разработят мерките и
начините, по които те ще се финансират в следва
щия програмен период.
Към настоящия момент Министерство на
образованието, младежта и науката е разработи
ло и предлага допълнителна оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“.
Новата програма ще финансира научни изслед
вания и технологично развитие, професионално
образование, подобряване на достъпа да предучи
лищно и училищно образование, подобряване на
качеството на висшето образование, образовател
на инфраструктура.
Броя и вида на оперативните програми за след
ващия програмен период са в процес на интензив
но обсъждане, тяхната структура, брой и мерки ще
са ясни най-късно до средата на 2013 г., обясниха
от Областен информационен център – Монтана.■

Общинското
настоятелст
 во на
БЗНС – Монтана,
определи
своите лидери

Тодор НАЙДЕНОВ
На своето първо заседание новоизбр
 аното
Общинско настоятелство
на БЗНС – Монтана в състав от пет души, в съ
ответствие с чл. 13, ал.5 от Устава, чрез проведено
тайно гласуване, определи своя лидер и останалите
длъжности, както следва: председател, избран с пет
гласа - Замфир Замфиров; зам.-председател, изб
ран с четири гласа - Милена Нончева; секретар,
избран с четири гласа - Иван Койчев ; касиер, избран
с три гласа - Първолетка Илиева; член, избран с три
гласа - Петко Методиев.
Съставът на новоизбраното Общинско насто
ятелство е редуциран от седем на петчленен.
Четиридесет процента от него са нови по-млади
хора.
Председателя инж. Замфир Замфиров е до
сегашният председател. Цялото ръководст во е
единодушно, че той достойно и авторитетно е пред
ставял организацията до този момент, което е во
дещият мотив за неговото преизбиране. Господин
Замфиров е популярна личност в обществеността
на гр. Монтана, има нейното уважение, има си
ли и е в състояние да продължи изгр
 аждането на
Общинската организация на БЗНС. Такава е увере
ността не само на новоизбраното ръководство, но и
на цялата членска маса.
Своето първо заседание проведе и новоизбра
ната Контролно- ревизионна комисия в състав:
председател - Надя Милчова; секретар - Силвия
Йончева; член - Николай Стоянов.
Новоизбраният председател Надя Милчова е нов
член в състава на Контролно-ревизионна комисия.
Има завършено висше образование.

За чисто
земеделие и
безопасни храни
Елеонора ЦАНОВА
Нови технологии, безотпадни производст
ва,чисто земеделие и безопасни храни. Към
това се стремят страните в Европа, които
вървят напред, към това трябва да се стремим
и ние.
Това бе водещата теза на експертите
от Фондация за околна среда и земеде
лие при представянето на международен
проект с участието на шест европейски
държави, финансиран от Европейския съюз.
Проектът е на стойност 500 000 евро,от
които България като партньор ще получи
50 000 евро. На представянето пред ме
диите Петър Петров, изпълнителен ди
ректор на българския участн
 ик в проекта
- Фондацията за околна среда и земеделие,
и Ели Илиева, секретар на Българската асо
циация на биопроизводителите, обясниха,
че целта на международното начинание е
развитието на биобиогаз за производство на
електроенергия, чрез използването на биогаз
от отпадни биопродукти. Проектът е насочен
към производителите на биопродукти, които
ще могат да разширят дейностт а си, а произ
веденото електричество да служи за нуждите
на малки населени места и ферми. 50 са са
мо в Северна България производителите на
биопродукти, а изграждането на една модерна
инсталация за биобиогаз ще доведе до пълно
то оползотворяване на тяхното производство.
Пилотно ще бъде изградена една такава
инсталация, в Германия вече те са над 3000
на 950 000 хектара земя, откъдето се ползва
биомасата. Възвръщаемостта на инвестици
ята е за осем-десет години.
Проектът беше представен пред медии във
Видин, Монтана и Враца.■

Слово

кметове

БРОЙ 4 (863) 24 - 30 ЯНУАРИ 2013 Г.

3

Милчо ЛАЛОВ,
кмет на
Брегово:

Бюджетът
на общината
отеснява, но
увеличение не
се предвижда
- Г-н Лалов, как живее гра
ничната община Брегово в
кризата, усеща ли се или гра
ницата със Сърбия я спасява?
- Кризата се усеща много
силно в гранична община като
Брегово. Не достигат средства
за много дейности. От 4-5 годи
ни т.нар. изравнителна субсидия
не е променяна при увеличава
щи се цени на горивата, тока,
водата, минималната работна
заплата и т.н. Ако успяваме да
се разплатим с хората, то е с
цената на много усилия. Все
още ни спасяват общинските
земи, които даваме под наем, и
имотите общинска собственост.
Тях ги продаваме. В противен
случай няма да ни стигнат па
рите за издръжката на детските
градини, детската ясла, улич
ното осветление, социалния
патронаж. Но собствените ни
приходи също са стигнали тава
на си. И те вече се изчерпват.
Брегово е единст веното
селище, където границата ми
нава през центъра му. В съсед
ната държава може да се отиде
с велосипед, пеш дори. Но гра
ницата отдавна не е спасение за
безработните. В момента поло
жението в близкия сръбския град
Неготин, който се намира само
на 6 - 7 км от Брегово, е много
по-тежко от нашето.
Всички големи обекти –
промишлени предприятия,

Земя и имоти все още спасяват социалните
заведения в кризата
ресторанти, магазини, са
затворени. Малко хора сутрин
отиват на работа там, но то
ва е почасова работа – гледане
на възрастни и болни хора и
дърводобив. Все по-малко пуша
чи ходят да си купят кутия-две
цигари за собствени нужди,
тъй като там те са по-евтини.
Нищо друго не може да се ку
пи от Сърбия на изгода. Отмина
времето, когато границата беше
отдушник.
- Кой е поел тази роля сега?
- Програмите за заетост. В
общината около 500 души са без
работа, но на 300 от тях в момен
та е дадена работа по схемите на
програмата за развитие на чо
вешките ресурси. Само 75 души
са наети в аварийните групи,
които имат за задача да поддър
жат движението по улиците на
селищата и по междуселските
пътища през зимата. Със соци
ални помощи преживяват 40
души. 509 обаче подадоха мол
би за енергийни помощи, което
говори, че освен безработните,
много пенсионери също се нуж
даят от подкрепа.
- Фирми не откриват ли нови
работни места? Земеделските
производители не наемат ли

хора през сезоните?
- Не, при нас възникват мал
ки фирми, които след време
се закриват. Тук не говоря за
магазините, кафенетата. Земята
започна да се обработва за раз
лика от преди 5-6 години, когато
голяма част оставаше пустееща.
В момента 95% от цялата площ –
собствена и наета, се обработва.
Производителите отглеждат
предимно жито, царевица,
слънчоглед, а за тези култури не
се изисква много работна ръка.
За тях се разчита на машинната
обработка.
- Брегово е известно с от
ношението на местната
власт към възрастните хора.
Доставяте им хляб, обикаляте
ги през зимата. Какъв е ефек
тът от тази инициатива?
- Хората са доволни. Общината
доставя хляба на 1100 души все
ки ден. Тази задача е възложена
на служителите от домашния
социален патронаж, а в снеж
ните дни – и на служители от
администрацията. При студеното
време възрастните хора не мо
гат да излизат от домовете си,
за да стигат до центъра за хляб
или лекарства. При нас белият
самун струва 60 ст., а черният –

50. Пенсионерите го плащат на
един път за целия месец. Става
въпрос за добра организация за
снабдяване с насъщния. 75 души
получават и храна в социалния
патронаж или по домовете си. Те
си плащат за тази услуга.
- В момента разработвате бю
джета за 2013 година. На чисто
ли започвате?
- Общината има задължение
от 800 000 лв. Това са пари, ко
ито държавата трябваше да ни
преведе за изпълнен проект, но
от 4 - 5 години ни отказва те
зи средства. Затова в момента
общината съди държавен фонд
„Земеделие”. Проектът – подмя
на на главен водопровод, беше
изпълнен, държавна комисия
прие обекта, предадохме го на
дружеството „ВиК”, то инкасира
водата, хората си плащат за нея,
но парите за извършената рабо
та не ни се дават. И фигурират
като наше задължение, вместо
като задължение на държавата.
Държавата ни е длъжник и за
дигата на река Тимок. Преди 3
години реката придойде, наводни
дворове и хиляди дка земедел
ска земя и трябваше дигата да
бъде прорязана, за да се отпуши
водата и да изтече към Дунав,

а не към Брегово. Вече 3 годи
ни обаче това съоръжение не
се възстановява. То е държавна
собственост, ние не можем нищо
да правим по него. В онзи труден
за хората момент министърът на
земеделието Мирослав Найденов
обеща компенсации, но никой не
получи нищо.
- Да не би случаят с проекта
за водопровода да ви е отказал
от изпълнението и разработка
та на други?
- Не. В момента работим по
проект, финансиран от програ
мата за развитие на селските
райони. С него асфалтирахме
улици в Брегово, предстои ни
подмяна на уличното осветление.
Стойността му е 720 000 лв.
Досега нямаме проблеми.
- Какви проекти разработва
те в момента?
- На финала сме в разработка
та на проект, с който да обновим
четвъртокласната пътна мрежа.
Надявам се да си осигурим пари
по мярка 321 на програмата за
развитие на селските райони.
- Как си определяте сами об
становката в Брегово?
- Трудна, тежка, но не
безнадеждна.
От сайта kmeta.bg

Георги Първанов: Енергетиката е
локомотивът, който ще ни изтегли

Елеонора ЦАНОВА
България трябва да изве
де три приоритета, които
да изтеглят страната от
кризата, и ключов трябва
да бъде енергетиката. Тя
е тази, която дава облика
на българската икономи
ка. С тези думи се обърна

във Враца експ
 резидентът
Георги Първанов към съб
ралите се по покана на
общинск ото ръководст во
на левицата симпатизанти
и съмишленици на БСП.
Основната тема на разго
вора с врачани бе пред
стоящият референдум.

Във Враца той дойде по
покана на местното ръко
водство на социалистите.
Първанов сподели, че
страната ни е покривала в
последните години около
40 процента от енергийния
дефицит в региона, на
Балканите все още няма

изградени нови ядрени
мощности, които да оси
гурят този недостиг, осо
бено след излизането от
кризата. Бившият държа
вен глава прогнозира, че
след изтичане срока на ек
сплоатация на пети и шес
ти блок в Козлодуй, липса
на ток ще има и у нас и ще
се наложи да купуваме от
Турция, където в момента
се изграждат три ядрени
централи, или да плащаме
по-скъпия от възобновя
емите източници.
Георги Първанов разви
и тезата защо е необхо
димо това първо в новата
ни история допитване до
народа, подчертавайки,
че по тази тема тряб
ва да има национално
съгласие, инвестиран е
голям ресурс. Тогава, каза
той, трябва да има управ
ленческо изпълнение и
лидерство, което да ре
ши съдбата на ядрената
енергетика по волята на

народа. Лидерство обаче,
подчерта Първанов, в
сегашното управление
липсва, променяйки си
толкова пъти позицията
по един стратегически
въпрос, и призова щом
не можем да развържем
възела, да го разсечем с
волята народа.
Отново по повод на
предстоящия референдум
за строителството на нова
ядрена централа, бивши
ят държавен глава зададе
риторично въпроса, защо в
Латвия и Италия могат да
гласуват по такъв въпрос,
а българският народ да не
може. Първанов бе катего
ричен още, че общо цена
та на централата в Белене
с всички допълнителни
утежнения ще е не повече
от 6 млрд. евро.
Някой не позволява на
управляващите да реали
зират този проект, смя
тайки го за руски, а той е
български проект - заяви

Първанов и сподели, че
Бойко Борисов е амбици
ран да разбие “големият
шлем”, договорен от него.
Акцентирайки на това,
че проектът „Белене” ня
ма да натовари родния
данъкоплатец, че в света
няма ядрена централа,
която да работи на загуба,
а сред строящите се в
момента нашата е найевтина, Първанов под
черта значението на това
допитване и важността от
активност.
Кризата в Европа и в света
има различно измерение.
Тук кризата е в управ
ленското мислене на
управляващите, на минис
тър-председателя. Длъжни
сме да върнем вярата на
хората и надеждите им не
с празни думи и обеща
ния - каза, отговаряйки
на въпросите на врачани
бившият президент на
България.■

Слово

седмица

Диана СИРАКОВА
Около 1200 човека от
област Видин се обуча
ват по схема „Аз мога
повече”. В момента се
раздават ваучерите за
обучение, има и хора, ко
ито вече са започнали
своите курсове. От схема
та могат да се възползв ат
само хора, които работят.
Тя дава възможност за
придобиване на знания
по език, компютърна гра
мотност или усвояване на
професии. Надеждите са
тази година видинчани да
могат да участват в „Аз
мога повече”. Обикновено
схемата стартира след
месец септември. Има и
още няколко атрактивни
програми, от които жите
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Обучават над 1000 човека по
схемата "Аз мога повече"
лите на областта могат да
се възползват.
По програма „Развитие”
в момента има заети хора в
общините на област Видин
за срок от една година.
Владимир Георгиев се
надява, че и в края на тази
година ще бъде откри
та аналогична програма,
която да осигури отново
заетост на хората в по-мал

ките населени места.
Все още в „Бюрото по
труда” се приемат и за
явления по програмата
„Подкрепа за заетост”.
По нея работодателите си
избират безработни хора,
регистрирани в „Бюро по
труда” без професия или
квалификация, които са
ми ще обучават и наемат
на работа. Агенцията по

заетостта осигурява зап
лащане на минималния
осигурителен праг и всич
ки осигуровки на обучава
щите се, а на обучителите
се осигурява половин ми
нимална работна заплата.
Договорът се сключва за
срок от една година. очак
ва се до дни да бъде оси
гурено финансирането по
програмата.■

Герго Гергов
короняса „Мис Василица“
Кметът на Община
Видин Герго Гергов връчи
короната на победителката
в традиционния конкурс за
красота „Мис Василица“.
С титлата „Шукар чшай
Василица 2013“ бе отличена
15-годишната Виолета
Василева от Видин. Нейни
подгласнички станаха
Веси Андреева - на 16 г., и
Моника Ангелова - на 17
г. Традиционният конкурс,
посветен на ромската
Нова година, се проведе в
Драматичен театър – Видин

пред многобройна публика.
„Честита Нова Година!
Искам да поздравя
момичетата в конкурса и
най-достойните сред тях,
които журито определи
за победителки“ – каза
видинският кмет в
приветствието си към
участничките. Той
пожела на всички, които
празнуват на 14 януари Банго Василий, да бъдат
здрави, да се обичат и да
отпразнуват Новата година
с много емоции и усмивки.

Десетте претендентки за
престижната титла бяха на
възраст от 13 до 18 години.
Оценяваше ги тричленно
жури с председател Орлин
Василев - секретар на
Община Видин, и членове:
Борислава Борисова заместник-кмет на Видин,
и Румен Лилов - директор
Дирекция „Устройство
на територията“.
Конкурентките дефилираха
в два кръга – облечени в
спортно и в официално
облекло. Наградата на

Активна работа
по проекти
в община
Белоградчик
Любомир ВЕСЕЛИНОВ раждение 320 лева.

Тези дни кметът на община
Белоградчик Борис Николов
подписа няколко договора,
чието изпълнение предстои да
започне в близко време.
Единият от тях е по про
ект на тема „Да се погрижим
заедно за нашите близки”
с Министерството на тру
да и социалната политика.
Проектът е по схема „Помощ
в дома” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, без
възмездно финансиран от
Европейски социален фонд и
е на стойност 198 406 лева.
От началото на новата 2013
г. ще стартира подаването на
молбите от потребителите и
асистентите. Ще бъдат наети
общо 40 безработни лица, от
тях 26 ще предоставят услу
гата домашен санитар, 12 –
асистент социален работник,
един координатор и един
касиер. Всичките ще предос
тавят почасови услуги на 98
потребители от града и селата,
които ще бъдат възрастни,
самотно живеещи и лица с
увреждания. Ангажираните
по проекта лица ще бъдат на
8 часов работен ден с възнаг
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Условието, на
което трябва да
отговарят канди
датите за асистент
– социална работа
или домашен са
нитар, е да бъдат
БОРИС НИКОЛОВ
безработни лица,
регистрирани в
стойност 2 140 130 лева, от
Дирекция „Бюро по труда”.
тях за читалището – 1 584 118
Съгласно изискванията не е
лв., и за центъра – 362 706 лв.
допустимо да бъдат наемани
Срокът на договора е до 30
на работа кандидати на пенси месеца от датата на избор на
изпълнител, но не по-късно от
онна възраст.
15 юли 2015 година.
В Държавен фонд
Друг подписан договор с
„Земеделие” бе подписан
фонда, мярка 311, за изграж
договор по програма за
дане на център за настанява
развитие на селските райони,
не от семеен тип за 12 деца,
мярка 321, проект на тема
„Реконструиране и подобрява лишени от родителски грижи,
не на съществуващи центрове или с увреждания. Стойността
за културни и социални услу на проекта е 666 639 лева.
Срокът за изпълнение е 30
ги на територията на община
месеца от съгласуване на
Белоградчик”. Две от основ
процедурите, но не по-късно
ните дейности са: ремонт и
от 15 юли 2015 година.
преустройство на Народно
По Програма за развитие
читалище „Развитие – 1893
на селските райони, мярка
г.” и обособяване на център
321 „Основни услуги за на
за настаняване от семеен тип
селението и икономиката в
за възрастни лица с деменция селските райони”, е подписан
в село Дъбравка. Одобрените
договор по проект на тема:
за финансиране разходи са на „Изграждане и реконструкция

публиката отиде при
14-годишната Николина
Пламенова. Всички
участнички получиха
грамоти и награди,
осигурени от Община
Видин и Сдружение
„Съпорт“.
За доброто настроение
на публиката се погрижиха
музикантите от оркестър
„Авантюра“, заедно с
певеца Микеле и прочутия
в цяла България видински
ромски оркестър „Братя
Ангелови“.■
на спортни съоръже
ния в кв.18 по плана
на град Белоградчик”.
Стойност на проек
тното предложение е:
4 336 292,00 лева
Основни дейности
по проекта:
● Реконструкция
и модернизация на
„Многофункционална
спортна зала” – 2 785
714,00
● Реконструкция на
„Градски стадион и
ситуиране на спортна
площадка /тренировъчно
игрище/”- 644 090,00 лв.
●Реконструкция на
„Комбинирано съоръ
жение за спорт” – 491
428,00 лв.
По същата програма и мяр
ка е подписан договор и по
проект „Изграждане и разви
тие на информационен център
на територията на Община
Белоградчик”.
Стойността на проектното
предложение е: 326 818 лева
Основни дейности
по проекта:
● Обособяване на 11 об
щински помещения в инфор
мационно - комуникационни
центрове, предоставящи ад
министративни услуги, услуги
за бизнеса и здравни съвети в
11 населени места на терито
рията на Община Белоградчик
Общината Белоградчик е
кандидатствала и с други про
екти по оперативните прог
рами „Регионално развитие”
и „Административен капаци
тет”, които чакат оценка.■

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание Заповед №44/18.01.2013 год. на
Кмета на община Вълчедръм, Решение №108
от протокол №16/21.09.2012 год., Решение №111
от протокол №17/12.10.2012 год., Решение №122
от протокол №18/29.10.2012 год. и Решение №126
от протокол №19/21.11.2012 год.
на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
І. За продажба на общински имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІ-9545 в кв.11 по плана
на с.Долни Цибър, обл.Монтана, с площ 490,00 кв.м. (АОС
№1026/13.11.2012 год.).
Начална тръжна цена: 1 942,00 лв. (хиляда деветстотин
четиридесет и два лева). Депозит: 194,20 лв. (сто деветдесет и
четири лева и 20 стотинки
ІІ. За отдаване под наем на:
1. Част от имот – публична общинска собственост, пред
ставляващ помещение с площ 14,00 кв.м. на ІІ етаж в сграда
– публична общинска собственост, находяща се в имот кад.
№705 в кв.82 по плана на с.Златия (АОС №34/31.07.1998 год.)
с предназначение „За офис”, за срок от 3 години.
Месечен наем – 32,76 лв. (тридесет и два лева и 76
стотинки). Цената е без включен ДДС. Депозит: 3,30 лв. (три
лева и 30 стотинки).
2. Павилион №2, находящ се в Общински пазар – УПИ
ІХ в кв.74 по плана на гр.Вълчедръм (АОС №614/11.08.2006
год.) – частна общинска собственост, с площ 9,90 кв.м., с пред
назначение „За услуги”, за срок от 3 години.
Месечен наем – 23,20 лв. (двадесет и три лева и 20
стотинки). Цената е без включен ДДС. Депозит: 2,30 лв. (два
лева и 30 стотинки).
3. Помещения с обща площ 17,60 кв.м. (лекарски
кабинети), находящи се на втори етаж в общинск а сгра
да в УПИ ІV-95 в кв.31 по плана на с.Черни връх (АОС
№9/08.07.1998 год.) – публична общинск а собственост, с пред
назначение „Лекарски кабинети”, за срок от 10 години.
Месечен наем – 3,50 лв. (три лева и 50 стотинки). Цената е
без включен ДДС. Депозит: 0,40 лв. (40 стотинки).
4. Помещения с обща площ 40,00 кв.м. (лекарски кабинети,
чакалня), находящи се в общинска сграда в имот кад. №891 в
кв.29 по плана на с.Разград (АОС №11/08.07.1998 год.) – пуб
лична общинска собственост, с предназначение „Лекарски ка
бинети”, за срок от 10 години.
Месечен наем – 7,90 лв. (седем лева и 90 стотинки). Цената е
без включен ДДС. Депозит: 0,80 лв. (80 стотинки).
Търгът ще се проведе на 15.02.2013 год. в 16,00 часа в засе
дателна зала №2, етаж ІІ в сградата на община Вълчедръм,
област Монтана.
За имотите, получили еднакви стойности в предложенията,
ще се проведе търг с явно наддаване. Ако всички участници
те дали еднакви стойности за съответните имоти присъстват на
търга с тайно наддаване, същия продължава като търг с явно
наддаване, след приключване на търга с тайно наддаване. За
останалите участници търгът с явно наддаване ще се проведе
на 22.02.2013 год. от 16.00 ч. в същата зала, за което те ще бъ
дат уведомени допълнително писмено. стъпката на наддаване
при търга с явно наддаване се определя на 10% от началната
тръжна цена.
При необходимост повторен търг ще се проведе на
22.02.2013 год. от 16,00 ч. в заседателна зала №2, етаж ІІ в сгра
дата на община Вълчедръм при условията на публикуваната
обява.
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая
№8, ет.І.
Тръжни документи се закупуват и получават в стая №8, ет.І.
Депозит за участие в търга - Внася се на касата на об
щина Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по сметката на община
Вълчедръм, посочена в тръжната документация.
Време за справки за обектите, предмет на търга – всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа от датата на обявяване до
14.02.2013 год. включително. Стая №8, ет. І в сградата на об
щинска администрация.
Краен срок за закупуване на тръжни документи, внасяне на
депозит и подаване на заявления е 17,00 ч. на 14.02.2013 год.
Участниците в търга представят следните задължителни
документи за участие:
1. Копие от документ за закупени тръжни книжа; 2. Копие
от документ за внесен депозит; 3. Копие от документ за
самоличност - за физически лица; Удостоверение за акту
ална регистрация по БУЛСТАТ, за участници, които не са
регистрирани в Търговския регистър, а за регистрираните в
Търговския регистър - разпечатка от интернет страница на
Търговския регистър за регистрация на участника - за търгов
ците-еднолични търговци и юридическите лица, регистрирани
като търговци; 4. Оригинал или нотариално заверено копие от
документа, удостоверяващ представителната власт на учас
тника в търга или пълномощното на предст авителя (ако се
участва чрез пълномощник). Пълномощното да е нотариално
заверено и изрично – за участие в конкретния търг с всички
правомощия до окончателното му приключване, включително
при необходимост от провеждане на търг с явно наддаване;
5. Декларация, че участника е запознат и съгласен да участ
ва в тръжната процедура при условията, посочени в обявата
и тръжните документи; 6. Документ за липса на задължения
към община Вълчедръм, област Монтана, от Звено за местни
данъци и такси (при същата община) 7. Ценово предложение.
Липсата на който и да било от посочените документи е доста
тъчно основание за отстраняване от по-нататъшно участие в
търга на съответния участник.
Документите за участие в търга /задължителните документи
по точки от 1 до 6/ се поставят в запечатан, непрозрачен плик,
на който се записва името на участника и обектът, за който
се прави предложението. В основния плик се поставя и друг
запечатан, непрозрачен плик с надпис “ценово предложение” /
точка 7/, съдържащ конкретното ценово предложение на участ
ника /по образец/ подписано и подпечатено от същия.
Внесеният депозит от кандидатите за участие в търга не се
връща при условията на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС –
Вълчедръм, за реда за придобиване, управление и разпорежда
не с общинск о имущество.
За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Слово

земляци

Мирослав ГЕТОВ
ад 300 патриоти от България и
Македония се събраха на 13 яну
ари в центъра на Скопие, за да отбеле
жат заедно 85-годишнина от гибелта на
българската революционерка и активис
тка на ВМРО Мара Бунева (1902 - 1928).
На този ден през 1928 г. 25-годишната по
онова време тетовка прострелва смърто
носно на една от крайвардарск ите улици
сръбският прокурор и отявлен бълга
ромразец Велимир Прелич, след което
се самоубива. По традиция паметта на
„македонската Шарлота Корде” беше
почетена с панихида в църквата „Св.
Димитър”, където за непреходното значе
ние на нейното дело говори лидерът на
ВМРО - БНД Красимир Каракачанов.
След това - при засилено полицейско
присъствие - шествието се отправи към
лобното място на Бунева на десния бряг
на Вардар, на Кея при стария мост над
реката. Организатор на възпоменател
ната проява, която за разлика от пре
дишни години премина без провокации
и инциденти, бе Българският културен
клуб - Скопие (БККС), чийто председател
Лазар Младенов произнесе пламенно
слово за националната героиня.
Сред дошлите да почетат паметта на
Мара Бунева бяха родолювиви българи
от Скопие, Велес, Струмица, Босилеград
и от цяла България. Тук бяха някои от
най-върлите поборници за съхранява
нето на българщината във Вардарска
Македония, между които велешкият
Крали Марко Драги Каров, 73-годишният
полусляп мъченик за Майка България
Илия Гарбев, преминал през ада на
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Патриоти почетоха

паметта на Мара
Бунева в Скопие
сръбск ите концлагери, и изявеният бо
рец за правата и свободите на бълга
рите в Западните покрайнини Димитър
Треперски. Специално за възпомена
нието пристигнаха три автобуса с при
върженици на ВМРО и един на партия
„Атака”. Сред тях бяха и активисти на
„войводите” от Мездра и Враца.
За пореден път на лобното място на

Мара Бунева беше поставена паметна
плоча, тъй като миналата зима старата
беше унищожена от злосторници. Букети
с цветя на признателност поднесоха
Ясмина Филковска от името на БКСС,
Красимир Каракачанов от страна на
ВМРО - БНД и Желязко Радуков - тре
ти секретар на българск ото посолство
в Скопие. За съжаление, още съща
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та нощ паметната плоча (седмата от
2002 г. насам) отново беше счупена и
осквернена, а цветята стъпкани от неиз
вестни „антички македонци”.
Въпреки че бяха официално поканени,

честването не уважиха президентите на
Република България Росен Плевнелиев и
на БЮР Македония Георге Иванов, пре
миерите на двете страни Бойко Борисов
и Никола Груевски, народни представи
тели и евродепутати. Така надеждите
на организаторите, че проявата ще се
окаже една от първите стъпки за практи
ческо реализиране на Резолюцията на
Европейския парламент относно прог
реса на БЮРМ, където настоятелно се
препоръчват съвместни чествания на
исторически събития, представляващи
част от общата история със съседните
страни, се оказаха напразни. ■

Родословно дърво

Трайна диря,
тръгнала от 1873 г.
Една незабравима среща в Смоляновци

Камелия БОРИСОВА

Историята на Ганчовия
род, доближаваща се към
век и половина, е изпълнена
с много стоически битки,
достойни за уважение, но
винаги с една и съща цел само за добро! Пронизана
от една истина тогава,
когато правиш нещо за
другите, остава и за теб,
обичай другите, за да те
обичат и теб, духовното
богатство побеждава всичко
материално. Човек е роден
с духовна сила и вяра към
преуспяване. Символът на
рода - благословен род и
фамилия, се създават от
личности напред във времето,
за да се гордее бъдещото
поколение.
Нашето възвание, че всеки
род и фамилия трябва да
имат своя писмена история
и родословие, за да няма
изкривяване на събития и
житейски съдби. По този
начин ще съхраним България
в сърцата си, ще я пренесем и
предадем на поколенията.
Но да се върнем към
първата родова среща, която
се помни и ще се помни дълго,
защото събра хората от един
род, разпръснал се из цялата
страна. Та беше организирана
от Борис Ангелов, Георги
Георгиев /Жоро от Монтана,
живеещ на Фроскин авеню/,
Елка Ганчова. Те изказаха
своята благодарност към
инициаторите Катина, Ангел
и Ганчо с пожелание за здраве

и поддържане на родовия дух
така жив, свеж и действен,
преминал през времето,
запазил се и подтиквал към
родолюбие и за добруване
между хората.
Тих августовски ден
на 2007 година, топли и
милващи слънчеви лъчи, лек
шум от листата на вековния
дъб, мелодия на „Шуми
Марица” от духов оркестър
посреща развълнуваните
поколения на Ганчовия род от
село Смоляновци, живеещи в
различни краища на България.
Дошли в първородния дом
на Каменчовската фамилия,
приела началото си от
Кумановската фамилия,
която води началото си около
1675 година. Заселили се
първоначално в местността
Ридака, Блатото и южната
страна на централната улица
на селото до площада, та чак
до сега.
Всички пристигат до
определеното време, малка
суетня, оглеждат се един друг,
ронят се радостни сълзи,
здрависват се, прегръщат се,
целуват се, някои се питат:
„Ти кой беше?”, „Колко са
пораснали децата?” „Не сме
се виждали, добре, че сега се
срещаме…”
Братя и сестри, братовчеди,
стринки и чичовци, вуйчовци
и лели, баби и дядовци, внуци
и правнуци сядат вкупом под
вековния дъб в местността
Добравата. Мирисът на свежа
трева приканва, всеки подвива

коляно и сяда на постланата
майка земя до подготвената
от него софра. Като при всяко
начало разговорите са плахи,
вдигат се наздравици, слова за
добро начало, предложените
ястия от печено агнешко,
пържена и печена речна риба,
пълнено пиле по нашенски,
плодове и зеленчуци, искрящо
червено вино, домашна
ракия, всеки донесъл и пред
другите оставил. Така, всичко
от сърце за добрата среща.
Разговорите започват: „Добре,
че се направи, да се опознаем
заедно”…
Музиката свири, хоро се
вие, танци се въртят, песни
се пеят, игри се играят,
всеки реч държи за себе си и
семейството, пита за другите,
обикаля ги, разказва спомени
за старите, които ги няма вече
сред нас, живите. Благословия
за това, че те са ни оставили
всичко, на което сме сега,
но Ганчо Вълков Каменчов
Куманoв Вълков Пенов
Цветков Пенов е оставил найтрайната за всички ни диря,
тръгнала от 13 август 1873
година от това място на село
Смоляновци.
Всеки разглеждаше
родословното дърво,
одобряваше емблемата
на рода и питаше кой
написа текста, кой състави
родословието. Това е вечен
спомен за нас, за децата ни.
Някой извика: „Наздраве на
всички, нека музиката да
свири ръченица” - и всички
до един около трапезата, под
въртящата се сянка на дъба
на късния следобяд, започват
родовия танц.
Камелия прочита текста
на родословието, съставила
сама, Петрана и Галя редят
слова на благодарност
към инициаторите и
организаторите, организират
надбягване в чували. Жоро
е пръв, браво на Борислав.
Някой от нас тук трябва
да напише за историята на
нашия род, за патилата ни,
за добрините, правени от
нас, за борбите, които сме

водили, говорят за това Ангел
и Катина. Паметник да се
издигне на дядо Ганчо, казва
Милчо и потупва Ангел и
Ганчо по рамото. В този
момент Жоро донася цял
кашон круши, набрани от
крушата, облагородена още от
дядо Вълко - бащата на дядо
Ганчо, и ги раздава. Милчо
подканва Катина да изпее
песен и сочи „внимание” за
музиката. Капел майсторът
Иван Цветков /Бузи/ от
Смоляновци дава знак с
тромпета и започва да се
лее топла и тъжна мелодия
как любимият е далече в
затвора, а любимата чака тук,
далеч от него, с невръстния
син, понасяйки несгодите на
времето, но подкрепяна от
духа и силата на дядо Ганчо и
дядо Борис.
Жоро, Юлия и Иван
обикаляли и видели основи на
сгради и питат Ангел и Катина
какви са тези дълги зидове,
които едва се виждат. Тук е
имало постройки. Да, така
е, тук са били първите къщи
и стопански постройки на
Каменчовската фамилия. Тези
основи са били от сградите на
Рангел Вълков, на фамилията
и Райна учителката, понагоре и тук наоколо са били
колибите на Борис Велков и
брат му Иван, а на брат им
Мито Каракачанина колибата
е била в Ридака. По-нагоре
колибата на брата на дядо
Ганчо, Велко Вълков, понататък колибата на Митко
Цонин, тук всичко е било на
цялата Каменчовска фамилия.
А там, дето ходихте, около
нашия геран, е била нашата
стара колиба, строена заедно с
герана от дядо ви Борис, дето
живя дълги години в Брезник.
По-нататък, към Стублата,
е била и колибата на Ганчо,
Славчо и Петър Гицини, а
баба Пена, сестрата на дядо
Ганчо, се жени в Клисурица.
От Кумановската фамилия са
много хора от селото.” Всички
притихват и слушат кака
Катина. „За това съм слушала
и запомнила много от дядо

Ганчо, но по-късно Ганчо
Гицин написа много неща и
събра в едно родословието
на Кумановската фамилия
и историята на селото,
неговия син Иван, който сега
е в София, всичко е запазил
и доразвил, а сестра му
Христина живее в Монтана и
му помага за това благородно
дело.
Аз знам, че Куманавската
фамилия преплита повече
от половината село. От
тази фамилия са от рода на
Гото и Джоко Бакьови, Гена
Мончова, от рода на Иван
зъботехника дето, живеят
на Еленина спирка, от рода
на дядо Младен Куманов синовете му Ангел, Георги,
Петър и Цветко от Клисурица,
от рода на Цветан на Иван
Митов от Панака, рода на
Цецко и Митко Милин. Родът
на Митко Страхилов, Мици по майка му, Вити на Цветко
Пелов и рода на чичо му
Ангел Пелов, Маргарита на
поп Васил и целият им род,
Вера Фонова, Петрана на
Младен Дошов, рода на Гошо
Владов и Вецко Донкин, рода
на Асен Въкин - по майка, и
Ангел водопроводчика, Ценка
Дошкина, Петър Дошов,
рода на Борис Филипов,
Славчо Наков, Терзийските,
Трифон Ганов, Каменчо
Ганов, Ангелина Лашкина,
ВанчоЛашкин, Цанко Марков,
известният адвокат от
миналия век Велко Куманов
живееше в София, Борко
Влъчов на Цецко и Сашко
баща им, рода на Мито и
Коло Цанови, родът на Личко
Цеков и Стефчо Македонски,
Мито Вечов, родът на Личко
Сердарски , Митко Печов и
братовчед му Данчо, Мито и
Ангел Въцкови, Цокините,
Любен и Светлин на Коло
Джонов и още много други
хора от селото.
Така че нашата фамилия
произлиза от голямата
Кумановска фамилия, от която
е Каменчовската фамилия,
а дядо Ганчо е един значим
стожер на цялата фамилия.

Именно дядо Ганчо е оставил
трайна следа за историята на
селото за рода ни като човек
и кмет на селото. Той е бил
кмет, избран от тричленката
през 1923 година, когато са
били размириците, и успява
да спаси селото и да няма
убити хора от селото, като
отклонява последователно
наказателните отряди от
Белотинци и Белимел.” В
този момент се намесва
Жоро. „Същото е направил
и Тошо Кръстов от Долна
Рикса.” Ангел Ганчо и Минка
допълват, че оттук е тръгнал
с коня бащата на дядо Ганчо,
Вълко Каменчов Куманов,
който отива със специална
задача тогава при своя син
кмет, затваря вратата на кмета
с трикракия стол и му казва:
„Ганчо, от това село не трябва
да бъде убит нито един човек,
въпреки че бяхте затворени в
Ребрешката къща, заплашвани
и престояли известно
време.” Ангел добавя, че в
Тричленката тогава са били
още Иванчо Доновски и
Петър Ваков.
Вече слънцето се наклонява
над Стоовци и Коритара.
някой се провиква, че Жоро,
Юлето и Силвия си тръгват.
„Не, не, да останат!” А ето,
че и Минка иска да тръгва
заедно с децата, ето че и
децата на Валери и Аделин
си тръгват. „Нека Таско и
Ваньо да почакат, да се видим
още малко, бако Ангел и
кака Катина да ни кажат още
нещо, казва Ганчо. Борчо нали
ще има още срещи, Камелия
и Борислав да поиграят
още малко.” Музиката ще
свири до последно, Иван
продължава да играе, вижте,
Боряна и Милчо играят,
Пенчо и Снежана поръчат
ново хоро. Ето, че Таня свири
на акордеона и пее, Винка
и Силвия да почакат, нека
децата да изиграят и другото
хоро, ето, че Марина, Бисерка
и Нина пак играят…
Благословен да е родът ни,
обичаме България, Бог да я
благославя!■

Слово
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Ветераните от войните ще
получават рецептурните си
книжки от личния лекар
Районната здравнооси
гурителна каса във Враца
ще предостави на общоп
рактикуващите лекари
рецептурни книжки на
ветераните от войните,
които се водят в техните
пациентски листи. С тях
ветераните от войните
ще могат да получават
безпл
 атно лекарствени
продукти от аптеки, склю
чили договор със здрав
ната каса. По данни на
Министерството на отбра
ната ветераните от войни
те за област Враца са към
215 души. Списъкът на
лекарствените продукти е

утвърден от министерст
вото на здравеопазването
и е публикуван на интернет
страницата на МЗ.
Отпускането на лекарс
тва на ветерани от войните
става след представяне
на два броя рецептурни
бланки /образец МЗ-НЗОК
№5 B/, лична карта, удос
товерение за „ветеран от
войните” и рецептурна
книжка, заверена от РЗОК.
В рецептата общопрак
тикуващият лекар тряб
ва да попълни всички
реквизити, включително
кодовете на лекарст вени
те продукти и диагнозата

на пациента. Рецептата е
валидна за срок до 15 дни
от датата на издаване – за
острите заболявания и
до 30 дни за хроничните
заболявания.
В рамките на един ка
лендарен месец на един
ветеран от войните мо
гат да бъдат предписани
до три броя рецепти за
месеца, като в една ре
цепта се предписват до
три лекарствени продукта.
На ветерани от войните,
на които са предписани
лекарствени продукти,
съгласно Наредба №3 за
същия период не могат да

им бъдат предписвани съ
щите лекарствени продук
ти от Позитивния лекар
ствен списък, заплащани
напълно или частично от
бюджета на НЗОК.
Към момента 18 аптеки
от област Враца имат до
говор с РЗОК за отпускане
на лекарства на ветерани
те от войните.
Във Враца ветераните
от войните могат да полу
чават лекарствата си от
десет аптеки, в Козлодуй
и Мездра от две, в Бяла
Слатина, Хайредин,
Криводол и Роман от
една.■ Слово плюс

Все повече клиенти
на „Овергаз” ползв
 ат
„Самоотчет”

Благодарствено писмо
от Обединен детски
комплекс-Монтана

Все повече клиенти
на „Овергаз” използват
услугата „Самоотчет”,
чрез която битовите
абонати на компанията
в цялата страна могат сами да отчитат месечното си
потребление на синьо гориво. Данните от газовите си
разходомери те могат да подават на националния ин
формационен телефон на дружеството - 0700 11 110,
на електронния адрес gas@overgas.bg или да ги нана
сят сами в специалния модул на интернет страницата
на фирмата.
90 газифицирани домакинства, клиенти на
„Овергаз”, сами попълниха онлайн информацията за
потреблението си само два дни, след като услугата
„Самоотчет” стана факт в края на 2009 година. До
момента, три години по-късно, това число продължа
ва да расте, като все повече консуматори на синьото
гориво за бита се възползв
 ат от практичното и ефек
тивно решение.
Всички над 50 хиляди битови абонати на „Овергаз”
могат да се възползват от възможността за редов
но самоотчитане, като попълнят допълнително
споразумение, с което дават съгласието си компани
ята да издава месечни фактури с декларираните от
тях показания за потребено количество природен газ.
Това могат да направят в най-близкия за тях клиентс
ки център на газовото дружество.
Нужно е домакинствата да извършват самоотче
тите си по един от трите начина, изброени по-горе,
на всяко първо число от месеца, следващ този на
доставката. В случай, че срокът не бъде спазен,
компанията издава фактура на база количествата
потребен природен газ за същия месец на предход
ната година. Ако битовият клиент е нов в мрежата на
„Овергаз”, то фактурирането се основава на прогнозна
консумация, която потребителят сам заявява в допъл
нителното споразумение.
До момента злоупотреби с услугата „Самоотчет”
не са засичани, а абонатите строго спазват всички
срокове. Все пак дружеството запазва правото си да
извършва проверка на показанията за месечно пот
ребление на домакинствата по определен график,
както и при промяна в цената на синьото гориво. ■

Само за ден криминалисти от РУП - Монтана раз
крили кражба на музикални уреди и вещи, използва
ни за извънкласно обучение на деца от служителите
на Обединен детски комплекс “Ние, врабчетата” в
Монтана. Престъплението било извършено непосредс
твено след Нова година от складово помещение в об
ластния град, където ОДК съхранявало магнетофони,
стереоуребда, тонколони и други вещи. Крадците били
заловени още на следващата нощ. Задържането им
станало в момент на извършв
 ане на 5-ото престъпле
ние за денонощието в Монтана.
На 03.01.2013 г. през нощта в РУП - Монтана бил
подаден сигнал за кражба на акумулатор от паркиран
автомобил в центр
 алната градска част. Незабавно би
ли изпратени полицейски служители, които след заг
радителни мероприятия заловили група от 3-ма добре
познати вече младежи. При извършеното претърсване
на автомобила им се оказало, че в него са складира
ни още 3 акумулатора. Това била 4-ата им кражба за
нощта. Полицаите бързо направили проверка и в из
ползваната от групата квартира в областния град. Там
били открити откраднатите предишната нощ вещи на
ОДК. В хода на работата младежите били уличени в
още 5 престъпления, извършени в Монтана в дните
преди Нова година. Работата по доказване на престъп
ната дейност на групата продължава.
“От сърце желая здраве и професионални успехи
на началника на РУП - Монтана и екипа, работил по
случаите. С бързи и ефективни действ
 ия като тези съм
убедена, че се възстановява доверието в българска
та полиция”, пише в писмото си до комисар Валери
Димитров директорът на ОДК Миглена Георгиева.■

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.

Брокерска къща – Монтана,
изкупува земеделска земя
в общините Медковец и Якимово
при изгодни цени.

За контакти: гр. Монтана, бул. „Трети март” 68;
телефони: 096/300 825, 0888/60 90 28

ТПК “Септември”
– Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

ТПК „Септември” предлага
офиси под наем в Битов комбинат
на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

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

6

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

24 – 30 януари
24 ч Преп. Ксения
Римлянка. Преп. Филон, еп.
Колпастийски.
25 п Св. Григорий Богослов,
архиеп. Константинополски.
26 с Препп. Ксенофонт,
Мария ичедата им Аркадий
и Йоан.
27 н † Неделя 17
след Въздвижение – на
Хананейката. Пренасяне мо
щите на св. Йоан Златоуст
28 п Преп. Ефрем Сириец.
Св. Исаак Сириец, еп.
Ниневийски
29 в Пренасяне мощите на
св. Игнатий Богоносец. Св.
мчк Димитрий Сливенски
30 с Св. Три светители
велики архиереи: Василий
Велики, Григорий Богослов
и Йоан Златоуст. Св. свщмчк
Иполит, папа Римски. Св. бла
говерен цар Петър Български.
Преп. Сергии Къпински.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран дилър на мотокари с марката

"Тайлифт”.

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

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

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана
● сенници;
● шатри;
● мобилни басейни
Монтана – околовръстен път,
срещу бензиностанция Shell.
Тел. 0888/62 40 18; 096/300 861;
http://elina-bg.com..
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В община Враца

Младежи възродиха
древен
обичай

рограмата за пат
П
риотично възпита
ние на младите хора във

Врачанско печели все
повече съмишленици и
партньори, включиха се
освен музеят, врачанска
та библиотека, театърът,
Младежкият дом и още
много институции, които
помогнаха през мина
лата година да осъщес
твим тази амбициозна
програма, насочена към

патриотизма, самочув
ствието и заслужена
та гордост на младите
врачани. Това каза пред
медиите заместник-кме
тът на Враца Красимир
Богданов, един от рев
ностните радетели
на тази инициатива.
Заедно с организаторите,
Мемориален компл
 екс
“Ботев път”, той участва
на представянето на оби
чая “Брашленкьо” от уче

Д

В Монтана

Група „Български документи
за самоличност” ще оказва
съдействие на българските
граждани, които желаят
да гласуват в националния
референдум
Гишетата на Паспортна служба в
ОД МВР - Монтана, РУП - Лом, РУП Берковица и РУП - Вършец ще работят
с увеличено натоварване в седмицата
преди провеждането му и на пълен
работен ден на 26 и 27 януари
Във връзка с провеждането на
Национален референдум (27 януари 2013
г.) група „Български документи за само
личност” към ОДМВР в Монтана ще оказ
ва съдействие на българските граждани,
които желаят да гласуват.
1. В седмицата преди провеждането на
референдума е създадена необходима
та организация гражданите, които нямат
издадена лична карта или не притежават
валидни документи (лична карта или лич
ни /зелени/ паспорти) защото са изгубени,
откраднати, повредени, унищожени или с
изтекъл срок, да имат възможност да уп
ражнят правото си на глас.
2. В зависимост от конкр
 етните норматив
ни изискв
 ания на граждани, подали вече
заявление за нова лична карта, ще бъде
ускорено издаването й или ще бъде изда
дено удостоверение за изгубен, откраднат,
повреден, унищожен документ за са
моличност (лична карта, личен /зелен/
паспорт) или лична карта с изтекъл срок
на валидност, с което да гласуват.
3. При невъзможност да бъде издадена
нова лична карта до края на работния ден
на 25 януари 2013 г., ще бъдат издавани
необходимите удостоверения.
4. За издаването на удостоверения граж
даните лично подават искане в периода от
21 януари до 17.00 ч. на 27 януари 2013 г.
в ОДМВР и РУ при ОДМВР.
5. Удостоверенията се издават след циф
рово заснемане на лицето на заявителя и
снемане на неговия подпис при подаване
на заявлението по постоянен адрес за но
ва лична карта.
6. Удостоверения може да се издават не
зависимо от обявения постоянен и насто
ящ адрес след подадено и регистрирано
заявление за издаване на лична карта,
което се отразява в центр
 ализираната
информационна система за документи за
самоличност на МВР.
7. Удостоверения за обявен постоянен и
настоящ адрес се издават от общинската
администрация.
Удостоверението се издава, за да пос
лужи само пред секционната избирателна
комисия и е валидно за деня на референ
дума - 27 януари 2013 г.■

ници на врачанското СОУ
“Никола Войводов” във
възрожденската къща на
“Ботев път “. Този обичай,
изпълняван от момите
преди Васильовден, е ха
рактерен за нашия край,
особено за планинските
села Паволче, Челопек
и тези по Искърското
дефиле. - Той е изключи
телно красив и чрез него
се стремим да предадем
на младите бита, оби

еца от двата ромски кварта
ла на Монтана – „Огоста” и
„Кошарник”, сурвакаха кмета на
града Златко Живков по случай
празника си Банго Васил, който
те честват на 14 януари. 9-годиш
ната Даяна нареди пожеланията
си на италиански, тъй като доско
ро е учила на Ботуша, а 8-годиш
ният Алберто му пожела да живее
до 101 години. Тихо, предупреди
го кметът, да не те чуят от моята
опозиция, бял ден няма да видиш,
рече на шега той, а после дари
децата с лакомства и с по два ме
тални лева.
В квартал „Огоста” роми
те завъртяха голямо веселие за
Банго Васил. Рояк деца посрещ
на със сурвакарски нареждания
кмета и бившия председател на
Народното събрание Борислав
Великов. Мургав лидер ги пре
дупреди да си сложат каски, тъй
като може да пострадат от ромс
ките пръчки. Тупаницата бе яка,
но до инцидент не се стигна.
Двамата даруваха щедро
сурвакарите. Тлъсти банкноти
застигнаха и музикантите от ром
ския оркестър „Боро бенд”, прис
тигнали от село Студено буче да
веселят градските цигани.
От kmeta.bg

чаите и традициите
на нашите предци,
сподели Красимира
Кузманова, дирек
тор на комплекса.
Изпълнявал се е в
края на т.нар. зи
мен цикъл, преди
Васильовден по стар
стил, обредът съ
четава в песните и
танците пожелания,
благовестия за здра
ве и берекет. Момите
през деня правели
китки, като ги нари
чали за къщата, за
животните, слага
ли дрян за здраве,
босилек, всяка нари
чала своята китка и
я поставяла в менче
с “мълчана вода”,
донесена от извор.
Менчето “преспивало”
под плодно дърво, а
на другия ден момите
се събирали и всяка
гадаела по китката
какъв момък ще я
вземе. С обредни
колачета били даря
вани и дошлите да
ги навестят коледари. На
една от нашите “моми” по
време на демонстрацията
на “Брашленкьо” се падна
да я вземе земеделец, на
друга - музикант, на тре
та - занаятчия, но всички
бяха доволни. Защото,
съхранен през столетията,
този хубав обичай се
пренася от младите за
поколенията. ■ Слово

плюс

Първа тренировка за годината проведе тимът
на „Ботев” - Враца. На заниманието се явиха 24
футболисти. Подготовката на “Ботев” - Враца ще
премине на три етапа. До края на седмицата футбо
листите ще тренират в домашни условия. От 13 до
26 януари отборът ще бъде на лагер в Мелник, а от
28 януари до началото на първенството тимът ще се
подготвя отново в домашни условия. Вече са ясни
и повечето от контролните срещи, които ще изиграе
отборът по време на подготовката. Първата провер
ка е предвидена за 19 януари, но все още не е уточ
нен противникът. На 23 януари врачани ще премерят
сили с тима на “Локомотив” - София, а на 26-и със
“Славия”. На 30 януари “Ботев” - Враца гостува на
третодивизионния “Червен бряг”. На 2 февруари вра
чани играят със “Спартак” - Плевен, на 9 февруари
с тима на “Раковски”, а на 6 февруари с “Нафтекс”.
На 16 и 23 февруари също са предвидени да се изиг
раят контролни срещи, но все още не са уточнени
противниците. Единствената цел пред ръководст
во и футболисти е запазване мястото в групата на
майсторите. В първата за годината тренировка взеха
участие и новите попълнения: Тихомир Найденов,
Румен Рангелов, Светослав Валериев, Росен Ванков,
Иван Коконов и Дилян Димитров. На проби в тима са
и трима млади вратари. Това са Ивайло Крушарски,
Атанас Янев и Стоян Маринов. На заниманието не се
явиха чужденците в отбора Жайро Родригус, Игнасио
Лорес Варела, Алесандро Маркети и Бруно Висенте.
“За последните двама имаме информация, че не са
във Враца поради здравословни проблеми, но от
Лорес Варела и Жайро нямаме никаква информа
ция”, коментира старши треньорът Антони Здравков.
Наставникът уточни, че Бранимир Костадинов е
разтрогнал договора си с врачани по вина на клуба.
Още двама футболисти няма да играят през пролет
ния дял за тима на “Ботев”. Това са халфът Влади
Романов и вратарят Михаил Иванов, който ще по
всяка вероятност ще подсили столичния “Левски”. ■

Слово плюс

Ромчета сурвакаха
кмета на италиански

►МАЛКИ ОБЯВИ

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

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

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
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"Ботев"- Враца
се бори за място
в групата на
майсторите

ПРОДАВАМ двуетаж
на къща в центъра

на Монтана с дворно
място 270 кв.м, пече
на тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120
кв. м, разгъната площ
55 кв. м. Цена по
договаряне.

Слово

плюс

Слово

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

ДАВАМ под наем

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

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
бул. "Трети март" 68,
Брокерска къща, ет. 3
тел. 0876 537952 		
0988 881081
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура

В

следобеда на ноемврийс
кия ден пред входа на сел
ското гробище спря такси. Слезе
възрастен мъж, облечен в тъмен
костюм, черна мека шапка и тъм
ни очила. Сбогува се с шофьора
и отправи поглед към селото.
От баира, където бе
гробището, селото се виждаше
като на длан. Развълнуван, наб
людаваше гледката. Този човек
бе българинът Олимпи Кавалов,
емигрант от много години във
Франция. Не бе роден тук. В
селото се премести семейство
то му. Баща му работеше като
коларожелезар.
От високото видя, че къщата,
в която живееха, я нямаше. На
нейно място стърчаха развалини
от стопанска постройка. Преди
години в селото се настаниха
преселници, а мнозина от мест
ните жители го напуснаха. Това
разказа сестра му, която живееше
другаде. Няколко пъти му госту
ва във Франция и подробно му
разказа всичко. Точно му описа,
къде в гробището може да наме
ри гроба на майка им. И той бър
зо го намери.
Кой е Олимпи Кавалов? В гим
назията беше добър ученик, но
се увлече в политическа дейност.
Един ден, в който учителката
по литература му върна тетрад
ката с класното упражнение, за
което бе получил шестица аза
темата „Прикованият Прометей”,
тя го извика настрана и ти
хо му прошепна: „ Очакват те
преследвания, премести се в
друга гимназия!” Той предпочете
емиграцията.
В тъмна октомврийска нощ на
1946 рибари, приятели на ба
ща му, който загина във войната
при Драва, го взеха в лодката.

In memoriam
Никола НАМЕРАНСКИ
Свалете шапки. След кратко
боледуване почина поетът

Първан
Стефанов
Рангелов

БРОЙ 4 (863) 24 - 30 ЯНУАРИ 2013 Г.

Навътре в морето заобиколиха
устието на река Резовска и го
прехвърлиха в Турция. Случайна
среща с приятеля му от детските
години Ариф на железопътната
гара в Ески Шехир го избави от
несгоди и изпитания. Ариг му
помогна да замине при негови
близки в Анталия , където стана
хамалин на пристанището.
Една нощ, когато товареше
въглища в трюма на френс
кия търговски кораб „ Света

ния каменен кръст. До него
сложи цветя. От джоба извади
кутийка с пепел, разпиля я върху
гроба. Прахът бе от кремацията
на Полин, починала миналата
година. Тъй бе пожелала. Свали
шапката и тихо прошепна:
- Мамо, аз дойдох.
Обърна се. Зад него стоеше
момиченце и любопитно го
гледаше. Попита го:
-Ти какво правиш тук?
-Дойдох при мама – плахо от

-А татко ти къде е?
-Тате работи в града. Довечера
ще си дойде. Дядо, аз имам и
по-малко братче . Казва се Росен
и е на година и половина. Живее
в детската ясла в града. С тате
често ходим при него. И знаеш
ли дядо, той се смее и започва да
ми вика кака.
-Кога почина майка ти?
-Дядо, тя заспа. Не се събуди
и я докараха тук. Като беше бол
на и показах куклата ми Палячо.
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и някоя дрешка.
- Благодаря ти, дядо! – раз
вълнувано отвърна то и добави:
- Може ли тате да ми купи и
баничка? Знаеш ли, дядо, откога
не съм яла баница? А мама как
ви баници правеше? Ще кажа на
тате да ми купи и шоколадче.
- Заповядай и тези пари за
шоколадче!- рече той и подаде
втора банкнота на детето.
Зарадвано, то тръгна към
гроба на майка си, но се върна.

Среща при
гроба на мама
Разказ от Анатолий ПЕТРОВ

Надежда”, моряците, като
разбраха, че е българин, му
предложиха да отпътува с тях за
Марсилия. Прие и на разсъмване
корабът отплава. От Марсилия
замина за Лион, където започна
работа в железопътно депо. Успя
да завърши средното си образо
вание и го приеха в тамошния
университет. Завърши финансови
науки. Започна работа в „ Банк
насионал дьо Франс”. Не след
дълго го назначиха в клона на
банката в Осло, Норвегия. Там
Кавалов се запозна с френската
балерина Полин Буро от Нанси.
И не след дълго тя му стана
съпруга.
.... Кавалов целуна надгроб

върна момичето.
Кавалов се огледа. Наоколо
нямаше никой.
-Къде е майка ти?- отново по
пита Кавалов.
Момичето направи няколко
крачки към пресен гроб:
-Мама е тук.
Емигрантът, който втори ден
бе на родна земя, се трогна.
Очите му се насълзиха. Вгледа
се в детето. Бедно облечено, с
изпокъсани обувки. Износените
дрешки, с които бе облечено не
отговаряха на хладното време.
-Как се казваш?- попита
Кавалов.
-Ангелина, на шест години съм
– отвърна то.

Винаги се смееше, но този път
заплака. Заплака, дядо, и повече
не се събуди.
Двамата доближиха гроба. От
снимката на надгробната плоча
ги гледаше млада, красива жена.
По лицето на Кавалов се търкул
наха сълзи. Срещата му с това
момиче беше по-тежка от труд
ните мигове, които бе преживял,
далеч от Родината.
В селото се разнесе камбанен
звън. Бавните и отмерени удари
на църковната камбана известя
ваха за покойник. Кавалов изва
ди банкнота от двадесет лева и я
подаде на момичето:
- Вземи тези пари! Кажи на
татко си да ти купи с тях обувки

Замлъкна певецът
на гнева и радосттa

– може би найталантливият, най-нежният,
най-скромният и най-искрен
творец в нашето време.
Роден е на 1.I.1931 г. в
с. Чепърлинци, Годечко, а
склопи очи на 31.ХII.2012
г. – тъкмо когато закръгли
– с точност до минути – 81
години.
Счупи се талантливото перо на Шопа
– както гальовно го наричахме ние, него
вите колеги и приятели от студентските
ни години.
Първан не беше от онези „плодовити”
писатели, които бързаха да издават всич
ко написано. Той радваше своите прияте
ли и фенове с не много, но майсторски
изпипани стихосбирки, чието излизане
на книжния пазар беше събитие. На него
вата поезия са присъщи тихата лирична
атмосфера и мъжествените граждански
интонации. Позициите му на гражданин
и поет бяха категорични, изповедите му –
искрени и честни.
Той работи като учител в Мездра, ре
дактор във в. „Народна младеж”, сп.
„Младеж” и „Българска кинематогра
фия”, издателст вата „Български писател”
и „Народна младеж”. Беше драматург на
театрите във Варна, Хасково и столицата
(театър „София”). Автор е на драми съв
местно с жена си проф. Надежда Драгова,
чието научно поприще е старата българс
ка литература.
Най-значимите му самостоятелни кни
ги са: „Соколови пера” (1956), „Сред
пробудените степи” (1957), „Далечините
обещават” (1962), „Пътуване към усмив
ката” (1964), „Насрещно време” (1966),
„Циганско лято” (1968), „Ковано слънце”
(1971), „Арматура за барабани” (1973),
„Малки нашествия” (1978) и др., а от се
мейните (предимно драми) – „Еретици”
(1968), „Между два изстрела” (1969),

„На война като на война”
(1972), „Мечтател безу
мен” (1972), „Светът е от
майка роден” (1973) и др.
Първан Стефанов пре
веде много книги от полс
ки и руски език.
Както ономастично
то значение на името
Първан, така и кабалис
тичното тълкуване на
числата от най-важните
му биографични дати
говорят за първенска
харизма – та той вина
ги се стремеше да бъде пръв. И биваше
пръв. Влезеше ли в състезание – излиза
ше първенец. Наблюдавал съм го цели 65
години – от средата на 40-те години на
миналия век насам и мога да твърдя това.
Той бе първенец в учението, беше пър
венец в поезията, както и в нравствения
катарзис, в който участваше цялото ни
поколение.
Първан можеше да възпр оизвежда из
цяло наизустени свои творби, още невпи
сани в тетрадката му. Нещо повече: той
можеше да цитира опитваните различни
варианти при написването им. Ако не се
лъжа, казвал ми е, че много често найнапред създава последната, финалната
строфа, а после „изплита” по-предните.
Има стихотворения, написани буквално
на един дъх. Така е било например при
„Внезапно”.
Отдръпва се като видение
животът ми неизживян.
Отлагах срещи, стълкновения,
от нерешителност, от свян.
Додето, изумен и сребърен,
открих с връхлитаща тъга,
че съм отложил просто себе си…
Но за кога? Но за кога?
Пък и при „Бих останал”.
Бих останал на брега на Висла,
както брат остава при сестра,
ако не шумяха в мойте мисли
рилските реки и езера.

Твоят поглед с нежност ме обгръща.
Бих останал в родния ти дом,
ако нямах своя родна къща
там на юг, под сенчестия Ком.
Ако не ме викат с поглед весел
две очи като черешов плод
и сърце, което съм понесъл
в своето сърце за цял живот.
Първан Стефанов беше майстор на
т.нар. „усмихнати преводи”, при които
създава стихотворения в два варианта –
на книжовен език и на шопски диалект.
Ето как той прави това при стихотворе
нието „Романс”.
Книжовно:
1.
По навик птицата на любовта
гнездо не свива под семеен покрив.
Тя предпочита дъжд да я намокри
навън, под кестеновите листа.
2.
А вкъщи, по традиции прастари,
сред глъч на дъщери и синове
един до друг вървят или другари,
или непримирими врагове.
Диалектно:
1.
По навик пилето на любовту
под свойе стрейе нема да миряше.
Каил е на польето у калту
тунтавина и дъж да га пердаше.
2.
А дома и за зле, и за добре
с ордиюту се носи, та се кину
едън до друг двоица другаре,
или налати дзвер къмто дзверкиню!
В нашата знаменита студентска
петорка, символизираща национално
то единство на България чрез Шопа
(Първан), Торлака (Спас), Влаха (Милан),
Музовира (моя милост), Ченгела (Иван),
Първан беше най-малкият, а аз – найголемият. Затова понякога той ми казваше
Бай Никола.
За съжаление, най-младият си отиде
най-напред. Пак първи!
Да бъде вечна паметта за него!
Името му да се споменава
во веки веков!

Отправи тъжен поглед към
Кавалов, тихо прошепна:
-Благодаря ти, дядо!После тръгна към изхода на
гробището. И побягна надолу
по пътя към селото, размах
вайки парите, които му даде
непознатият.
В уреченото време пристигна
таксито и Кавалов замина.
След тъмните облаци, които
покриха небето, от север задуха
хладен вятър. Отбрулваше от
дърветата пожълтели изсъхнали
листа, разпръскваше ги из гро
бището и застилаше с тях гробо
вете на двете майки, децата на
които, днес се срещнаха тук.■

Сатира
Тихомир ЙОРДАНОВ

Питане в
Европейския
парламент
Ще трябва ли и прелетните птици
да учат европейските езици?
Те даже в полета небесен
на свой език си имат песен.

Новогодишни
съвети към
благочестивите
българи
Крадец в дома ви да не влезне
сложете си врати железни.
И камери сложете също.
Това е защитена къща.
Така стоят сега нещата:
животът е отвъд вратата.

Гримасите на
демокрацията
Добре, че онзи бе едно Величество,
защото тези станаха количество.

Владимир МОНАХОВ

***

Не бойте се, ако в изкуството
животът малко се усеща,
но бойте се,
ако в живота пустото
изкуство
е отсъстващото нещо.
Преведе от руски
в стихове
Тихомир Йорданов

