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

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

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

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

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

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Община Чипровци
о б я в л е н и е

за об на род ва не в бр. 101 от 18.12.2012 г.
на Държавен вес т ник обяв ле ние
за из ра бот ва не на ПУП – ПП и ПЗ

Община Чипровци, об ласт Монтана, ди
рек ция „Устройство на те ри то ри ята и стро
ител с т во и про ек ти” съобщава, че в бр. 
101 от 18.12.2012 г. на Държавен вес т ник е 
об на род ва но обявление на ос но ва ние чл. 
128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, че са из ра бо те ни про
ек ти за под ро бен ус т ройс т вен план (ПУП) 
– Парцеларен план (ПП) за из г раж да не на 

во до на по рен тръ боп ро вод и външ но ел. зах ран ва не и 
ПУП – План за зас т ро ява не за из г раж да не на Малка ВЕЦ 
„ЕНЕРДЖИ – ЧИПРОВЦИ”, в зем ли ща та на с. Белимел, с. 
Железна и с. Митровци, общ. Чипровци, обл. Монтана, с 
възложител: „Консорциум Пас Инженеринг” ООД.

Проектът е из ло жен за раз г леж да не в стая 303, ет. III в 
сгра да та на Община Чипровци.

На ос но ва ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед но ме се чен срок 
от об на род ва не то в Държавен вес т ник за ин те ре су ва ни те 
ли ца мо гат да нап ра вят пис ме ни възражения, пред ло же
ния и ис ка ния по про ек та до Общинска ад ми нис т ра ция 
– гр. Чипровци.

                                         Анатоли  ПЪРВАНОВ
Кмет на Община Чипровци 

На 14 яну ари в село 
Медковец, Ломска 

ду хов на око лия, бе от к рит 
мла деж ки пра вос ла вен 
цен тър, пос ве тен на Свети 
Дометиан.

С бла гос ло ве ни ето 
на Видинския мит ро по
лит Дометиан цен тъ рът 
бе от к рит от йе ро мо нах 
Максим, ено рийс ки све ще
нос лу жи тел в Медковец.

Цен търът „Свети 
Дометиан“ е създаден, за 
да въз ро ди ду хов ният жи
вот у младежите. 

В него ще се ра бо ти 
вър ху раз ви тието на дет с
ки те таланти, за ук реп ва
не на вя ра та и ро до лю би
ето, и за ут вър ж да ва не то 
на бъл гар с ки те ценности.

Православният цен тър 
се по ме ща ва в мес т но то 
училище, не пос ред с т ве но 
до храма. Към момента 
там се обучават 70 мла
де жи на раз лич на въз рас т, 
ка то иде ята е та зи брой ка 
да се увеличава.■ Слово 
плюс

Православен 
младежки цен тър 
от вори врати в Медковец

Диана СИРАКОВА
Учителите от 2-ро ОУ 

„Отец Паисий” във Видин са 
в стрес, след ка то научили, че 
сгра да та на школото е оп ре де-
ле на за бъ де щия ВУЗ в града. 
Те спо де ли ха страховете си 
на пресконференция, на ко ято 
при със т ва ха об лас т ни ят уп ра-
ви тел Цветан Асенов и за мес-
т нич ка та му Елка Георгиева. 

Преподавателите са 
притеснени, че учи ли ще то 
им ще бъ де зак ри то или сля-

то с дру го. А по доб на но ви на 
мо же да на ка ра ро ди те ли те да 
за поч нат да мес тят де ца та си 
в други, по-си гур ни училища, 
как то и да поп ре чи на при ема 
за пър ви клас. 

"За нас то ва е из не на да, 
ка за ди ре к то рът на 2-ро ОУ 
Тони Герасимов. Ако ни се 
про ва ли при ема за пър ви 
клас, ня ма нуж да ня кой да ни 
закрива"- ка те го ри чен е той. 

"Рано е да се го во ри коя ще 
бъ де сградата. Няма как пред-

ва ри тел но да се знае как ви 
фа кул те ти ще бъ дат разкрити, 
с как ви спе ци ал нос ти и ка-
къв при ем се очаква. Това, 
че в из каз ва не то на на род-
ния пред с та ви тел Владимир 
Тошев е по пад на ло име то на 
ОУ “Паисий Хилендарски”, е 
са мо визия за сгра ден фонд, 
не е факт. Заявявам, че не 
ста ва въп рос за зак ри ва не или 
за не га тив но от но ше ние към 
ва ше то училище”- обяс ни об-
лас т ни ят управител.

Елка Георгиева съ що уве-
ри учителите, че не трябва 
да се страхуват за съд ба та на 
учи ли ще то си: "Бъдете спо-
кой ни за това, ко ето има те 
ка то пред с то ящи планове. 
Разбирам, че сте притеснени. 
Да, во дят се раз го во ри с 
Русенския университет. 

Като пред с та ви те ли на 
мес т на та власт ис ка ме да 
ви уверим, че пра вим всич-
ко въз мож но той да стъ пи 
тук, но не на вся ка цена. И 
не с це на та на зак ри ва не 
на училища, ко ито ра бо тят 
добре, раз ви ват се и имат 
бъдеще!" 

Така или иначе, до ка-
то въп ро сът не бъ де ре шен 
окончателно, стра хът и не си-
гур нос т та ще ви та ят в учи ли-
ще „Отец Паисий”. От своя 
стра на ро ди те ли те съ що ще 
пре мис лят да ли да за пис ват 
де ца та си в учи ли ще с не яс-
но бъдеще. А всич ки знаем, 
че бит ка та за пър вок лас ни ци 
меж ду училищата е го ля ма и 
за поч ва отрано.■

Малко след 8 ч. сут рин та проп ла ка Цветина, ко ято те жи 
3,490 кг и е ви со ка 50 см. Тя е вто ро то де те в се мейс т во-

то на Калина и Христо Пашовски от Борован. Малко по-къс но 
на бял свят дойде и Марая (2,890 кг, 49 см) - пър во род на дъ ще-
ря на сем. Теодора и Владимир Бичовски от Враца. 

От на ча ло то на го ди на та в мез д рен с ка та бол ни ца са се ро ди-
ли 15 деца, 12 от ко ито момчета. През м. г. под ве щи те гри жи на 
петимата лекари, десетте аку шер ки и петте са ни тар ки са проп-
ла ка ли 292 бебета, по ра вен брой - 146, мом чен ца и момиченца. 
„Това е най-ви со ка та раж да емост от 7-8 г. на сам”, уточ ни на-
чал ни кът на АГО д-р Владимир Цеков. За сравнение: през 2010 
г. но во ро де ни те са би ли 244, през 2010 г. - 281, а през 2009 г. - 
277, при сре ден ка па ци тет на от де ле ни ето 260 раждания. Освен 
тен ден цията към уве ли ча ва не на ражданията, рад ва що е, че 
през 2012 г. ня ма ни то ед но мър т во ро де но дете. ■

2 мо ми че нца 
се ро ди ха 
на Бабинден
в Мездра

Видински учи те ли 
в стрес -

чули, че ще
им зак ри ват
учи ли ще то
заради ВУЗ
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Елеонора ЦАНОВА
С ам би ци оз на прог ра-

ма , на со че на пре ди всич-
ко към по пу ля ри зи ра не то 
на всич ки прог ра ми на 
Европейския съ юз за фи-
нан си ра не през но вия прог-
ра мен пе ри од след 2014-а 
година, стар ти ра сво ята 
дейност Областният ин фор-
ма ци онен цен тър във Враца. 
Един от об що 28-те ин фор-
ма ци он ни цен т ро ве , съз да-
де ни за по пу ля ри зи ра не то 
на ко хе зи он на та по ли ти ка 

на ЕС, с фи нан со ва та под-
к ре па на ОП „Техническа 
по мощ”, съ фи нан си ра ни 
чрез Европейския фонд 
за ре ги онал но раз ви ти е, в 
не го ве че бя ха ре али зи ра ни 
46 съ би ти я , ор га ни зи ра ни 
съв мес т но с Търговско- 
про миш ле на та пала та и 
об щи ни те в об ласт Враца. 
Разяснени бя ха но ви те прог-
ра ми , ка то с осо бен ин те-
рес сред пред с та ви те ли те 
на биз не са е прог ра ма та 
„Курентоспособност”.

Управителят на вра-
чан с кия цен тър Цветана 
Иванова по со чи и кон к рет-
ни примери с пред п ри ема-
чи от Бяла Слатина, ко ито 
след тях на пре зен та ция са 
раз ра бо ти ли и кан ди датс-
т ва ли със свои про ек ти за 
ев ро пейс ко финансиране. 
Подчертано бе , че дейнос-
т та на ин фор ма ци он ния 
цен тър е ос вен съ би ра не, 
ана лиз и по пу ля ри зи ра не на 
доб ри те прак ти ки на от-
дел ни те об щи ни в ре ги она 

и ин ди ви ду ал на та ра бо та 
с пред п ри ем чи ви, ак тив ни 
хо ра и то ва бе под к ре пе но 
със спе че лил 20 000 ле ва по 
про ект, под по мог нат от тях, 
в ре зул тат на кой то е от во-
рен ав то сер виз и разкрити 
ра бот ни места. Областният 
ин фор ма ци онен цен тър 
има ам би ци ята да раз ви ва 
на ло жи ли те се ве че доб ри 
прак ти ки и да бъ де из ця-
ло в ус лу га на об щи ни те и 
пре ди всич ко на биз не са в 
региона.■

Областният информационен 
център във Враца – с още 
по-големи амбиции през 2013-а

Предизвикателствата 
пред България през 
но вия прог ра мен 
пе ри од 2014-2020 г.

Неотдавна Областен 
ин фор ма ци онен цен тър 
– Монтана ор га ни зи ра 
ин фор ма ци он на сре ща 
за пред с та вя не на про
це са на пла ни ра не на 
но вия прог ра мен пе
ри од 20142020. Пред 
ек с пер ти от об лас т на и об щин с ка администрация, 
фирми, бенефициенти, ди рек то ри на училища, 
чи та ли ща и неп ра ви тел с т ве ни ор га ни за ции бя ха 
пред с та ве ни ос нов ни те стра те ги чес ки до ку мен
ти на ев ро пейс ко и на ци онал но ни во – стра те ги
ята „Европа 2020“, Общата стра те ги чес ка рам ка 
(ОСР), про ек та на Общ рег ла мент за фо нод ве те 
по ОСР, Националната прог ра ма за развитие: 
България 2020.

Специално вни ма ние бе ше обър на то на 11те 
те ма тич ни цели, оп ре де ле ни те во де щи ведомства, 
спи съ ка с бъ де щи те опе ра тив ни прог ра ми и 
фондовете, ко ито ще ги финансират.

За учас т ни ци те в сре ща та найваж на бе ше ин
фор ма ци ята за бъ де щи те опе ра тив ни програми. 
В мо мен та е ясно, че ка то ха рак тер и те ма тич на 
кон цен т ра ция се за паз ват пет от се га дейс т ва щи те 
се дем опе ра тив ни програми: Оперативна прог ра
ма „Регионално раз ви тие“, ко ято найве ро ят но ще 
но си име то „Региони в рас теж“, Оперативна прог
ра ма „Транспорт“ ста ва „Транспорт и тран с пор т на 
ин ф рас т рук ту ра“, Оперативна прог ра ма „Развитие 
на кон ку рен тос по соб нос т та на бъл гар с ка та ико
но ми ка“ – „Иновации и пред п ри ема чес т во“, а опе
ра тив ни те прог ра ми „Развитие на чо веш ки те ре
сур си“ и „Околна сре да“ за паз ват на име но ва ни ята 
си. Работни гру пи за образованието, мла деж та и 
на ука та и за тех ни чес ка по мощ и ад ми нис т ра ти вен 
ка па ци тет имат за да ча да раз ра бо тят мер ки те и 
начините, по ко ито те ще се фи нан си рат в след ва
щия прог ра мен период. 

Към нас то ящия мо мент Министерство на 
образованието, мла деж та и на ука та е раз ра бо ти
ло и пред ла га до пъл ни тел на опе ра тив на прог ра ма 
„Наука и об ра зо ва ние за ин те ли ген тен рас теж“. 
Новата прог ра ма ще фи нан си ра на уч ни из с лед
ва ния и тех но ло гич но развитие, про фе си онал но 
образование, по доб ря ва не на дос тъ па да пре ду чи
лищ но и учи лищ но образование, по доб ря ва не на 
ка чес т во то на вис ше то образование, об ра зо ва тел
на инфраструктура. 

Броя и ви да на опе ра тив ни те прог ра ми за след
ва щия прог ра мен пе ри од са в про цес на ин тен зив
но обсъждане, тях на та структура, брой и мер ки ще 
са яс ни найкъс но до сре да та на 2013 г., обяс ни ха 
от Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана.■

Даниела ХИТОВА
Национален приз „Човешки 

ре сур си” 2012 по лу чи кме-
тът на Враца инж. Николай 
Иванов. Наградата е за ре-
али зи ра ни те про ек ти по ОП 
„Развитие на чо веш ки те ре-
сур си” и „Административен 
ка па ци тет”. От ли чието 
бе връ че но от Гинка 
Чавдарова, из п. ди рек тор на 
Националното сдру же ние 
на об щи ни те в България. 
„Благодаря за приз на ни ето 
и наградата. Усилията ни за 
оси гу ря ва не то на за етост и 
со ци ал ни ус лу ги на хо ра та не 
са ос та на ли незабелязани. 

През 2012 г. по мог нах ме 
на бли зо 700 чо ве ка да по лу-
чат въз мож ност за дос то ен 
труд и оси гу рих ме адек ват ни 
со ци ал ни ус лу ги на сто ти-
ци на ши съгражадни. То ва е 
плод на доб ро то вза имо дейс-
т вие с дър жав ни те ин с ти ту-
ции и неп ра ви тел с т ве ни те 
организации и под к ре па та от 
Европейския со ци ален фонд 
и ОП „Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”. Сигурен съм, че и 
през нас то яща та го ди на ще 
про дъл жим ус пеш но да ра бо-
тим в та зи важ на за об щес т-
во то ни сфе ра” – ка за по то зи 
по вод кме тът на Враца.■

Кметът 
на Враца по лу чи 
на ци онал но от ли чие

Общинското 
нас то ятел с т во на 
БЗНС – Монтана, 
оп ре де ли 
сво ите ли де ри

Тодор НАЙДЕНОВ
На сво ето пър во за се да ние но во из б ра но то 

Общинско нас то ятел с т во
на БЗНС – Монтана в със тав от пет души, в съ

от ветс т вие с чл. 13, ал.5 от Устава, чрез про ве де но 
тай но гласуване, оп ре де ли своя ли дер и ос та на ли те 
длъжности, как то след ва: председател, из б ран с пет 
гла са  Замфир Замфиров; зам.председател, из б
ран с че ти ри гла са     Милена Нончева; секретар, 
из б ран с че ти ри гла са  Иван Койчев ; касиер, из б ран 
с три гла са  Първолетка Илиева; член, из б ран с три 
гла са  Петко Методиев.

Съставът на но во из б ра но то Общинско нас то
ятел с т во е ре ду ци ран от се дем на петчленен. 
Четиридесет про цен та от не го са но ви помла ди 
хора. 

Председателя инж. Замфир Замфиров е до
се гаш ни ят председател. Цялото ръ ко вод с т во е 
единодушно, че той дос той но и ав то ри тет но е пред
с та вял ор га ни за ци ята до то зи момент, ко ето е во
де щият мо тив за не го во то преизбиране. Господин 
Замфиров е по пу ляр на лич ност в об щес т ве нос т та 
на гр. Монтана, има нейно то уважение, има си
ли и е в със то яние да про дъл жи из г раж да не то на 
Общинската ор га ни за ция на БЗНС. Такава е уве ре
нос т та не са мо на но во из б ра но то ръководство, но и 
на ця ла та член с ка маса.

Своето пър во за се да ние про ве де и но во из б ра
на та Контролно ре ви зи он на ко ми сия в със тав: 
председател  Надя Милчова; секретар  Силвия 
Йончева; член  Николай Стоянов.

Новоизбраният пред се да тел Надя Милчова е нов 
член в със та ва на Контролноре ви зи он на комисия. 
Има за вър ше но вис ше об ра зо ва ние.                                                

За чисто 
земеделие и 
безопасни храни

Елеонора ЦАНОВА
Нови технологии, бе зот пад ни про из вод с т-

ва ,чис то зе ме де лие и бе зо пас ни храни. Към 
то ва се стре мят стра ни те в Европа, ко ито 
вър вят напред, към то ва тряб ва да се стре мим 
и ние.

Това бе во де щата теза на ек с пер ти те 
от Фондация за окол на сре да и зе ме де-
лие при пред с та вя не то на меж ду на ро ден 
про ект с учас ти ето на шест ев ро пейс ки 
държави, фи нан си ран от Европейския съюз. 
Проектът е на стойност 500 000 ев ро , от 
ко ито България ка то пар т ньор ще по лу чи 
50 000 евро. На пред с та вя не то пред ме-
ди ите Петър Петров, из пъл ни те лен ди-
рек тор на бъл гар с кия учас т ник в про ек та 
- Фондацията за окол на сре да и земеделие, 
и Ели Илиева, сек ре тар на Българската асо-
ци ация на биопроизводителите, обясниха, 
че цел та на меж ду на род но то на чи на ние е 
раз ви ти ето на би оби огаз за про из вод с т во на 
електроенергия, чрез из пол з ва не то на би огаз 
от от пад ни биопродукти. Проектът е на со чен 
към про из во ди те ли те на биопродукти, ко ито 
ще мо гат да раз ши рят дейнос т та си, а про из-
ве де но то елек т ри чес т во да слу жи за нуж ди те 
на мал ки на се ле ни мес та и ферми. 50 са  са-
мо в Северна България про из во ди те ли те на 
биопродукти, а из г раж да не то на ед на мо дер на 
ин с та ла ция за би оби огаз ще до ве де до пъл но-
то опол зот во ря ва не на тях но то производство.

Пилотно ще бъ де из г ра де на ед на та ка ва 
инсталация, в Германия ве че те са над 3000 
на 950 000 хек та ра земя, от къ де то се пол з ва 
биомасата. Възвръщаемостта на ин вес ти ци-
ята е за осем-де сет години.
Проектът беше представен пред медии във 
Видин, Монтана и Враца.■

Диана СИРАКОВА
От Областния ин фор ма ци онен 

цен тър във Видин съобщават, че 
през пос лед ни те два ме се ца в об-
ласт Видин са до го во ре ни бли зо 
75 ми ли она ле ва по опе ра тив ни те 
прог ра ми на Европейския съюз. 
Данните от Информационната 
сис те ма за уп рав ле ние и наб лю де-
ние на Структурните ин с т ру мен ти 
на ЕС в България (ИСУН) со чат 
още, че от на ча ло то на прог рам-
ния пе ри од до 17.12.2012 г. в об-
ласт Видин са склю че ни об що 80 
до го во ра на стойност 122 834 323 
лв. За срав не ние към 01.11.2012 
г. в об лас т та са склю че ни 68 до-
го во ра на об ща стойност 47 077 
926 лв. 
Най-мно го до го во ри по опе ра-
тив ни те прог ра ми са склю че ни 

в об щи ни те Видин (45 до го во ра 
на об ща стойност 103 945 129 
лв.), Белоградчик (8 до го во-
ра на об ща стойност 5 006 090 
лв.), Кула (4 до го во ра на об ща 
стойност 969 681 лв.), Чупрене (3 
до го во ра на об ща стойност 730 
964 лв.) и Димово (3 до го во ра 
на об ща стойност 668 704 лв.). 
Изпълнението на опе ра тив ни те 
прог ра ми в об ласт Видин показва, 
че най-доб ре са пред с та ве ни прог-
ра ми те „Развитие на чо веш ки те 
ре сур си”, „Регионално раз ви тие”, 
„Техническа по мощ” и „Околна 
сре да”. Динамизиране на по ка-
за те ли те има в из пъл не ни ето на 
Оперативни прог ра ми „Развитие 
на кон ку рен тос по соб нос т та 
на бъл гар с ка та ико но ми ка” и 
„Административен ка па ци тет”.■

122 млн. за Видин по
опе ра тив ни прог ра ми 



Милчо ЛАЛОВ, 
кмет на 
Брегово: 
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- Г-н Лалов, как жи вее гра-
нич на та об щи на Брегово в 
кризата, усе ща ли се или гра-
ни ца та със Сърбия я спасява?

- Кризата се усе ща мно го 
сил но в гра нич на об щи на ка то 
Брегово. Не дос ти гат сред с т ва 
за мно го дейности. От 4-5 го ди-
ни т.нар. из рав ни тел на суб си дия 
не е про ме ня на при уве ли ча ва-
щи се це ни на горивата, тока, 
водата, ми ни мал на та ра бот на 
зап ла та и т.н. Ако ус пя ва ме да 
се раз п ла тим с хората, то е с 
це на та на мно го усилия. Все 
още ни спа ся ват об щин с ки те 
земи, ко ито да ва ме под на ем, и 
имо ти те об щин с ка собственост. 
Тях ги продаваме. В про ти вен 
слу чай ня ма да ни стиг нат па-
ри те за из д ръж ка та на дет с ки те 
градини, дет с ка та ясла, улич-
но то осветление, со ци ал ния 
патронаж. Но соб с т ве ни те ни 
при хо ди съ що са стиг на ли та ва-
на си. И те ве че се изчерпват. 

Брегово е един с т ве но то 
селище, къ де то гра ни ца та ми-
на ва през цен тъ ра му. В съ сед-
на та дър жа ва мо же да се оти де 
с велосипед, пеш дори. Но гра-
ни ца та от дав на не е спа се ние за  
безработните. В мо мен та по ло-
же ни ето в близ кия сръб с кия град 
Неготин, кой то се на ми ра са мо 
на 6 - 7 км от Брегово, е мно го 
по-теж ко от нашето. 

Всички го ле ми обек ти – 
про миш ле ни предприятия, 

ресторанти, ма га зи ни, са 
затворени. Малко хо ра сут рин 
оти ват на ра бо та там, но то-
ва е по ча со ва ра бо та – гле да не 
на въз рас т ни и бол ни хо ра и 
дърводобив. Все по-мал ко пу ша-
чи хо дят да си ку пят ку тия-две 
ци га ри за соб с т ве ни нужди, 
тъй ка то там те са по-евтини. 
Нищо дру го не мо же да се ку-
пи от Сърбия на изгода. Отмина 
времето, ко га то гра ни ца та бе ше 
отдушник.

- Кой е по ел та зи ро ля сега?
- Програмите за заетост. В 

об щи на та око ло 500 ду ши са без 
работа, но на 300 от тях в мо мен-
та е да де на ра бо та по схе ми те на 
прог ра ма та за раз ви тие на чо-
веш ки те ресурси. Само 75 ду ши 
са на ети в ава рийни те групи, 
ко ито имат за за да ча да под дър-
жат дви же ни ето по ули ци те на 
се ли ща та и по меж ду сел с ки те 
пъ ти ща през зимата. Със со ци-
ал ни по мо щи пре жи вя ват 40 
души. 509 оба че по да до ха мол-
би за енер гий ни помощи, ко ето 
говори, че ос вен безработните, 
мно го пен си оне ри съ що се нуж-
да ят от подкрепа.

- Фирми не от к ри ват ли но ви 
ра бот ни места? Земеделските 
про из во ди те ли не на емат ли 

хо ра през сезоните?
- Не, при нас въз ник ват мал-

ки фирми, ко ито след вре ме 
се закриват. Тук не го во ря за 
магазините, кафенетата. Земята 
за поч на да се об ра бот ва за раз-
ли ка от пре ди 5-6 години, ко га то 
го ля ма част ос та ва ше пустееща. 
В мо мен та 95% от ця ла та площ – 
соб с т ве на и наета, се обработва. 
Производителите от г леж дат 
пре дим но жито, царевица, 
слънчоглед, а за те зи кул ту ри не 
се изис к ва мно го ра бот на ръка. 
За тях се раз чи та на ма шин на та 
обработка.

- Брегово е из вес т но с от-
но ше ни ето на мес т на та 
власт към въз рас т ни те хора. 
Доставяте им хляб, оби ка ля те 
ги през зимата. Какъв е ефек-
тът от та зи инициатива?

- Хората са доволни. Общината 
дос та вя хля ба на 1100 ду ши все-
ки ден. Тази за да ча е въз ло же на 
на слу жи те ли те от до маш ния 
со ци ален патронаж, а в снеж-
ни те дни – и на слу жи те ли от 
администрацията. При сту де но то 
вре ме въз рас т ни те хо ра не мо-
гат да из ли зат от до мо ве те си, 
за да сти гат до цен тъ ра за хляб 
или лекарства. При нас бе ли ят 
са мун стру ва 60 ст., а чер ни ят – 

50. Пенсионерите го пла щат на 
един път за це лия месец. Става 
въп рос за доб ра ор га ни за ция за 
снаб дя ва не с насъщния. 75 ду ши 
по лу ча ват и хра на в со ци ал ния 
пат ро наж или по до мо ве те си. Те 
си пла щат за та зи услуга.

- В мо мен та раз ра бот ва те бю-
дже та за 2013 година. На чис то 
ли започвате?

- Общината има за дъл же ние 
от 800 000 лв. Това са пари, ко-
ито дър жа ва та тряб ва ше да ни 
пре ве де за из пъл нен проект, но 
от 4 - 5 го ди ни ни от каз ва те-
зи средства. Затова в мо мен та 
об щи на та съ ди дър жа вен фонд 
„Земеделие”. Проектът – под мя-
на на гла вен водопровод, бе ше 
изпълнен, дър жав на ко ми сия 
прие обекта, пре да дох ме го на 
дру жес т во то „ВиК”, то ин ка си ра 
водата, хо ра та си пла щат за нея, 
но па ри те за из вър ше на та ра бо-
та не ни се дават. И фи гу ри рат 
ка то на ше задължение, вмес то 
ка то за дъл же ние на държавата. 
Държавата ни е длъж ник и за 
ди га та на ре ка Тимок. Преди 3 
го ди ни ре ка та придойде, на вод ни 
дво ро ве и хи ля ди дка зе ме дел-
с ка зе мя и тряб ва ше ди га та да 
бъ де прорязана, за да се от пу ши 
во да та и да из те че към Дунав, 

а не към Брегово. Вече 3 го ди-
ни оба че то ва съ оръ же ние не 
се възстановява. То е дър жав на 
собственост, ние не мо жем ни що 
да пра вим по него. В он зи тру ден 
за хо ра та мо мент ми нис тъ рът на 
зе ме де ли ето Мирослав Найденов 
обе ща компенсации, но ни кой не 
по лу чи нищо.

- Да не би слу ча ят с про ек та 
за во доп ро во да да ви е от ка зал 
от из пъл не ни ето и раз ра бот ка-
та на други?

- Не. В мо мен та ра бо тим по 
проект, фи нан си ран от прог ра-
ма та за раз ви тие на сел с ки те 
райони. С не го ас фал ти рах ме 
ули ци в Брегово, пред с тои ни 
под мя на на улич но то осветление. 
Стойността му е 720 000 лв. 
Досега ня ма ме проблеми.

- Какви про ек ти раз ра бот ва-
те в момента?

- На фи на ла сме в раз ра бот ка-
та на проект, с кой то да об но вим 
чет вър ток лас на та път на мрежа. 
Надявам се да си оси гу рим па ри 
по мяр ка 321 на прог ра ма та за 
раз ви тие на сел с ки те райони.

- Как си оп ре де ля те са ми об-
с та нов ка та в Брегово?

- Трудна, тежка, но не 
безнадеждна.

От сайта kmeta.bg

Земя и имо ти все още спа ся ват со ци ал ни те 
за ве де ния в кризата

Бюджетът 
на об щи на та 
отеснява, но 
уве ли че ние не
се пред виж да

Елеонора ЦАНОВА
България тряб ва да из ве
де три приоритета, ко ито 
да из тег лят стра на та от 
кризата, и клю чов тряб ва 
да бъ де енергетиката. Тя 
е тази, ко ято да ва об ли ка 
на бъл гар с ка та ико но ми
ка. С те зи ду ми се обър на 

във Враца ек с п ре зи ден тът 
Георги Първанов към съб
ра ли те се по по ка на на 
об щин с ко то ръ ко вод с т во 
на ле ви ца та сим па ти зан ти 
и съ миш ле ни ци на БСП. 
Основната те ма на раз го
во ра с вра ча ни бе пред
с то ящи ят референдум. 

Във Враца той дой де по 
по ка на на мес т но то ръ ко
вод с т во на социалистите. 
Първанов сподели, че 
стра на та ни е пок ри ва ла в 
пос лед ни те го ди ни око ло 
40 про цен та от енер гийния 
де фи цит в региона, на 
Балканите все още ня ма 

из г ра де ни но ви яд ре ни 
мощности, ко ито да оси
гу рят то зи недостиг, осо
бе но след из ли за не то от 
кризата. Бившият дър жа
вен гла ва прогнозира, че 
след из ти ча не сро ка на ек
с п ло ата ция на пе ти и шес
ти блок в Козлодуй, лип са 
на ток ще има и у нас и ще 
се на ло жи да ку пу ва ме от 
Турция, къ де то в мо мен та 
се из г раж дат три яд ре ни 
централи, или да пла ща ме 
поскъ пия от въ зоб но вя
еми те източници.

Георги Първанов раз ви 
и те за та за що е не об хо
ди мо то ва пър во в но ва та 
ни ис то рия до пит ва не до 
народа, подчертавайки, 
че по та зи те ма тряб
ва да има на ци онал но 
съгласие, ин вес ти ран е 
го лям ресурс. Тогава, ка за 
той, тряб ва да има уп рав
лен чес ко из пъл не ние и 
лидерство, ко ето да ре
ши съд ба та на яд ре на та 
енер ге ти ка по во ля та на 

народа. Лидерство обаче, 
под чер та Първанов, в 
се гаш но то уп рав ле ние 
липсва, про ме няй ки си 
тол ко ва пъ ти по зи ци ята 
по един стра те ги чес ки 
въпрос, и при зо ва щом 
не мо жем да раз вър жем 
възела, да го раз се чем с 
во ля та народа.

Отново по по вод на 
пред с то ящия ре фе рен дум 
за стро ител с т во то на но ва 
яд ре на централа, бив ши
ят дър жа вен гла ва за да де 
ри то рич но въпроса, за що в 
Латвия и Италия мо гат да 
гла су ват по та къв въпрос, 
а бъл гар с ки ят на род да не 
може. Първанов бе ка те го
ри чен още, че об що це на
та на цен т ра ла та в Белене 
с всич ки до пъл ни тел ни 
утеж не ния ще е не по ве че 
от 6 млрд. евро.
Някой не поз во ля ва на 
уп рав ля ва щи те да ре али
зи рат то зи проект, смя
тай ки го за руски, а той е 
бъл гар с ки про ект  за яви 

Първанов и сподели, че 
Бойко Борисов е ам би ци
ран да раз бие “го ле ми ят 
шлем”, до го во рен от него.
Акцентирайки на това, 
че про ек тът „Белене” ня
ма да на то ва ри род ния 
данъкоплатец, че в све та 
ня ма яд ре на централа, 
ко ято да ра бо ти на загуба, 
а сред стро ящи те се в 
мо мен та на ша та е най
евтина, Първанов под
чер та зна че ни ето на то ва 
до пит ва не и важ нос т та от 
активност. 
Кризата в Европа и в све та 
има раз лич но измерение.
Тук кри за та е в уп рав
лен с ко то мис ле не на 
управляващите, на ми нис
търпредседателя. Длъжни 
сме да вър нем вя ра та на 
хо ра та и на деж ди те им не 
с праз ни ду ми и обе ща
ния  каза, от го ва ряй ки 
на въп ро си те на вра ча ни 
бив ши ят пре зи дент на 
България.■

Георги Първанов: Енергетиката е
локомотивът, кой то ще ни из тег ли
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ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

На ос но ва ние Заповед №44/18.01.2013 год. на 
Кмета на об щи на Вълчедръм, Решение №108 

от про то кол №16/21.09.2012 год., Решение №111 
от про то кол №17/12.10.2012 год., Решение №122 

от про то кол №18/29.10.2012 год. и Решение №126 
от про то кол №19/21.11.2012 год. 

на Общински съ вет – Вълчедръм, об ласт Монтана

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
І. За про даж ба на об щин с ки имот – час т на об щин с ка 

собственост, пред с тав ля ващ УПИ VІІ-9545 в кв.11 по пла на 
на с.Дол ни Цибър, обл.Монтана, с площ 490,00 кв.м. (АОС 
№1026/13.11.2012 год.).

Начална тръж на цена: 1 942,00 лв. (хи ля да де ветс то тин 
че ти ри де сет и два лева). Депозит: 194,20 лв. (сто де вет де сет и 
че ти ри ле ва и 20 сто тин ки

ІІ. За от да ва не под на ем на:
1. Част от имот – пуб лич на об щин с ка собственост, пред-

с тав ля ващ по ме ще ние с площ 14,00 кв.м. на ІІ етаж в сгра да 
– пуб лич на об щин с ка собственост, на хо дя ща се в имот кад. 
№705 в кв.82 по пла на на с.Зла тия (АОС №34/31.07.1998 год.) 
с пред наз на че ние „За офис”, за срок от 3 години.

Месечен на ем – 32,76  лв. (три де сет и два ле ва и 76 
стотинки). Цената е без вклю чен ДДС. Депозит: 3,30 лв. (три 
ле ва и 30 стотинки).

2. Павилион №2, на хо дящ се в Общински па зар – УПИ 
ІХ в кв.74 по пла на на гр.Въл чед ръм (АОС №614/11.08.2006 
год.) – час т на об щин с ка собственост, с площ 9,90 кв.м., с пред-
наз на че ние „За ус лу ги”, за срок от 3 години.

Месечен на ем – 23,20 лв. (два де сет и три ле ва и 20 
стотинки). Цената е без вклю чен ДДС. Депозит: 2,30 лв. (два 
ле ва и 30 стотинки).

3. Помещения с об ща площ 17,60 кв.м. (ле кар с ки 
кабинети), на хо дя щи се на вто ри етаж в об щин с ка сгра-
да в УПИ ІV-95 в кв.31 по пла на на с.Чер ни връх (АОС 
№9/08.07.1998 год.) – пуб лич на об щин с ка собственост, с пред-
наз на че ние „Лекарски ка би не ти”, за срок от 10 години.

Месечен на ем – 3,50 лв. (три ле ва и 50 стотинки). Цената е 
без вклю чен ДДС. Депозит: 0,40 лв. (40 стотинки).

4. Помещения с об ща площ 40,00 кв.м. (ле кар с ки кабинети, 
чакалня), на хо дя щи се в об щин с ка сгра да в имот кад. №891 в 
кв.29 по пла на на с.Раз г рад (АОС №11/08.07.1998 год.) – пуб-
лич на об щин с ка собственост, с пред наз на че ние „Лекарски ка-
би не ти”, за срок от 10 години.

Месечен на ем – 7,90 лв. (се дем ле ва и 90 стотинки). Цената е 
без вклю чен ДДС. Депозит: 0,80 лв. (80 стотинки).

Търгът ще се про ве де на 15.02.2013 год. в 16,00 ча са в за се-
да тел на за ла №2, етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм, 
об ласт Монтана.

За имотите, по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, 
ще се про ве де търг с яв но наддаване. Ако всич ки учас т ни ци-
те да ли ед нак ви стойнос ти за съ от вет ни те имо ти при със т ват на 
тър га с тай но наддаване, съ щия про дъл жа ва ка то търг с яв но 
наддаване, след прик люч ва не на тър га с тай но наддаване. За 
ос та на ли те учас т ни ци тър гът с яв но над да ва не  ще се про ве де 
на 22.02.2013 год. от 16.00 ч. в съ ща та зала, за ко ето те ще бъ-
дат уве до ме ни до пъл ни тел но писмено. стъп ка та на над да ва не 
при тър га с яв но над да ва не се оп ре де ля на 10% от на чал на та 
тръж на цена. 

При не об хо ди мост пов то рен търг ще се про ве де на 
22.02.2013 год. от 16,00 ч. в за се да тел на за ла №2, етаж ІІ в сгра-
да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви ята на пуб ли ку ва на та 
обява. 

Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая 
№8, ет.І.

Тръжни до ку мен ти се за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.І.
Депозит за  учас тие в тър га - Внася се на ка са та на об-

щи на Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по смет ка та на об щи на 
Вълчедръм, по со че на в тръж на та документация.

Време за справ ки за обектите, пред мет на тър га – все ки 
ра бо тен ден от 8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя вя ва не до 
14.02.2013 год. включително. Стая №8, ет. І в сгра да та на об-
щин с ка администрация.

Краен срок за за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на 
де по зит и по да ва не на за яв ле ния е 17,00 ч. на 14.02.2013 год. 

Участниците в тър га пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни 
до ку мен ти за участие:

1. Копие от  до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа; 2. Копие  
от  до ку мент  за  вне сен депозит; 3. Копие от до ку мент за 
са мо лич ност - за фи зи чес ки лица; Удостоверение за ак ту-
ал на ре гис т ра ция по БУЛСТАТ, за участници, ко ито не са 
ре гис т ри ра ни в Търговския регистър, а за ре гис т ри ра ни те в 
Търговския ре гис тър - раз пе чат ка от ин тер нет стра ни ца на 
Търговския ре гис тър за ре гис т ра ция на учас т ни ка - за тър гов-
ци те-ед но лич ни тър гов ци и юри ди чес ки те лица, ре гис т ри ра ни 
ка то търговци; 4. Оригинал или но та ри ал но за ве ре но ко пие от 
документа, удос то ве ря ващ  пред с та ви тел на та власт на учас-
т ни ка в тър га или пъл но мощ но то на пред с та ви те ля (ако се 
учас т ва чрез пълномощник). Пълномощното да е но та ри ал но 
за ве ре но и из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг с всич ки 
пра во мо щия до окон ча тел но то му приключване, вклю чи тел но 
при не об хо ди мост от про веж да не на търг с яв но наддаване; 
5. Декларация, че учас т ни ка е за поз нат и съг ла сен да учас т-
ва в тръж на та про це ду ра при условията, по со че ни в обя ва та 
и тръж ни те документи; 6. Документ за лип са на за дъл же ния 
към об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана, от Звено за мес т ни 
да нъ ци и так си (при съ ща та община) 7. Ценово предложение. 
Липсата на кой то и да би ло от по со че ни те до ку мен ти е дос та-
тъч но ос но ва ние за отс т ра ня ва не от по-на та тъш но учас тие в 
тър га на съ от вет ния участник.

Документите за учас тие в тър га /за дъл жи тел ни те до ку мен ти 
по точ ки от 1 до 6/ се пос та вят в запечатан, неп роз ра чен плик, 
на кой то се за пис ва име то на учас т ни ка и обектът, за кой то 
се пра ви предложението. В ос нов ния плик се пос та вя и друг 
запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во пред ло же ние” /
точ ка 7/, съ дър жащ кон к рет но то це но во пред ло же ние на учас т-
ни ка /по образец/ под пи са но и под пе ча те но от същия.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в тър га не се 
връ ща при ус ло ви ята на чл.65, ал.6 от Наредба № 3 на ОбС – 
Вълчедръм, за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да-
не с об щин с ко имущество. 

За справки: тел. 09744/21-30 – Райка Елкина.

Диана СИРАКОВА
Около 1200 чо ве ка от 

об ласт Видин се обу ча-
ват по схе ма „Аз мо га 
по ве че”. В мо мен та се 
раз да ват ва уче ри те за 
обучение, има и хора, ко-
ито ве че са за поч на ли 
сво ите курсове. От схе ма-
та мо гат да се въз пол з ват 
са мо хора, ко ито работят. 
Тя да ва въз мож ност за 
при до би ва не на зна ния 
по език, ком пю тър на гра-
мот ност или ус во ява не на 
професии. Надеждите са 
та зи го ди на ви дин ча ни да 
мо гат да учас т ват в „Аз 
мо га по ве че”. Обикновено 
схе ма та стар ти ра след 
ме сец септември. Има и 
още ня кол ко ат рак тив ни 
програми, от ко ито жи те-

ли те на об лас т та мо гат да 
се възползват. 

По прог ра ма „Развитие” 
в мо мен та има за ети хо ра в 
об щи ни те на об ласт Видин 
за срок от ед на година. 
Владимир Георгиев се 
надява, че и в края на та зи 
го ди на ще бъ де от к ри-
та ана ло гич на програма, 
ко ято да оси гу ри от но во 
за етост на хо ра та в по-мал-

ки те на се ле ни места. 
Все още в „Бюрото по 

тру да” се при емат и за-
яв ле ния по прог ра ма та 
„Подкрепа за за етост”. 
По нея ра бо то да те ли те си 
из би рат без ра бот ни хора, 
ре гис т ри ра ни в „Бюро по 
тру да” без про фе сия или 
квалификация, ко ито са-
ми ще обу ча ват и на емат 
на работа. Агенцията по 

за етос т та оси гу ря ва зап-
ла ща не на ми ни мал ния 
оси гу ри те лен праг и всич-
ки оси гу ров ки на обу ча ва-
щи те се, а на обу чи те ли те 
се оси гу ря ва по ло вин ми-
ни мал на ра бот на заплата. 
Договорът се сключ ва за 
срок от ед на година. очак-
ва се до дни да бъ де оси-
гу ре но фи нан си ра не то по 
програмата.■

Обучават над 1000 чо ве ка по 
схе ма та "Аз мо га по ве че"

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 

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“.■

Герго Гергов 
короняса „Мис Василица“

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Тези  дни кме тът на об щи на 

Белоградчик Борис Николов 
под пи са ня кол ко договора, 
чи ето из пъл не ние пред с тои да 
за поч не в близ ко време.

Единият от тях е по про-
ект на те ма „Да се пог ри жим 
за ед но за на ши те близ ки” 
с Министерството на тру-
да и со ци ал на та политика. 
Проектът е по схе ма „Помощ 
в до ма” по ОП „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си”, без-
въз мез д но фи нан си ран от 
Европейски со ци ален фонд и 
е на стойност 198 406 лева.

От на ча ло то на но ва та 2013 
г. ще стар ти ра по да ва не то на 
мол би те от пот ре би те ли те и 
асистентите. Ще бъ дат на ети 
об що 40 без ра бот ни лица, от 
тях 26 ще пре дос та вят ус лу-
га та до ма шен санитар, 12 – 
асис тент со ци ален работник, 
един ко ор ди на тор и един 
касиер. Всичките ще пре дос-
та вят по ча со ви ус лу ги на 98 
пот ре би те ли от гра да и селата, 
ко ито ще бъ дат възрастни, 
са мот но жи ве ещи и ли ца с 
увреждания.  Ангажираните  
по про ек та ли ца ще бъ дат на 
8 ча сов ра бо тен ден с въз наг-

раж де ние 320 лева.
Условието, на 

ко ето тряб ва да 
от го ва рят кан ди-
да ти те за асис тент 
– со ци ал на ра бо та 
или до ма шен са-
ни тар, е да бъ дат 
без ра бот ни лица, 
ре гис т ри ра ни  в 
Дирекция „Бюро по тру да”. 
Съгласно изис к ва ни ята не е 
до пус ти мо да бъ дат на ема ни 
на ра бо та кан ди да ти на пен си-
он на възраст.

В Държавен фонд 
„Земеделие” бе под пи сан 
договор по прог ра ма за 
развитие на сел с ки те райони, 
мяр ка 321, про ект на те ма 
„Реконструиране и по доб ря ва-
не на съ щес т ву ва щи цен т ро ве 
за кул тур ни и со ци ал ни ус лу-
ги на те ри то ри ята на об щи на 
Белоградчик”. Две от ос нов-
ни те дейнос ти са: ремонт и 
пре ус т ройс т во на Народно 
чи та ли ще „Развитие – 1893 
г.” и обособяване на цен тър 
за нас та ня ва не от се ме ен тип 
за въз рас т ни ли ца с де мен ция 
в се ло Дъбравка. Одобрените 
за фи нан си ра не раз хо ди са на 

стойност 2 140 130 лева, от 
тях за чи та ли ще то – 1 584 118 
лв., и за цен тъ ра – 362 706 лв. 
Срокът на договора е до 30 
ме се ца от да та та на из бор на 
изпълнител, но не по-къс но от 
15 юли 2015 година.  

Друг под пи сан договор с 
фонда, мяр ка 311, за из г раж-
да не на  център за нас та ня ва-
не от се ме ен тип за 12 деца, 
ли ше ни от ро ди тел с ки грижи, 
или с увреждания. Стойността 
на про ек та е 666 639 лева. 
Срокът за из пъл не ние е 30 
ме се ца от съг ла су ва не на 
процедурите, но не по-къс но 
от 15 юли 2015 година.  

По Програма за раз ви тие 
на сел с ки те райони, мяр ка 
321 „Основни ус лу ги за на-
се ле ни ето и ико но ми ка та в 
сел с ки те ра йо ни”, е под пи сан 
до го вор по про ект на тема: 
„Изграждане и ре кон с т рук ция 

на спор т ни съ оръ же-
ния в кв.18 по пла на 
на град Белоградчик”.

Стойност на про ек-
т но то пред ло же ние е: 
4 336 292,00 ле ва

Основни дейнос ти
по проекта:
● Реконструкция 

и мо дер ни за ция на 
„Многофункционална 
спор т на за ла” – 2 785 

714,00
● Реконструкция на 

„Градски ста ди он и 
си ту ира не на спор т на 
пло щад ка /тре ни ро въч но 
игрище/”- 644 090,00 лв.

●Реконструкция на 
„Комбинирано съ оръ-
же ние за спорт” – 491 
428,00 лв.

По съ ща та прог ра ма и мяр-
ка е под пи сан до го вор и по 
про ект „Изграждане и раз ви-
тие на ин фор ма ци онен цен тър 
на те ри то ри ята на Община 
Белоградчик”.

Стойността на про ек т но то 
пред ло же ние е: 326 818 ле ва

Основни дейнос ти 
по проекта:
● Обособяване на 11 об-

щин с ки по ме ще ния в ин фор-
ма ци он но - ко му ни ка ци он ни 
центрове, пре дос та вя щи ад-
ми нис т ра тив ни услуги, ус лу ги 
за биз не са и здрав ни съвети в 
11 на се ле ни мес та на те ри то-
ри ята на Община Белоградчик

Общината Белоградчик е 
кан ди датс т ва ла и с дру ги про-
ек ти по опе ра тив ни те прог-
ра ми „Регионално раз ви тие” 
и „Административен ка па ци-
тет”, ко ито ча кат оценка.■

Активна работа 
по проекти 
в община 
Белоградчик

БОРИС НИКОЛОВ



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 най-
трайната 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, по-
нагоре 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, по-
нататък 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!■
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Родословно дърво

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

Мирослав ГЕТОВ

Над 300 пат ри оти от България и 
Македония се съб ра ха на 13 яну

ари в цен тъ ра на Скопие, за да от бе ле
жат за ед но 85го диш ни на от ги бел та на 
бъл гар с ка та ре во лю ци онер ка и ак ти вис
т ка на ВМРО Мара Бунева (1902  1928). 
На то зи ден през 1928 г. 25го диш на та по 
оно ва вре ме те тов ка прос т рел ва смър то
нос но на ед на от крайвар дар с ки те ули ци 
сръб с ки ят про ку рор и отяв лен бъл га
ром ра зец Велимир Прелич, след ко ето 
се самоубива. По тра ди ция па мет та на 
„ма ке дон с ка та Шарлота Корде” бе ше 
по че те на с па ни хи да в цър к ва та „Св. 
Димитър”, къ де то за неп ре ход но то зна че
ние на нейно то де ло го во ри ли де рът на 
ВМРО  БНД Красимир Каракачанов. 

След то ва  при за си ле но по ли цейс ко 
при със т вие  шес т ви ето се от п ра ви към 
лоб но то мяс то на Бунева на дес ния бряг 
на Вардар, на Кея при ста рия мост над 
реката. Организатор на въз по ме на тел
на та проява, ко ято за раз ли ка от пре
диш ни го ди ни пре ми на без про во ка ции 
и инциденти, бе Българският кул ту рен 
клуб  Скопие (БККС), чий то пред се да тел 
Лазар Младенов про из не се пла мен но 
сло во за на ци онал на та героиня. 

Сред дош ли те да по че тат па мет та на 
Мара Бунева бя ха ро до лю ви ви бъл га ри 
от Скопие, Велес, Струмица, Босилеград 
и от ця ла България. Тук бя ха ня кои от 
найвър ли те по бор ни ци за съх ра ня ва
не то на бъл гар щи на та във Вардарска 
Македония, меж ду ко ито ве леш ки ят 
Крали Марко Драги Каров, 73го диш ни ят 
по лус ляп мъ че ник за Майка България 
Илия Гарбев, пре ми нал през ада на 

сръб с ки те концлагери, и изя ве ни ят бо
рец за пра ва та и сво бо ди те на бъл га
ри те в Западните пок райни ни Димитър 
Треперски. Специално за въз по ме на
ни ето прис тиг на ха три ав то бу са с при
вър же ни ци на ВМРО и един на пар тия 
„Атака”. Сред тях бя ха и ак ти вис ти на 
„войво ди те” от Мездра и Враца. 

За по ре ден път на лоб но то мяс то на 

Мара Бунева бе ше пос та ве на па мет на 
плоча, тъй ка то ми на ла та зи ма ста ра та 
бе ше уни що же на от злосторници. Букети 
с цве тя на приз на тел ност под не со ха 
Ясмина Филковска от име то на БКСС, 
Красимир Каракачанов от стра на на 
ВМРО  БНД и Желязко Радуков  тре
ти сек ре тар на бъл гар с ко то по сол с т во 
в Скопие. За съжаление, още съ ща

та нощ па мет на та пло ча (сед ма та от 
2002 г. насам) от но во бе ше счу пе на и 
осквернена, а цве тя та стъп ка ни от не из
вес т ни „ан тич ки ма ке дон ци”.

Въпреки че бя ха офи ци ал но поканени, 

чес т ва не то не ува жи ха пре зи ден ти те на 
Република България Росен Плевнелиев и 
на БЮР Македония Георге Иванов, пре
ми ери те на две те стра ни Бойко Борисов 
и Никола Груевски, на род ни пред с та ви
те ли и евродепутати. Така на деж ди те 
на организаторите, че про ява та ще се 
ока же ед на от пър ви те стъп ки за прак ти
чес ко ре али зи ра не на Резолюцията на 
Европейския пар ла мент от нос но прог
ре са на БЮРМ, къ де то нас то ятел но се 
пре по ръч ват съв мес т ни чес т ва ния на 
ис то ри чес ки събития, пред с тав ля ва щи 
част от об ща та ис то рия със съ сед ни те 
страни, се ока за ха напразни. ■

па мет та на Мара 
Бунева в Скопие

Пат ри оти по че то ха



„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

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

ТПК “Септември” 
– Монтана

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

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство

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

на ул. „Трети март” 84
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 

те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

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

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 

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

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

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

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

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.

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

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

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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
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24 – 30 яну ари

24 ч Преп. Ксения 
Римлянка. Преп. Филон, еп. 
Колпастийски.

25 п Св. Григорий Богослов, 
архиеп. Константинополски.

26 с Препп. Ксенофонт, 
Мария иче да та им Аркадий 
и Йоан.

27 н † Неделя 17 
след Въздвижение – на 
Хананейката. Пренасяне мо
щи те на св. Йоан Златоуст

28 п Преп. Ефрем Сириец. 
Св. Исаак Сириец, еп. 
Ниневийски

29 в Пренасяне мо щи те на 
св. Игнатий Богоносец. Св. 
мчк Димитрий Сливенски

30 с Св. Три све ти те ли 
ве ли ки архиереи: Василий 
Велики, Григорий Богослов 
и Йоан Златоуст. Св. свщмчк 
Иполит, па па Римски. Св. бла
го ве рен цар Петър Български. 
Преп. Сергии Къпински.

Благодарствено пис мо
от Обединен дет с ки 
ком п лекс-Монтана 

Само за ден кри ми на лис ти от РУП  Монтана раз
к ри ли краж ба на му зи кал ни уре ди и вещи, из пол з ва
ни за из вън к лас но обу че ние на де ца от слу жи те ли те 
на Обединен дет с ки ком п лекс “Ние, враб че та та” в 
Монтана. Престъплението би ло из вър ше но не пос ред с
т ве но след Нова го ди на от скла до во по ме ще ние в об
лас т ния град, къ де то ОДК съх ра ня ва ло магнетофони, 
стереоуребда, тон ко ло ни и дру ги вещи. Крадците би ли 
за ло ве ни още на след ва ща та нощ. Задържането им 
ста на ло в мо мент на из вър ш ва не на 5ото прес тъп ле
ние за де но но щи ето в Монтана. 

На 03.01.2013 г. през нощ та в РУП  Монтана бил 
по да ден сиг нал за краж ба на аку му ла тор от пар ки ран 
ав то мо бил в цен т рал на та град с ка част. Незабавно би
ли из п ра те ни по ли цейс ки служители, ко ито след заг
ра ди тел ни ме роп ри ятия за ло ви ли гру па от 3ма доб ре 
поз на ти ве че младежи. При из вър ше но то пре тър с ва не 
на ав то мо би ла им се оказало, че в не го са скла ди ра
ни още 3 акумулатора. Това би ла 4ата им краж ба за 
нощта. Полицаите бър зо нап ра ви ли про вер ка и в из
пол з ва на та от гру па та квар ти ра в об лас т ния град. Там 
би ли от к ри ти от к рад на ти те пре диш на та нощ ве щи на 
ОДК. В хо да на ра бо та та мла де жи те би ли ули че ни в 
още 5 престъпления, из вър ше ни в Монтана в дни те 
пре ди Нова година. Работата по до каз ва не на прес тъп
на та дейност на гру па та продължава.

“От сър це же лая здра ве и про фе си онал ни ус пе хи 
на на чал ни ка на РУП  Монтана и екипа, ра бо тил по 
случаите. С бър зи и ефек тив ни дейс т вия ка то те зи съм 
убедена, че се въз с та но вя ва до ве ри ето в бъл гар с ка
та по ли ция”, пи ше в пис мо то си до ко ми сар Валери 
Димитров ди рек то рът на ОДК Миглена Георгиева.■

Все по ве че кли ен ти 
на „Овергаз” пол з ват
„Самоотчет”

Все по ве че кли ен ти 
на „Овергаз” из пол з ват 
ус лу га та „Самоотчет”, 
чрез ко ято би то ви те 
або на ти на ком па ни ята 
в ця ла та стра на мо гат са ми да от чи тат ме сеч но то си 
пот реб ле ние на синьо гориво. Данните от га зо ви те си 
раз хо до ме ри те мо гат да по да ват на на ци онал ния ин
фор ма ци онен те ле фон на дру жес т во то  0700 11 110, 
на елек т рон ния ад рес gas@overgas.bg или да ги на на
сят са ми в спе ци ал ния мо дул на ин тер нет стра ни ца та 
на фирмата. 

90 га зи фи ци ра ни домакинства, кли ен ти на 
„Овергаз”, са ми по пъл ни ха он лайн ин фор ма ци ята за 
пот реб ле ни ето си са мо два дни, след ка то ус лу га та 
„Самоотчет” ста на факт в края на 2009 година. До 
момента, три го ди ни покъсно, то ва чис ло про дъл жа
ва да расте, ка то все по ве че кон су ма то ри на синьо то 
го ри во за би та се въз пол з ват от прак тич но то и ефек
тив но решение. 

Всички над 50 хи ля ди би то ви або на ти на „Овергаз” 
мо гат да се въз пол з ват от въз мож нос т та за ре дов
но самоотчитане, ка то по пъл нят до пъл ни тел но 
споразумение, с ко ето да ват съг ла си ето си ком па ни
ята да из да ва ме сеч ни фак ту ри с дек ла ри ра ни те от 
тях по ка за ния за пот ре бе но ко ли чес т во при ро ден газ. 
Това мо гат да нап ра вят в найблиз кия за тях кли ен т с
ки цен тър на га зо во то дружество. 

Нужно е до ма кин с т ва та да из вър ш ват са мо от че
ти те си по един от три те начина, из б ро ени погоре, 
на вся ко пър во чис ло от месеца, след ващ то зи на 
доставката. В случай, че сро кът не бъ де спазен, 
ком па ни ята из да ва фак ту ра на ба за ко ли чес т ва та 
пот ре бен при ро ден газ за съ щия ме сец на пред ход
на та година. Ако би то ви ят кли ент е нов в мре жа та на 
„Овергаз”, то фак ту ри ра не то се ос но ва ва на прог ноз на 
консумация, ко ято пот ре би те лят сам за явя ва в до пъл
ни тел но то споразумение. 

До мо мен та зло упот ре би с ус лу га та „Самоотчет” 
не са засичани, а або на ти те стро го спаз ват всич ки 
срокове. Все пак дру жес т во то за паз ва пра во то си да 
из вър ш ва про вер ка на по ка за ни ята за ме сеч но пот
реб ле ние на до ма кин с т ва та по оп ре де лен график, 
как то и при про мя на в це на та на синьо то гориво. ■

Ветераните от войни те ще 
по лу ча ват ре цеп тур ни те си 
книж ки от лич ния ле кар

Районната здрав но оси
гу ри тел на ка са във Враца 
ще пре дос та ви на об щоп
рак ти ку ва щи те ле ка ри 
ре цеп тур ни книж ки на 
ве те ра ни те от войните, 
ко ито се во дят в тех ни те 
па ци ен т с ки листи. С тях 
ве те ра ни те от войни те 
ще мо гат да по лу ча ват 
без п лат но ле кар с т ве ни 
про дук ти от аптеки, склю
чи ли до го вор със здрав
на та каса. По дан ни на 
Министерството на от б ра
на та ве те ра ни те от войни
те за об ласт Враца са към 
215 души. Списъкът на 
ле кар с т ве ни те про дук ти е 

ут вър ден от ми нис тер с т
во то на здра ве опаз ва не то 
и е пуб ли ку ван на ин тер нет 
стра ни ца та на МЗ.

Отпускането на  ле кар с
т ва на ве те ра ни от войни те 
ста ва след пред с та вя не 
на два броя ре цеп тур ни 
блан ки /об ра зец МЗНЗОК 
№5 B/, лич на карта, удос
то ве ре ние за „ве те ран от 
войни те” и ре цеп тур на 
книжка, за ве ре на от РЗОК. 

В ре цеп та та об щоп рак
ти ку ва щи ят ле кар тряб
ва да по пъл ни всич ки 
реквизити, вклю чи тел но 
ко до ве те на ле кар с т ве ни
те про дук ти и ди аг но за та 

на пациента. Рецептата е 
ва лид на за срок до 15 дни 
от да та та на из да ва не – за 
ос т ри те за бо ля ва ния и 
до 30 дни за хро нич ни те 
заболявания. 

В рам ки те на един ка
лен да рен ме сец на един 
ве те ран от войни те мо
гат да бъ дат пред пи са ни 
до три броя ре цеп ти за 
месеца, ка то в ед на ре
цеп та се пред пис ват до 
три ле кар с т ве ни продукта.

На ве те ра ни от войните, 
на ко ито са пред пи са ни 
ле кар с т ве ни продукти, 
съг лас но Наредба №3 за 
съ щия пе ри од не мо гат да 

им бъ дат пред пис ва ни съ
щи те ле кар с т ве ни про дук
ти от Позитивния ле кар
с т вен списък, зап ла ща ни 
на пъл но или час тич но от 
бю дже та на НЗОК.

Към мо мен та 18 ап те ки 
от об ласт Враца имат до
го вор с РЗОК за от пус ка не 
на ле кар с т ва на ве те ра ни
те от войните. 

Във Враца ве те ра ни те 
от войни те мо гат да по лу
ча ват ле кар с т ва та си от 
де сет аптеки, в Козлодуй 
и Мездра от две, в Бяла 
Слатина, Хайредин, 
Криводол и Роман от 
една.■ Слово плюс



e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.comп
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сСлово
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ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, бул. „Трети март” № 68, Брокерска къща, ет. 3.
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

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

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

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

ДАВАМ под на ем 
нов апар та мент 100 
кв. м – на ем 200 лв. 
Тел. 096/323 035; 
0894/472624.
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Група „Български до ку мен ти 
за са мо лич ност” ще оказ ва 
съ дейс т вие на бъл гар с ки те 
граждани, ко ито же ла ят 
да гла су ват в националния 
ре фе рен дум

Гишетата на Паспортна служ ба в 
ОД МВР - Монтана, РУП - Лом, РУП - 
Берковица и РУП - Вършец ще ра бо тят 
с уве ли че но на то вар ва не в сед ми ца та 
пре ди про веж да не то му и на пъ лен 
ра бо тен ден на 26 и 27 яну ари

Във връз ка с про веж да не то на 
Национален ре фе рен дум (27 яну ари 2013 
г.) гру па „Български до ку мен ти за са мо
лич ност” към ОДМВР в Монтана ще оказ
ва съ дейс т вие на бъл гар с ки те граждани, 
ко ито же ла ят да гласуват.

1. В сед ми ца та пре ди про веж да не то на 
ре фе рен ду ма е съз да де на не об хо ди ма
та ор га ни за ция гражданите, ко ито ня мат 
из да де на лич на кар та или не при те жа ват 
ва лид ни до ку мен ти (лич на кар та или лич
ни /зелени/ паспорти) за що то са изгубени, 
откраднати, повредени, уни що же ни или с 
из те къл срок, да имат въз мож ност да уп
раж нят пра во то си на глас. 
2. В за ви си мост от кон к рет ни те нор ма тив
ни изис к ва ния на граждани, по да ли ве че 
за яв ле ние за но ва лич на карта, ще бъ де 
ус ко ре но из да ва не то й или ще бъ де из да
де но удос то ве ре ние за изгубен, откраднат, 
повреден, уни що жен до ку мент за са
мо лич ност (лич на карта, ли чен /зелен/ 
паспорт) или лич на кар та с из те къл срок 
на валидност, с ко ето да гласуват. 
3. При не въз мож ност да бъ де из да де на 
но ва лич на кар та до края на ра бот ния ден 
на 25 яну ари 2013 г., ще бъ дат из да ва ни 
не об хо ди ми те удостоверения. 
4. За из да ва не то на удос то ве ре ния граж
да ни те лич но по да ват ис ка не в пе ри ода от 
21 яну ари до 17.00 ч. на 27 яну ари 2013 г. 
в ОДМВР и РУ при ОДМВР. 
5. Удостоверенията се из да ват след циф
ро во зас не ма не на ли це то на за яви те ля и 
сне ма не на не го вия под пис при по да ва не 
на за яв ле ни ето по пос то янен ад рес за но
ва лич на карта. 
6. Удостоверения мо же да се из да ват не
за ви си мо от обя ве ния пос то янен и нас то
ящ ад рес след по да де но и ре гис т ри ра но 
за яв ле ние за из да ва не на лич на карта, 
ко ето се от ра зя ва в цен т ра ли зи ра на та 
ин фор ма ци он на сис те ма за до ку мен ти за 
са мо лич ност на МВР. 
7. Удостоверения за обя вен пос то янен и 
нас то ящ ад рес се из да ват от об щин с ка та 
администрация.

Удостоверението се издава, за да пос
лу жи са мо пред сек ци он на та из би ра тел на 
ко ми сия и е ва лид но за де ня на ре фе рен
ду ма  27 яну ари 2013 г.■

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

Първа тре ни ров ка за го ди на та про ве де ти мът 
на  „Ботев”  Враца. На за ни ма ни ето се яви ха 24 
футболисти. Подготовката на “Ботев”  Враца ще 
пре ми не на три етапа. До края на сед ми ца та фут бо
лис ти те ще тре ни рат в до маш ни условия. От 13 до 
26 яну ари от бо рът ще бъ де на ла гер в Мелник, а от 
28 яну ари до на ча ло то на пър вен с т во то ти мът ще се 
под гот вя от но во в до маш ни условия. Вече са яс ни 
и по ве че то от кон т рол ни те срещи, ко ито ще изиг рае 
от бо рът по вре ме на подготовката. Първата про вер
ка е пред ви де на за 19 януари, но все още не е уточ
нен противникът. На 23 яну ари вра ча ни ще пре ме рят 
си ли с ти ма на “Локомотив”  София, а на 26и със 
“Славия”. На 30 яну ари “Ботев”  Враца гос ту ва на 
тре то ди ви зи он ния “Червен бряг”. На 2 фев ру ари вра
ча ни иг ра ят със “Спартак”  Плевен, на 9 фев ру ари 
с ти ма на “Раковски”, а на 6 фев ру ари с “Нафтекс”. 
На 16 и 23 фев ру ари съ що са пред ви де ни да се изиг
ра ят кон т рол ни срещи, но все още не са уточ не ни 
противниците. Единствената цел пред ръ ко вод с т
во и фут бо лис ти е за паз ва не мяс то то в гру па та на 
майсторите. В пър ва та за го ди на та тре ни ров ка взе ха 
учас тие и но ви те попълнения: Тихомир Найденов, 
Румен Рангелов, Светослав Валериев, Росен Ванков, 
Иван Коконов и Дилян Димитров. На про би в ти ма са 
и три ма мла ди вратари. Това са Ивайло Крушарски, 
Атанас Янев и Стоян Маринов. На за ни ма ни ето не се 
яви ха чуж ден ци те в от бо ра Жайро Родригус, Игнасио 
Лорес Варела, Алесандро Маркети и Бруно Висенте. 
“За пос лед ни те два ма има ме информация, че не са 
във Враца по ра ди здра вос лов ни проблеми, но от 
Лорес Варела и Жайро ня ма ме ни как ва ин фор ма
ция”, ко мен ти ра стар ши треньо рът Антони Здравков. 
Наставникът уточни, че Бранимир Костадинов е 
раз т рог нал до го во ра си с вра ча ни по ви на на клуба. 
Още два ма фут бо лис ти ня ма да иг ра ят през про лет
ния дял за ти ма на “Ботев”. Това са хал фът Влади 
Романов и вра та рят Михаил Иванов, кой то ще по 
вся ка ве ро ят ност ще под си ли сто лич ния “Левски”. ■ 
Слово плюс

Деца от два та ром с ки квар та-
ла на Монтана – „Огоста” и 

„Кошарник”, сур ва ка ха кме та на 
гра да Златко Живков по слу чай 
праз ни ка си Банго Васил, кой то 
те чес т ват на 14 януари. 9-го диш-
на та Даяна на ре ди по же ла ни ята 
си на италиански, тъй ка то дос ко-
ро е учи ла на Ботуша, а 8-го диш-
ни ят Алберто му по же ла да жи вее 
до 101 години. Тихо, пре дуп ре ди 
го кметът, да не те чу ят от мо ята 
опозиция, бял ден ня ма да видиш, 
ре че на ше га той, а пос ле да ри 
де ца та с ла ком с т ва и с по два ме-
тал ни лева.

В квар тал „Огоста” ро ми-
те за вър тя ха го ля мо ве се лие за 
Банго Васил. Рояк де ца пос рещ-
на със сур ва кар с ки на реж да ния 
кме та и бив шия пред се да тел на 
Народното съб ра ние Борислав 
Великов. Мургав ли дер ги пре-
дуп ре ди да си сло жат каски, тъй 
ка то мо же да пос т ра дат от ром с-
ки те пръчки. Тупаницата бе яка, 
но до ин ци дент не се стигна.

Двамата да ру ва ха щед ро 
сурвакарите. Тлъсти банк но ти 
зас тиг на ха и му зи кан ти те от ром-
с кия ор кес тър „Боро бенд”, прис-
тиг на ли от се ло Студено бу че да 
ве се лят град с ки те цигани. 

От kmeta.bg

В община  Враца

Програмата за пат
ри отич но въз пи та

ние на мла ди те хо ра във 
Врачанско пе че ли все 
по ве че съ миш ле ни ци и 
партньори, вклю чи ха се 
ос вен музеят, вра чан с ка
та библиотека, театърът, 
Младежкият дом и още 
мно го институции, ко ито 
по мог на ха през ми на
ла та го ди на да осъ щес
т вим та зи ам би ци оз на 
програма, на со че на към 

патриотизма, са мо чув
с т ви ето и зас лу же на
та гор дост на мла ди те 
врачани.  Това ка за пред 
ме ди ите за мес т никкме
тът на Враца Красимир 
Богданов, един от рев
нос т ни те ра де те ли 
на та зи инициатива. 
Заедно с организаторите, 
Мемориален ком п лекс 
“Ботев път”, той учас т ва 
на пред с та вя не то на оби
чая “Брашленкьо” от уче

ни ци на вра чан с ко то СОУ 
“Никола Войводов” във 
въз рож ден с ка та къ ща на 
“Ботев път “. Този обичай, 
из пъл ня ван от мо ми те 
пре ди Васильовден, е ха
рак те рен за на шия край, 
осо бе но за пла нин с ки те 
се ла Паволче, Челопек 
и те зи по Искърското 
дефиле.  Той е из к лю чи
тел но кра сив и чрез не го 
се стре мим да пре да дем 
на мла ди те бита, оби

ча ите и тра ди ци ите 
на на ши те предци, 
спо де ли Красимира 
Кузманова, ди рек
тор на комплекса. 
Изпълнявал се е в 
края на т.нар. зи
мен цикъл, пре ди 
Васильовден по стар 
стил, об ре дът съ
че та ва в пес ни те и 
тан ци те пожелания, 
бла го вес тия за здра
ве и берекет. Момите 
през де ня пра ве ли 
китки, ка то ги на ри
ча ли за къщата, за 
животните, сла га
ли дрян за здраве, 
босилек, вся ка на ри
ча ла сво ята кит ка и 
я пос та вя ла в мен че 
с “мъл ча на вода”, 
до не се на от извор. 
Менчето “преспивало” 
под плод но дърво, а 
на дру гия ден мо ми те 
се съ би ра ли и вся ка 
га да ела по кит ка та 
ка къв мо мък ще я 
вземе. С  об ред ни 
ко ла че та би ли да ря
ва ни и дош ли те да 

ги на вес тят коледари. На 
ед на от на ши те “моми” по 
вре ме на де мон с т ра ци ята 
на “Брашленкьо” се пад на 
да я взе ме земеделец, на 
дру га  музикант, на тре
та  занаятчия, но всич ки 
бя ха доволни. Защото, 
съх ра нен през столетията, 
то зи ху бав оби чай се 
пре на ся от мла ди те за 
поколенията. ■ Слово 
плюс

Младежи възродиха
древен 
обичай

В 
М

он
та

на

Ромчета сур ва ка ха 
кмета на ита ли ан с ки
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В сле до бе да на но ем в рийс-
кия ден пред вхо да на сел-

с ко то гро би ще спря такси. Слезе 
въз рас тен мъж, об ле чен в тъ мен 
костюм, чер на ме ка шап ка и тъм-
ни очила. Сбогува се с шофьо ра 
и от п ра ви пог лед към селото.

От баира, къ де то бе 
гробището, се ло то се виж да ше 
ка то на длан. Развълнуван, наб-
лю да ва ше гледката. Този чо век 
бе бъл га ри нът Олимпи Кавалов, 
емиг рант от мно го го ди ни във 
Франция. Не бе ро ден тук. В 
се ло то се пре мес ти се мейс т во-
то му. Баща му ра бо те ше ка то 
коларожелезар.

От ви со ко то видя, че къщата, 
в ко ято живееха, я нямаше. На 
ней но мяс то стър ча ха раз ва ли ни 
от сто пан с ка постройка. Преди 
го ди ни в се ло то се нас та ни ха 
преселници, а мно зи на от мес т-
ни те жи те ли го напуснаха. Това 
раз ка за сес т ра му, ко ято жи ве еше 
другаде. Няколко пъ ти му гос ту-
ва във Франция и под роб но му 
раз ка за всичко. Точно му описа, 
къ де в гро би ще то мо же да на ме-
ри гро ба на май ка им. И той бър-
зо го намери.

Кой е Олимпи Кавалов? В гим-
на зи ята бе ше до бър ученик, но 
се ув ле че в по ли ти чес ка дейност. 
Един ден, в кой то учи тел ка та 
по ли те ра ту ра му вър на тет рад-
ка та с клас но то упражнение, за 
ко ето бе по лу чил шес ти ца аза 
те ма та „Прикованият Прометей”, 
тя  го из ви ка нас т ра на и ти-
хо му прошепна: „ Очакват те 
преследвания, пре мес ти се в 
дру га гимназия!” Той пред по че те 
емиграцията.

В тъм на ок том в рийс ка нощ на 
1946 рибари, при яте ли на ба-
ща му, кой то за ги на във война та 
при Драва, го взе ха в лодката. 

Навътре в мо ре то за оби ко ли ха 
ус ти ето на ре ка Резовска и го 
прех вър ли ха в Турция. Случайна 
сре ща с при яте ля му от дет с ки те 
го ди ни Ариф на же ле зо път на та 
га ра в Ески Шехир го из ба ви от 
нес го ди и изпитания. Ариг му 
по мог на да за ми не при не го ви 
близ ки в Анталия , къ де то ста на 
ха ма лин на пристанището.

Една нощ, ко га то то ва ре ше 
въг ли ща в трю ма на френ с-
кия тър гов с ки ко раб „ Света 

Надежда”, моряците, ка то 
разбраха, че е българин, му 
пред ло жи ха да от пъ ту ва с тях за 
Марсилия. Прие и на раз съм ва не 
ко ра бът отплава. От Марсилия 
за ми на за Лион, къ де то за поч на 
ра бо та в же ле зо път но депо. Успя 
да за вър ши сред но то си об ра зо-
ва ние и го при еха в та мош ния 
университет. Завърши фи нан со ви 
науки. Започна ра бо та в „ Банк 
на си онал дьо Франс”. Не след 
дъл го го наз на чи ха в кло на на 
бан ка та в Осло, Норвегия. Там 
Кавалов се за поз на с френ с ка та 
ба ле ри на Полин Буро от Нанси. 
И не след дъл го тя му ста на 
съпруга.

.... Кавалов це лу на над г роб-

ния ка ме нен кръст. До не го 
сло жи цветя. От джо ба из ва ди 
ку тий ка с пепел, раз пи ля я вър ху 
гроба. Прахът бе от кре ма ци ята 
на Полин, по чи на ла ми на ла та 
година. Тъй бе пожелала. Свали 
шап ка та и ти хо прошепна:

- Мамо, аз дойдох.
Обърна се. Зад не го сто еше 

мо ми чен це и лю бо пит но го 
гледаше. Попита го:

-Ти как во пра виш тук?
-Дойдох при ма ма – пла хо от-

вър на момичето.
Кавалов се огледа. Наоколо 

ня ма ше никой.
-Къде е май ка ти?- от но во по-

пи та Кавалов.
Момичето нап ра ви ня кол ко 

крач ки към пре сен гроб:
-Мама е тук.
Емигрантът, кой то вто ри ден 

бе на род на земя, се трогна. 
Очите му се насълзиха. Вгледа 
се в детето. Бедно облечено, с 
из по къ са ни обувки. Износените 
дрешки, с ко ито бе об ле че но не 
от го ва ря ха на хлад но то време.

-Как се казваш?- по пи та 
Кавалов.

-Ангелина, на шест го ди ни съм 
– от вър на то.

-А тат ко ти къ де е?
-Тате ра бо ти в града. Довечера 

ще си дойде. Дядо, аз имам и 
по-мал ко брат че . Казва се Росен 
и е на го ди на и половина. Живее 
в дет с ка та яс ла в града. С та те 
чес то хо дим при него. И зна еш 
ли дядо, той се смее и за поч ва да 
ми ви ка кака.

-Кога по чи на май ка ти?
-Дядо, тя заспа. Не се съ бу ди 

и я до ка ра ха тук. Като бе ше бол-
на и по ка зах кук ла та ми Палячо. 

Винаги се смееше, но то зи път 
заплака. Заплака, дядо, и по ве че 
не се събуди.

Двамата доб ли жи ха гроба. От 
сним ка та на над г роб на та пло ча 
ги гле да ше млада, кра си ва жена. 
По ли це то на Кавалов се тър кул-
на ха сълзи. Срещата му с то ва 
мо ми че бе ше по-теж ка от труд-
ни те мигове, ко ито бе преживял, 
да леч от Родината.  

В се ло то се раз не се кам ба нен 
звън. Бавните и от ме ре ни уда ри 
на цър ков на та кам ба на из вес тя-
ва ха за покойник. Кавалов из ва-
ди банк но та от два де сет ле ва и я 
по да де на момичето:

- Вземи те зи пари! Кажи на 
тат ко си да ти ку пи с тях обув ки 

и ня коя дрешка.
- Благодаря ти, дядо! – раз-

въл ну ва но от вър на то и добави: 
- Може ли та те да ми ку пи и 
баничка? Знаеш ли, дядо, от ко га 
не съм яла баница? А ма ма как-
ви ба ни ци правеше? Ще ка жа на 
та те да ми ку пи и шоколадче.

- Заповядай и те зи па ри за 
шоколадче!- ре че той и по да де 
вто ра банк но та на детето.

Зарадвано, то тръг на към 
гро ба на май ка си, но се върна. 

Отправи тъ жен пог лед към 
Кавалов, ти хо прошепна:

-Благодаря ти, дядо!- 
После тръг на към из хо да на 
гробището. И по бяг на на до лу 
по пъ тя към селото, раз мах-
вай ки парите, ко ито му да де 
непознатият.

В уре че но то вре ме прис тиг на 
так си то и Кавалов замина.

След тъм ни те облаци, ко ито 
пок ри ха небето, от се вер за ду ха 
хла ден вятър. Отбрулваше от 
дър ве та та по жъл те ли из съх на ли 
листа, раз п ръс к ва ше ги из гро-
би ще то и зас ти ла ше с тях гро бо-
ве те на две те майки, де ца та на 
които, днес се срещ на ха 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.

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

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.

Никола НАМЕРАНСКИ
Свалете шапки. След крат ко 

бо ле ду ва не по чи на по етът 

Първан
Стефанов
Рангелов 
– мо же би най-

талантливият, най-нежният, 
най-скром ни ят и най-ис к рен 
тво рец в на ше то време. 

Роден е на 1.I.1931 г. в 
с. Чепърлинци, Годечко, а 
скло пи очи на 31.ХII.2012 
г. – тък мо ко га то зак ръг ли 
– с точ ност до ми ну ти – 81 
години.

Счупи се та лан т ли во то пе ро на Шопа 
– как то гальов но го на ри чах ме ние, не го-
ви те ко ле ги и при яте ли от сту ден т с ки те 
ни години.

Първан не бе ше от оне зи „пло до ви ти” 
писатели, ко ито бър за ха да из да ват всич-
ко написано. Той рад ва ше сво ите при яте-
ли и фе но ве с не много, но майс тор с ки 
из пи па ни стихосбирки, чи ето из ли за не 
на книж ния па зар бе ше събитие. На не го-
ва та по езия са при съ щи ти ха та ли рич на 
ат мос фе ра и мъ жес т ве ни те граж дан с ки 
интонации. Позициите му на граж да нин 
и по ет бя ха категорични, из по ве ди те му – 
ис к ре ни и честни.

Той ра бо ти ка то учи тел в Мездра, ре-
дак тор във в. „Народна мла деж”, сп. 
„Младеж” и „Българска ки не ма тог ра-
фия”, из да тел с т ва та „Български пи са тел” 
и „На род на мла деж”. Беше дра ма тург на 
те ат ри те във Варна, Хасково и сто ли ца та 
(те атър „София”). Автор е на дра ми съв-
мес т но с же на си проф. Надежда Драгова, 
чи ето на уч но поп ри ще е ста ра та бъл гар с-
ка литература.

Най-зна чи ми те му са мос то ятел ни кни-
ги са: „Соколови пе ра” (1956), „Сред 
про бу де ни те сте пи” (1957), „Далечините 
обе ща ват” (1962), „Пътуване към ус мив-
ка та” (1964), „Насрещно вре ме” (1966), 
„Циганско ля то” (1968), „Ковано слън це” 
(1971), „Арматура за ба ра ба ни” (1973), 
„Малки на шес т вия” (1978) и др., а от се-
мейни те (пре дим но драми) – „Еретици” 
(1968), „Между два из с т ре ла” (1969), 

„На вой на ка то на вой на” 
(1972), „Мечтател бе зу-
мен” (1972), „Светът е от 
май ка ро ден” (1973) и др.

Първан Стефанов пре-
ве де мно го кни ги от пол с-
ки и рус ки език.

Както оно мас тич но-
то зна че ние на име то 
Първан, та ка и ка ба лис-
тич но то тъл ку ва не на 
чис ла та от най-важ ни те 
му би ог ра фич ни да ти 
го во рят за пър вен с ка 
ха риз ма – та той ви на-

ги се стре ме ше да бъ де пръв. И би ва ше 
пръв. Влезеше ли в със те за ние – из ли за-
ше първенец. Наблюдавал съм го цели 65 
го ди ни – от сре да та на 40-те го ди ни на 
ми на лия век на сам и мо га да твър дя това. 
Той бе пър ве нец в учението, бе ше пър-
ве нец в поезията, как то и в нрав с т ве ния 
катарзис, в кой то учас т ва ше ця ло то ни 
поколение.

Първан мо же ше да въз п ро из веж да из-
ця ло на изус те ни свои творби, още нев пи-
са ни в тет рад ка та му. Нещо повече: той 
мо же ше да ци ти ра опит ва ни те раз лич ни 
ва ри ан ти при на пис ва не то им. Ако не се 
лъжа, каз вал ми е, че мно го чес то най-
нап ред съз да ва последната, фи нал на та 
строфа, а пос ле „из п ли та” по-предните. 

Има стихотворения, на пи са ни бук вал но 
на един дъх. Така е би ло нап ри мер при 
„Внезапно”.

Отдръпва се ка то ви де ние
жи во тът ми неизживян.
Отлагах срещи, стълкновения,
от нерешителност, от свян.

Додето, изу мен и сребърен,
от к рих с връх ли та ща тъга,
че съм от ло жил прос то се бе си…
Но за кога? Но за кога?
Пък и при „Бих ос та нал”.

Бих ос та нал на бре га на Висла,
как то брат ос та ва при сестра,
ако не шу мя ха в мой те мис ли
рил с ки те ре ки и езера.

Твоят пог лед с неж ност ме обгръща.
Бих ос та нал в род ния ти дом,
ако ня мах своя род на къ ща
там на юг, под сен чес тия Ком.

Ако не ме ви кат с пог лед ве сел
две очи ка то че ре шов плод
и сърце, ко ето съм по не съл
в сво ето сър це за цял живот.
Първан Стефанов бе ше майс тор на 

т.нар. „ус мих на ти пре во ди”, при ко ито 
съз да ва сти хот во ре ния в два ва ри ан та – 
на кни жо вен език и на шоп с ки диалект.

Ето как той пра ви то ва при сти хот во ре-
ни ето „Романс”.

Книжовно:
1.
По на вик пти ца та на лю бов та
гнез до не сви ва под се ме ен покрив.
Тя пред по чи та дъжд да я на мок ри
навън, под кес те но ви те листа.
2.
А вкъщи, по тра ди ции прастари,
сред глъч на дъ ще ри и си но ве
един до друг вър вят или другари,
или неп ри ми ри ми врагове.
Диалектно:
1.
По на вик пи ле то на лю бов ту
под сво йе стре йе не ма да миряше.
Каил е на полье то у кал ту
тун та ви на и дъж да га пердаше.
2.
А до ма и за зле, и за доб ре
с ор ди юту се носи, та се ки ну
едън до друг дво ица другаре,
или на ла ти дзвер към то дзверкиню!
В на ша та зна ме ни та сту ден т с ка 

петорка, сим во ли зи ра ща на ци онал но-
то един с т во на България чрез Шопа 
(Първан), Торлака (Спас), Влаха (Милан), 
Музовира (моя милост), Ченгела (Иван), 
Първан бе ше най-малкият, а аз – най-
големият. Затова по ня ко га той ми каз ва ше 
Бай Никола.

За съжаление, най-мла ди ят си оти де 
най-напред. Пак първи!

Да бъ де веч на па мет та за него! 
Името му да се спо ме на ва 
во ве ки веков!

Среща при
гроба на мама

Разказ от Анатолий ПЕТРОВ

Замлъкна пе ве цът
на гне ва и ра дос т тa


