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В Белоградчик

Абонирайте 
се за 

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

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

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

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

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

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Валентин Николов 
беше на посещение 
в Москва

Де ле га ция от “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, во де на от 
из пъл ни тел ния ди рек тор 
Валентин Николов, бе на ра
бот но по се ще ние в Москва. 
Тя взе  учас тие в съ ве ща ние 
за рус кобъл гар с ко сът руд
ни чес т во в об лас т та на сер
виз но то об с луж ва не на АЕЦ. 
Посещението бе осъ щес т ве но 
по по ка на на Концерна ОАО 
“Росенергоатом”, стра на от 
Консорциум “Концерн ОАО 
“Росенергоатом” (Русия) – EDF (Франция)”, из пъл ня
ващ про ек та за Комплексно об с лед ва не на фак ти
чес ко то със то яние и оцен ка на ос та тъч ния ре сурс на 
обо руд ва не то и съ оръ же ни ята на 5 и 6 блок на бъл
гар с ка та атом на централа. Бяха об съ де ни въпроси, 
свър за ни с оп ти ми зи ра не на дейнос ти те по про дъл жа
ва не на сро ка на ек с п ло ата ция на хи ля да ме га ва то ви те 
5 и 6 блок, с мо дер ни за ци ята на обо руд ва не в АЕЦ 
“Козлодуй” и с про ек та за по ви ша ва не на топ лин на та 
мощ ност на ре ак тор ни те ин с та ла ции на два та бло ка 
до 104%.

Делегацията про ве де раз го во ри от вза имен ин те рес и 
с пред с та ви те ли на ком па ни ите ОАО “Силови ма ши ни”, 
ЗАО “Русатом сер вис”, ОАО “Атомтехенерго” и по се ти 
ОКБ “Гидропрес”. 

В рам ки те на ви зи та та пред с та ви те ли те на АЕЦ 
“Козлодуй” има ха сре ща и с проф. Владимир Асмолов – 
Президент на Световната асо ци ация на яд ре ни те опе
ра то ри – WANO, и пър ви за мес т ник ге не ра лен ди рек тор 
на Концерн ОАО “Росенергоатом”. ■ Слово плюс

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Поздравявам най-сър деч но 
с Деня на бу ди те ли те – 1 но ем в ри – 
всич ки учители, ученици, чи та лищ ни 
дейци, ця ла та твор чес ка ин те ли ген ция и 
всич ки жи те ли на Община Монтана, 
ка то им по же ла вам с мно го ентусиазъм, 
обич и ам би ция да след ват за ве ти те 
на ония, ко ито в трес ка ви дни и без сън-
ни но щи да ва ха всич ко от се бе си, за 
да про бу дят в на ро да жаж да та му, за 
светлина, прав да и свобода!

Златко ЖИВКОВ
кмет на Община Монтана

Честит празник!
С мно го ра дост поз д ра вя вам всич ки 

дей ци на кул ту ра та от об щи на Монтана. 
Тоя ден е до бър по вод от но во да си 

спом ним как во са да ли на народа хо-
ра та на ду ха – на ши те будители, и да 
от че тем с как во ние про дъл жа ва ме тях-
но то свет ло дело. И с още по-го ля ма 
жар да зара бо тим за про цъф тя ва не на 
културата, за да стане град Монтана ис-
тин с ки ду хо вен център.

инж. Иво ИВАНОВ
пред се да тел на ОбС – Монтана

Премиерът Бойко 
Борисов, прид ру жен от ми
нис т ри те Лиляна Павлова, 
Томислав Дончев, Ивайло 
Московски, и ев ро ко ми са
рят по ре ги онал но то раз ви
тие Йоханес Хан се раз хо
ди ха по Дунав мост 2 при 
ВидинКалафат. 

Бойко Борисов и ев ро ко
ми са рят Хан се срещ на ха 

с пред с та ви те ли на ру мън
с ка та стра на на сре да та на 
мос та и за ед но пре ми на ха 
по за вър ше на та кон с т рук
ция на съоръжението.

Последният сег мент на 
Дунав мост 2 бе мон ти ран 
през ми на ла та сед ми ца 
и кон с т рук ци ята е ве че 
свързана. 

Инвестицията в Дунав 

мост 2 е 300 ми ли она евро, 
съ об щи ев ро ко ми са рят 
Йоханес Хан на офи ци ал
на та це ре мо ния при по се
ще ни ето на за вър ше на та 
кон с т рук ция на Дунав мост 
2. От тях 100 ми ли она ев ро 
са оси гу ре ни от ЕС.

Еврокомисарят бла го да ри 
на пре ми ери те на България 
и на Румъния  Бойко 

Борисов и Виктор Понта, 
за сил на та им ан га жи ра
ност към проекта.

В Румъния е одоб рен ме
мо ран дум за съз да ва не на 
сме се но дру жес т во за уп
рав ле ние на мос та меж ду 
България и Румъния, ка за 
Виктор Понта и допълни, 
че до ня кол ко сед ми ци ще 
бъ де съз да де но сме се но то 
дружество, ко ето ще е със 
се да ли ще в България.

Бойко Борисов при
пом ни на Йоханес Хан 
уговорката, че ако два ма та 
с ми нис търпред се да те ля 
на Румъния се раз хо дят 
по моста, те ще по лу чат 
из раз хо де ни те сред с т ва за 
съ оръ же ни ето до края на 
годината. ■ Слово плюс

Борисов, Виктор Понта

и ев ро ко ми сар Хан

се раз хо ди ха по
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Връ чиха тру до ви 
до го во ри на
20 без ра бот ни

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът  на Община Белоградчик 

Борис Николов връ чи тру до ви до го во ри 
на 20 без ра бот ни ли ца по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо веш ки те ре
сур си”, схе ма „Развитие”, Проект  „Нов 
из бор – раз ви тие и ре али за ция”. 

След ус пеш но за вър шен курс на обу
че ние те ще ра бо тят по спе ци ал нос т та 
„Под дръж ка на пътища”.

Срокът на тру до вия до го вор е 9 
месеца, при 8ча сов ра бо тен ден и тру
до во въз наг раж де ние от 380 лева.

Бяха връ че ни и тру до ви до го во ри на 
още 48 без ра бот ни лица, ко ито не са 
пре ми на ли курс на обучение. От тях 
10 ду ши ще ра бо тят по спе ци ал нос т та 
„Ох ра ни те ли на обекти”, 20 ще бъ дат 
об щи ра бот ни ци за под дър жа не на 
сгра ди и дру ги 18 – зе ме ко па чи за по
чис т ва не на реч ни корита.

Срокът на тру до вия до го вор е 12 
месеца, при 8ча сов ра бо тен ден и тру
до во въз наг раж де ние от 380 лева. 

Кметът на об щи на та обър на вни
ма ние на наз на че ни те по съ от вет ни
те спе ци ал нос ти за доб ро съ вес т но 
из пъл не ние на пос та ве ни те за да чи 
и стрик т но спаз ва не на тру до ва та 
дисциплина.■

Райна ТОШЕВА
Парламентът във 

вра чан с ка та об щи на 
Борован ос та на без 
председател. Шефът на 
се на то ри те др Цезар 
Пенчев не из дър жа и 
го ди на на пос та и хвър
ли оставка. По ду ми те 
му причината е зап ла ха 
за убийство, от п ра ве на 
към не го на пре диш
но то заседание. Тогава 
род ни ни на кме ти ца та 
Десислава Тодорова 
изкрещели: „Цезаре, ще 
съ бе рем 500 ро ми да 
те за ко лят на пло ща да в Малорад.” В 
то ва се ло всъщ ност док то рът ле ку ва 
па ци ен ти те си от 17 години.

„В пос лед ни те ме се ци сре щу мен и 
мо ите ко ле ги от ГЕРБ се во ди вой на 
от стра на на по ли ти чес ки те ни опо
нен ти”, пи ше в дек ла ра ци ята по по
вод ос тав ка та си докторът. В нея той 
твърди, че го ата ку ват за ра ди не съг ла
си ето му да то ле ри ра без за ко ни ето и 
да прик ри ва греш ки те на пре диш на та 
чер ве на управа. Парадоксът е, че се
гаш на та власт в Борован, про чут ка то 
бас ти он на социалистите, е дясна. Но 
май са мо на книга.

Докторът е на
тис кан от уп ра ва та 
да прес т рук ту ри ра 
уч реж де ния и да 
увол ня ва неп ра во
мер но хо ра и е трън 
в очи те й, за що то 
се съпротивлявал. 
„Отказвам да уни жа
вам и уни що жа вам 
мис ле щи те и да то ле
ри рам прос то ти ята и 
покорството. 

Отказвам да ли це
мер ни ча и да па ра ди
рам кол ко проз рач но 

е уп рав ле ни ето на об щи на та”, под
чер та ва др Пенчев. В ар гу мен ти те 
си за ос тав ка та той сочи, че екипът, 
кой то ръ ко во ди об щи на та, е во ден от 
подбуди, ко ито про ти во ре чат на не го
ви те прин ци пи и на партията, ко ято 
представлява. 

Той ос та ва об щин с ки съ вет ник и с 
ко ле ги те си от ГЕРБ ще бъ де твър да 
опо зи ция на се гаш но то управление. 
Без да зло рад с т ва, др Цезар Пенчев 
прогнозира, че е въп рос на дни смет
ки те на об щи на та да бъ дат от но во 
за по ри ра ни.

От сайта kmeta.bg

Шеф на об щин с ки 
съ вет хвър ли ос тав ка

Цезар Пенчев напусна пос та
за ра ди зап ла ха за убийс т во

ЦЕЗАР ПЕНЧЕВ

Уважаеми съграждани, За мен е чест
да ви поз д ра вя по по вод 1 но ем в ри – 
Деня на  на род ни те будители!

На то зи ден, България се прек ла ня 
пред сво ите апос то ли на словото, на ду-
хов нос т та и българщината, по чи та сво-
ите дос той ни просветители, не по кор ни и 
гор ди българи, ко ито ни на учи ха на мно-
го вя ра и мъдрост. Днес с бла го го ве ние 
зо вем име на та на кни жов ни ци и бу ди те-
ли – сим вол на из ви се на та ду хов ност  на 
България. 

Пожелавам на всич ки оп ти ми зъм и но-
ви  успехи! Поклон пред вас – ра де те ли 
на на род но то прос ве ще ние ! 

Честит  празник!
инж. Николай ИВАНОВ
кмет на Община Враца



Златко ЖИВКОВ: 

2БРОЙ 40 (851) 1-7 НОЕМВРИ 2012 Г.Слово във фокус

Накратко
Шести блок на АЕЦ вече работи
На 24 ок том в ри 2012 г. в 11:08 ча са 

шес ти енер гоб лок на АЕЦ “Козлодуй” 
бе  вклю чен в па ра лел с елек т ро енер
гийна та сис те ма на страната. Блокът бе 
спрян на 23 ок том в ри след от каз в ре гу
ли ра ща та сис те ма на тур бо ге не ра то ра 
(конвенционалната, не яд ре на част). 
Системите и съ оръ же ни ята на 1000ме
га ва то ва та мощ ност ра бо тят нормално, 
ко ето бе пот вър де но от из пъл не ни ето 
на не об хо ди ми те изпитания. 

Покъс но през де ня в АЕЦ “Козлодуй” 
за поч на ха опе ра ции за на ма ля ва не на 
мощ нос т та на пе ти блок, кой то ще бъ де 
спрян съг ла су ва но с Електроенергийния 
сис те мен оператор. На бло ка е пла ни
ра но в рам ки те на ед на сед ми ца да бъ
дат из вър ше ни дейнос ти за оси гу ря ва не 
на ста бил на та му ра бо та през пред с то
ящия зи мен сезон.

Отвориха пак “Аз мо га по ве че”
Работещите от но во имат въз мож ност 

да из ка рат кур со ве по схе ма та “Аз мо га 
по ве че”. Заявления за обу че ние по чужд 
език, ком пют ри или про фе си онал на ква
ли фи ка ция се при емат до 2 ноември. 

Желаещите да се вклю чат в прог
ра ма та за без п лат но обу че ние тряб ва 
да са на ети на тру дов до го вор или да 
са самонаети. Те по да ват за яв ле ние в 
бю ро то по тру да по мес то жи ве ене или 
по мес то ра бо та за обу че ние по ди ги
тал на ком пе тент ност или чужд език. 
Те ще по лу чат ва уче ри за кур со ве те и 
са ми ще изберат, къ де ще се обучават. 
Документите са пуб ли ку ва ни на сай та 
на Агенцията по заетостта. 

В Челюстница по че то ха
за ги на ли те във войни те
В Челюстница на 14 ок том в ри  бе чес

т ван хра мо ви ят праз ник и бе по че те на 
па мет та на за ги на ли те мес т ни жи те ли  
в Балканската, Междусъюзническата  и 
Първата све тов на война. Цър к ва но
си име то на све та Петка Параскева 
Търновска. На то зи ден по тра ди ция 
жи те ли те на се ло то пра вят тър жес
т ве н во дос вет и кур бан за здра ве и 
благоденствие. Тази го ди на хо ра та 
по че то ха па мет та и на съ се ля ни те си, 
за ги на ли във войните. Заедно с тях 
бя ха  на род ни ят пред с та ви тел Златко 
Тодоров, об лас т ни ят уп ра ви тел на об
ласт Монтана Ивайло Петров, кме тът на 
Чипровци Анатоли Първанов, пред се
да те лят на Областния съ вет на Съюза 
на ве те ра ни те от войни те Димитър 
Тихолов. Иван Маринов, но си тел на ор
ден за храброст, за са ди чи нар в дво ра 
на църквата, за да на пом ня на ид ни те 
по ко ле ния под ви га на предците. Венци 
и цве тя бя ха под не се ни на Войнишкия 
па мет ник в цен тъ ра на селото.

Изложба за 50-годишния юбилей
на видинската галерия
Изложбата, в която са подредени 

творби живопис и скулптура, носи 
името „ТЕ” и е част от програмата 
за духовния празник на Видин 
Димитровден. Тя е свързана с още един 
юбилей – 120 години от построяването 
на сградата на галерията. Славчо 
Стаменов, директор на културния 
институт, обясни, че експозицията 
е своеобразна признателност към 
творчеството на всички художници, 
работили в него. Сред авторите 
откриваме имената на Стефан Тодоров 
(първия директор на галерията), Георги 
Петров, Кръстю Кръстев, Валери 
Никифоров, Цветан Тимотеев и още 
други. „Художествената галерия е дом и 
творческо ателие за много от творците” 
– каза при откриването на изложбата 
председателят на групата на видинските 
художници Красимир Кръстев. Фондът 
й разполага с над 300 произведения, 
а едни от найголемите дарители са 
именно художниците.

Участниците бя ха за поз
на ти с прик лю че ни про ек
ти по се дем те опе ра тив ни 
програми. Найсил но впе чат
ле ние на учас т ни ци те нап ра
ви про ек тът за вод ния ци къл 
в гр. Троян, чрез кой то е внед
ре на нем с ка би отех но ло гия 
за пре чис т ва не на во ди със 
сред с т ва по Оперативна прог
ра ма „Околна сре да“ (ОПОС). 
По съ ща та прог ра ма е ре али
зи ран про ект за тех ни чес ка 
по мощ за ин вес ти ци онен 
про ект за из г раж да не на ка на
ли за ци он на мре жа и пре чис т
ва тел на стан ция за от па дъч ни 
во ди и доизграждане, ре кон
с т рук ция и ре ха би ли та ция на 
во дос наб ди тел на та мре жа в 
с. Медковец. За жи те ли те на 

об щи на та ка чес т ве но то из
пъл не ние на ин вес ти ци он ния 
про ект по ОПОС в сек тор 
во ди мо же да се пре вър не в 
тях на та доб ра практика. 

Чрез пре зен та ци ята за от
к ри ти про це ду ри по опе ра
тив ни те програми, по ко ито 
мо же да се кан ди датс т ва с 
про ек т ни предложения, бя
ха пред с та ве ни схе ми те „Без 
гра ни ци“, „Безопасен труд“ и 

„Професионално об ра зо ва ние 
и обу че ние в сът руд ни чес т во  
с ра бо то да тел“ по Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо
веш ки те ре сур с и“ (ОПРЧР) и 
про це ду ра та за обу че ние на 
слу жи те ли от об щин с ки те ад
ми нис т ра ции по Оперативна 
прог ра ма „Административен 
ка па ци тет“ (ОПАК).

Представители на об
щин с ка та ад ми нис т ра ция 
посочиха, че чрез ОПАК ще 
бъ де по лез но да се ор га ни
зи рат обу че ния за во де не на 
кореспонденция, ети кет и 
протокол, как то и об щу ва не с 
клиенти. Участниците в сре
ща та подчертаха, че пред с та
вя не то на прик лю че ни про ек
ти с дейнос ти и ре зул та ти е 

из к лю чи тел но полезно, но е 
не об хо ди мо и да бъ де ор га ни
зи ран се ми нар за раз ра бот ва
не на проекти.■

Добрите практики – 
споделеният успех
Областен ин фор ма ци онен цен тър – Монтана про ве де вто ра ин фор ма ци он на 
сре ща в Община Медковец на те ма „Добрите прак ти ки – спо де ле ни ят ус пех“

ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ

С па ри 
за смет 
Монтана 
топ ле ше яс ли
и за ба вач ки
Средствата бя ха от 
ста ри вземания, 
из дъл же ни на куп, ка за
кме тът Златко Живков

“Общината на ис ти на е из пол
з ва ла парите, съб ра ни ка то так
са смет, за отоп ле ние на дет с ки 
гра ди ни и ясли”, обяс ни кме тът 
на Монтана Златко Живков. Но 
ста ва ло въп рос са мо за съб ра но
то ка то ста ри взе ма ния от ми на ли 
години. “Не е тайна, че има хора, 
ко ито не са пла ща ли так са та за 
34 го ди ни назад”, ко мен ти ра 
мон тан с кият кмет. “Някои ре ша
ват да се из дъл жат на вед нъж и 
се по лу ча ват пого ле ми су ми от 
планираните”, до пъл ни той.

Проверката в мон тан с ко то 
кметс т во за поч на ла през ок том
в ри ми на ла та година, а той се га 
научавал, че е да ден на про ку
ра ту ра та за не за коно съ об раз ни 
плащания.

“Никой не ми се е обаж
дал за но ва проверка, не ка да 
разследват. Сметната па ла та оба
че е за ве ри ла фи нан со вия от чет 
на об щи на та за 2011 го ди на и в 
не го не е от к ри ла ни що нередно”, 
до пъл ни Живков.

През 2012 г. па ри те от так са та 
за смет са помал ко и се га об
щи на та пла ща за по чис т ва не то 
и из воз ва не то на бок лу ка с дру ги 
пари. Размерът на так са та за смет 
не е уве ли ча ван от го ди ни и мно
го от об щи ни те прех въ рлят па ри 
от дру ги сфе ри за почистването. 
“Защо оба че се тър сят на ру ше
ния в об щи на та в Монтана, ко га то 
то ва е прак ти ка и на дру ги места”, 
по пи та кме тът Живков.

От сайта kmeta.bg

Първолета ЦВЕТКОВА
- Г-н Живков, об щи на та 

в Монтана ра бо ти ус пеш но 
по со ци ал ни про ек ти – цен т-
ро ве за ра бо та с де ца в риск, 
за де ца с увреждания, за 
асис тен ти на хора, нуж да-
ещи се от гри жи и т.н. Кой е 
последният?

 Преди ня кол ко дни под
пи сах до го вор с МТСП за 
фи нан си ра не на про ект за об
щес т ве на трапезария. За пе та 
го ди на в об щи на та оси гу ря ва
ме от ок том в ри до ап рил хра
на за найбедните, са мот ни и 
бол ни въз рас т ни и деца. Тази 
го ди на мес та та ни са 60.

- В 60-хи ляд на та об щи на не 
са ли по ве че хората, ко ито се 
нуж да ят от без п ла тен обяд?

 Повече са, но ко ми сия 
на об щи на та и об щин с ка та 
служ ба за со ци ал но под по
ма га не оп ре де ля кои да бъ дат 
включени. Има си критерии, 
ко ито се изпълняват. Да са 
без дом ни например, да не са 
ад рес но регистрирани, ако са 
деца, да са скитащи. Винаги 
из гот вя ме и ре зер вен списък, 
за що то ня кои си тръг ват от 
града, дру ги уми рат и т.н. 
Веднага включ ва ме хо ра от 
списъка.

- Каква хра на оси гу ря ва те 
на те зи хора, щом на тис кът 
за спи съ ка е голям?

 Найскромната, ко
ято мо же да съществува. 
Обикновено су па и готвено. 
Понякога ос та ват па ри и за 

десерт. Средствата по лу ча ва
ме от МТСП ме сец за месец. 
Те са 2500 лв., на ден за все
ки се по ла гат по 1,95 – 2 лв. 
Преценете са ми как во мо жем 
да пред ло жим сре щу та зи 
сума. Но е топ ло и пряс но и 
хо ра та са доволни.

- За кол ко ле ва хра ни те 
де ца та в дет с ки те градини? 
Таксите, ко ито съ би ра те от 
родителите, сти гат ли за доб-
ра храна?

 Всяка дет с ка гра ди на има 
раз че ти за храната. Но те не са 
високи. Таксите, ко ито съ би
ра ме, са край но ниски. Не са 
про ме ня ни от 23 години. Кой 
смее да вдиг не в кри за та те зи 
пари? От пла ща не са ос во бо
де ни се мейс т ва с 1 родител, 
де цасираци, с бол ни ро ди те
ли и т.н. Общинският съ вет 
не мо же да съ бе ре ку раж и 
да гла су ва пови со ки такси. 
Парите, ко ито постъпват, 
сти гат за ед на тре та част 
от из д ръж ка та на дет с ки те 
градини. Останалите оси гу ря
ва общината. И за храна, и за 
отопление, и за ре монт.

- Същото е по ло же ни ето и 
с дет с ка та млеч на кухня.

 Да, взе ма ме по 16 лв. за 2 
седмици. Но как с те зи сред
с т ва да се сгот ви пи та тел на 
храна? С лев на ден не мо же 
да се оси гу ри за еш ко и пу еш
ко месо, нали?

- Има и родители, ко ито са 
го то ви за пла щат и по-ви со-
ки такси?

 Да. Те нас то яват да уве ли
чим так си те 5 пъти. Но то ва 
са 10 % от родителите. Как да 
ка жем на останалите, че вди
га ме таксите? Много от тях са 
без ра бот ни или до хо ди те им 
сти гат до ми ни мал на та ра бот
на заплата. На то зи етап не 
можем. Това оба че ще ста не 
не из беж но през догодина. 
Общината не мо же да по еме 
фун к ци ите на ор ган за со ци ал
но подпомагане. Централната 
власт ни въз ла га още мно го 
дейности, за ко ито са ми т 
тряб ва да тър сим средства. За 
улич но осветление, за ку чеш
ки при юти и т.н. Увеличава 
се и бро ят на хората, ко ито се 
нуж да ят от по мощ за лечение, 
лекарства, пог ре бе ния и т.н. 
Възможностите на об щи ни те 
оба че са изчерпани. Затова 
ня кои тру пат дългове, дру ги 
от каз ват найеле мен тар ни те 
ус лу ги на хората.

- Какво да се пра ви 
тогава?

 В Деня на ди ало га меж ду 
цен т рал на та и мес т на та власт 
кме то ве те на об щи ни те да до
ха идеи как во да се направи, 
за да се уве ли чи ста бил нос т та 
на общините. Те ис кат за ко ни 
за за щи та на мал ки те об щи
ни и фи нан со ви об лек че ния 
не са мо за бизнеса, но и за 
пого ле ми те общини. С въз ла
га не на нови, но не обез пе че ни 
фи нан со во дейности, ня ма да 
стиг нем до никъде.■

От сайта kmeta.bg

Общината се прев ръ ща в ор ган 
за со ци ал но под по ма га не
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Еле оно ра ЦАНОВА
- Г-н Данчев, оп ти мист ли 

сте и ще има ли в таз го диш ния 
бю джет на стра на та по ве че па-
ри за мал ки те общини?

 Не казвам, че съм оптимист. 
Разгледах мно го де тайл но про
ек та за ре пуб ли кан с кия бю джет 
за 2013 го ди на и там за ка пи та
ло ви раз хо ди на на ша та об щи на 
има за ло же ни и ще ни се от пус
нат 50 000 лева. Тези па ри сти
гат ед ва за 45 ки ло мет ра за по
ла га не на ас фалт по пътищата, 
ко ито за дъл жи тел но тряб ва да 
ре мон ти ра ме , а об що те са бли зо 
48 ки ло мет ра са мо на те ри то ри
ята на град Криводол, не го во ря 
за селата, ко ито са 14 на брой и 
пъ ти ща та са отчайващи. 

- Значи ли то ва , че па на це-
ята за об щи ни те и тях но то 
спа се ние е в европроектите?

 За раз к ри ва не то на но ви 
ра бот ни мес та, труд но казано. 
За вре мен ни ра бот ни мес та и 
об х ва ща не на от дел ни гру пи от 
безработните, пре дим но мла
ди хора, при по ло же ни е , че не 
дой де ня кой из пъл ни тел на то зи 
фи нан си ран от Европа про ект 
от вън и не си до ве де ра бот ни ци, 
мо же би. Трябва да раз чи та ме на 
ед на ра бо те ща ико но ми ка и на 
пос то ян ни ра бот ни мес та. Така 

със съз да ва не то на 
об щин с ко то пред п ри ятие за
ус лу ги раз к рих ме но ви 
ра бот ни мес та, по ви ших ме
зна чи тел но ка чес т во то на 
ус лу ги те за на ши те
съг раж да ни 

и то ва е ви ди мо и но си удов
лет во ре ни е. Ч рез об щин с ко то 
предприятие са мо в до маш ния 
пат ро наж са об х ва на ти 270 
човека, 315 000 ле ва е фи нан
си ра не то на со ци ал ни те ус лу ги. 
Като кмет и бе не фи ци ент об
щи на та по мно го от те зи про
ек ти ,  аз бих наб лег нал по ве че 
на земеделието. Общината има 
дос та тъч но гори, ме ри и па си
ща. По те зи про ек ти с без ра
бот ни те ние ще нап ра вим та ка , 
че да им оси гу рим осем ча со ва 
за етост и как то е при час т ни
те пол з ва те ли , да по лу ча ва ме 
за те зи пло щи суб си дии и те 
да но сят до хо ди на об щин с
ко то дружество, на общината. 
Фактически, всич ки об щи ни в 
България да ва ме без лих вен кре
дит на дър жа ва та и се по лу ча ва 
об рат ни ят ефект. Вместо дър жа
ва та да се гри жи за общините, 
след ка то им се вме ня ват все но
ви и потеж ки задължения, свър
за ни с пого ле ми раз хо ди, по лу
ча ва се обратното. Държавата 
се е пре вър на ла не в майка, а в 
ма ще ха на общините.

- Върви ли на го ре бро ят на 
ос та на ли те без пре пи та ние 
хо ра?

 Безработицата е голяма, ве че 
над ми на ва 35 процента. С от к
ри ва не то на ра бот ни мес та по 
раз лич ни те схе ми на Оперативна 
прог ра ма „Развитие на чо веш
ки те ресурси“ чрез Ми нис тер
с т во то на тру да се опит ва ме да 
ре ша ва ме , ма кар и от час ти, то зи 
бо лез нен проблем. Имаме наз на
че ни по раз лич ни те прог ра ми 50 
ра бот ни ци гра ди на ри, 18 се гри
жат за при да ва не то на покра сив 
и при вет лив вид на града, 32ма 
се тру дят в на ши те селища, 60 
без ра бот ни ве че ра бо тят по под
дръж ка на пъ ти ща та, 19 са ра
бот ни ци те, на ети по програмата, 
ко ито под дър жат пътищата, от 
тях 15 са в се ла та ни, 9 ин ка са
то ри от го ва рят за ре да по па за
ри те в гра да и се ла та и съ би рат 
таксите, има ме 24 еко ло зи, по 
схе ма та „Нов из бор „ са на ети 45, 
пре дим но без ра бот ни, ка то ох ра
на на об щин с ка та собственост.

Освен сил на та стро ител на фир
ма „СтроителКриводол“, ко ято 
да ва прех ра на на мно го се мейс
т ва в об щи на та , око ло 30 чо ве ка 
са за ети във фир ма та на Симеон 
Ангелов за ре цик лаж ни маш и ни, 
по ми нъ кът на ос та на ли те хо ра в 

об щи на та е земеделието. И тряб
ва да от бе ле жа , че кри во дол с ка та 
зе мя се сто па нис ва из к лю чи тел
но гри жов но от арендаторите, 
тук стъ пи ха мощ ни фирми ка то 
„Октопод“, фирмата на Илчовски 
и ня ма де кар не об ра бо те на площ, 
на смях казват, че би ха ра зо ра ли 
до ри асфалта. 

- Реално, по кол ко проекта, 
фи нан си ра ни с па ри от Европа, 
ра бо ти те в мо мен та и кол ко ча-
кат в раз лич ни ин с ти ту ции за 
одоб ре ние и фи нан си ра не?

 Въпреки трудностите, ко ито 
се пос та вят пред мал ки те и в 
зат руд не но фи нан со во със то яние 
общини, ние не се от каз ва ме и 
ра бо тим по мно го проекти. Пред 
фи на ли зи ра не е про ек тът за ко
рек ция ко ри то то на ре ка Лева, 
ко ето е про дъл же ние на из г раж
да не то на ди га та и пред паз ва на
се ле ни ето на Криводол и не са мо 
цен тъ ра на общината, от при иж
да щи во ди и бед с т ви я . Стойнос
т та на про ек та е 1 793 452 лева, а 
об щи на та учас т ва с 52 555 лева. 
Друг проект, кой то ще стар ти ра, 
е ре ха би ли та ция на зе ле ни пло
щи в Краводер, пред дет с ка та 
гра ди на и в центъра. Имаме про
ект за за ле ся ва не на зе ме дел с ки 
зе ми за над по ло вин ми ли он 
лева, кой то е със срок 2013а. По 
ПУДООС ча ка ме ре ше ние и от 
еко ми нис тер с т во то за стар ти ра не 
ре кул ти ва ци ята на ста ро то де по 
за твър ди би то ви от па дъ ци за 617 
900 лева. Сметището е тряб ва ло 
да бъ де ре кул ти ви рано отдавна. 

Включени сме и в един ре ги она
лен про ект за ефек тив на об щин с
ка ад ми нис т ра ци я .

Един от найго ле ми те ни про
ек ти е т.нар. „Воден сек тор на 
Криводол“. Той е на стойност 13 
955 000 лева. На ре ди ца сре щи с 
на ши те де пу та ти, от п ра вял съм 
и лич но пи та не към министри, 
за що с лед ка то об щи на Криводол 
не е бе не фи ци ент по то зи ма
ща бен про ект, тряб ва да из ва ди 
от соб с т ве ния си ре сурс 1 260 
000 ле ва за то зи проект. Пълно 
мълчание, ни кой не ни отговаря. 
Бенефициент е „В и К“  Враца. 
Друг е въп ро съ т,  че то зи про
ект е тръг нал не как то трябва. 
Започнато е с по ла га не то на ка
на ли за ци он ни те тръби, две тре ти 
от тях ве че са готови, ос та ва още 
ед на тре та от ка на ли за ци ята и 
пре чис т ва тел на та стан ция. Бяхме 
кла си ра ни на ед но от пър ви те 
мес та за финансиране, но след 
ка то не мо жах ме да оси гу рим 
не об хо ди мия фи нан сов ре сурс, 
про ек тът бе спрян. Сега, след 
ка то има ме нуж на та фи нан со ва 
под к ре па и бан ко ва га ран ция, 
на дя вам се про ек тът да стар ти
ра на но во и през 2013а да бъ де 
за вър шен окон чат ел но . 

Тър сим па ри отвсякъде. 
Участваме в един про ект за 
раз ра бот ка на но ви па за ри на 
Агенцията по ри бар с т во и ак
ва кул ту ри. През та зи и след ва
ща та го ди на ще из ра бо тим 30 
билборда, ко ито ще рек ла ми рат 
ри ба та ка то пъл но цен на и из к лю

чи тел но не об хо ди ма хра на, ко
ито ще раз по ло жим найве че по 
пътищата, по меж ду на род ния път 
Е79, ще ор га ни зи ра ме сре щи с 
на се ле ни ето за по пу ля ри зи ра не
то на ри ба та ка то по лез но ястие. 
Тези бил бор до ве след то ва ще 
из пол з ва ме да ни но сят приходи, 
ма кар и ми ни мал ни и от дру ги 
реклами. 

- Образование, 
здравеопазване, 
инфраструктура, то ва ли са 
ос нов ни те при ори те ти до края 
на ман да та ви така, как то ги 
за ло жих те в на ча ло то?

 Това мис ля , че би тряб ва ло 
да бъ дат при ори те ти не са мо на 
об щи на Криводол, а и на всич ки 
бъл гар с ки об щи ни. Ние по ла га
ме из к лю чи тел но мно го гри жи 
за на ши те деца, под по ма гай ки 
въп ре ки ог ра ни че ни те ни въз
мож нос ти сто ло во то хранене, 
транспорта, но те , де ца та, ста
ват все помалко. В ре зул тат на 
стряс ка щия де мог раф с ки срив 
в ця ла та стра на и при нас уче
ни ци те намаляха. Имаме дейс т
ва щи СОУ „Кирил и Методий“ 
в гра да и три учи ли ща в селата, 
из п ра тих ме през сеп тем в ри 64 
първокласници. Но тъй ка то де
ца та ста ват все помалко, въп ре
ки на ше то ста ра ние да за па зим 
учи ли ща та с ма ло мер ни и сле ти 
па ра лел ки, ка то ги фи нан си ра ме, 
ня ма га ран ци я , че в след ва щи те 
го ди ни ня ма да зат во рят вра ти 
дет с ки гра ди ни по селата, къ
де то ги има сега. В сек тор здра

ве опаз ва не, осо бе но горд съм с 
но вия проект, кой то ре али зи ра ме 
съв мес т но със со ци ал но то ми
нис тер с т во, БЧК и швейцарския 
Чер вен кръст. За ба за на про
ек та слу жи пър вият етаж на 
поликлиниката, там со ци ал ни 
ус лу ги ще по лу ча ват 85 чо ве ка, 
ще се раз к ри ят но ви се дем ра
бот ни мес та за са ни та ри и ще 
за дър жим там че ти ри ме ди цин с
ки сестри, ко ито ня ма да на пус
нат гра да и стра на та ни, за да се 
гри жат за инвалиди, въз рас т ни 
и хо ра, нуж да ещи се от по мощ в 
чужбина, а да об г риж ват сво ите 
съграждани. Имаме и не до из г ра
ден дом за въз рас т ни хора, но на 
то зи етап ня ма от къ де да на ме
рим бли зо по ло вин ми ли он лева, 
за да бъ де за вър шен то зи со ци
ален обек т.  Ня ма ме финанси, 
за да го доизградим. Пос то ян но 
ин фор ми рам ми нис тър Дянков за 
то ва , че 

ед на об щи на се уп рав ля ва
с пари, а не с обе ща ния и
че на нас ни е не об хо ди ма
ре ал на под к ре па
от държавата, 

то га ва и ние ще сме доб ре, и тя 
ще е добре. 

-  Как се ра бо ти с един об що 
взе то пъс тър об щин с ки съ вет 
и има ли ка уза , ко ято ви обе ди-
ня ва ? 

 Като вся ко но во на ча ло и при 
нас на пас ва не то в пър ви те ме се
ци бе ше трудно. Но, ко га то все ки 
проект, вся ко бъ де що ре ше ние 
е сло же но чес т но и от к ри то на 
ма са та и то ва е проз рач но за хо
ра та, има раз би ра не от об щин с
ки те съветници. Доволен съм, че 
те чес то са кри тич ни, но то ва ме 
дър жи побу ден за проб ле ми те 
на хо ра та и ам би ци ран за тях но
то решаване. А об ща та ни кауза, 
то ва е все подоб ри ят жи вот на 
хо ра та от об щи на та .

- С т рас т та ви към спор-
та и по-точ но към фут бо ла е 
известна. Ще прив ле че те ли 
мла ди те в об но ве ния ста ди он 
и ба за та там или те ще си ос та-
нат по ка фе не та та и иг рал ни те 
за ли?

 Това е най го ле ми ят ни 
про ект и той е за мла ди те хо
ра в Криводол. На ста ди она се 
ра бо ти уси ле но, в мо мен та но
ва та сгра да е готова, пос та вя се 
нас тил ка та на са мия ста ди он. 
Изпълнителят, на ша та фир ма 
„СтроителКриводол“, га ран
ти ра ,  че до март ще бъ де окон
ча тел но из г ра де но спор т но то 
съ оръ же ние, ко ето от го ва ря на 
всич ки ев ро пейс ки стандарти. 
Аз зас та нах ка то кмет из ця ло 
зад предложението, стар ти ра ло 
още от пре диш но то ръ ко вод с т во, 
да бъ де до вър ше на за поч на та та 
спор т на ба за, ка то тя пос лу жи за 
ос но ва за из г раж да не то на две 
спор т ни па ра лел ки по фут бол и 
ед на по тенис. 

Това е един от на чи ни те да
за дър жим мла ди те хо ра тук, 

във все по ве че зас та ря ва ща та ни 
и обез лю дя ва ща се община. Като 
спор тен чо век и се га ка то кмет 
съм в мно го доб ри от но ше ния с 
ФК „Лудогорец“  Разград, ко
ито в мо мен та са хи тът на бъл
гар с кия фут бол и те про явя ват 
ин те рес към спор т ния ком п лекс 
в Криводол. Тяхната идея е след 
ка то ста не го тов из ця ло мо дер
ният спор тен комплекс, те да 
нап ра вят тук спор т на па ра лел ка 
по фут бол на тех ния клуб за об
лас ти те Видин, Враца и Монтана. 

Ще кан ди датс т ва ме за до из
г раж да не то на спор т ния ком п
лекс с хо тел с ка част, ресторант, 
ба се йн,  кой то е поч ти го тов, и 
да има мно го фун к ци онал на спор
т на за ла. Имаме строители, ще 
кан ди датс т ва ме за фи нан си ра не 
по мяр ка 321 на Опе ра тив на та 
прог ра ма за раз ви тие на сел с
ки те ре ги они и се на дя вам да 
пред ло жим на на ши те мла де жи 
и на гос ти те на Криводол ед на 
съвременна, с всич ки удоб с т ва 
ба за за спорт.■

Петър Данчев, кмет на Община Криводол:
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Община 
не се уп рав ля ва 
с обещания, 
а със сред с т ва 
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Написването на „История 

славянобългарска“ от Паисий 
Хилендарски е голямо, зна чи мо и 
кръс то път но дело, в ко ето са впле те
ни но ви те идеи на времето.

В БАН бе чествана го диш ни на та 
от създаването на забележителната 
българска книга.

На 19 юни Българската пра вос лав
на цър к ва по чи та па мет та на Свети 
Паисий Хилендарски. През 2012 г. се 
на вър ш ват 290 го ди ни от рож де ни ето 
на све те ца и 250 го ди ни от на пис ва
не то на „История славянобългарска“.

Под пат ро на жа на пре зи ден
та Росен Плевнелиев за почнаха 
все на род ни те чес т ва ния на чет
върт хи ля до ле ти ето на „История 
славянобългарска“ от Паисий 
Хилендарски. Когато го во рим за де ло
то на Паисий, найчес то отбелязваме, 
че с не го за поч ва но ви ят път на бъл
гар с ко то общество, по кой то то дос
тиг на до въз с та но вя ва не то на сво ята 
държавност.

На чес т ва не то в Големия са лон на 
БАН при със т ва ха сек ре та рят на пре
зи ден та по въп ро си те на духовността, 
кул ту ра та и на ци онал на та иден
тич ност проф. Кирил Топалов, 
Видинският мит ро по лит Дометиан, 
Търновският мит ро по лит Григорий, 
пред се да те лят на БАН акад. Стефан 
Додунеков, бив ши ят пред се да тел на 
БАН акад. Никола Съботинов, учени, 
рек то ри на вис ши училища.

В сло во то си акад. Додунеков каза, 
че пре ди чет върт век мал ка та кни жи ца 
на Паисий Хилендарски е про ме ни ла 
бъл гар с ко то мислене, по со чи ла е пъ
ти ща та за за паз ва не на бъл гар с ка та 
дър жав ност и е да ла сми съл на на ци
онал на та идея, до ве ла до съз да ва не
то на мо дер на България.

Делото на Хилендарския мо нах 
бе ше по че те но и с праз нич на све та 
литургия, во де на от Сливенския мит
ро по лит Йоаникий, в ка тед рал ния 

храм „Св. Александър Невски“. От 
Атонската све та обител, Паисий чрез 
сво ята „История славянобългарска“ 
из п ра ща ве ли ки те и не заб ра ви ми пос
ла ния за вяра, род, език и свобода.

На литургията, на ко ято проз ву ча 
и Синодално послание, при със т ва ха 
съ що чле но ве на ор га ни за ци он ния 
ко ми тет за честванията, миряни. След 
праз нич на та литургия, се ми на рис
ти с ико на та на пре по доб ни Паисий 
Хилендарски по ве до ха шес т вие до 
па мет ни ка на Хилендарския монах, 
кой то е в съ сед с т во с катедралата, 
къ де то бе ше под не сен венец, а Хорът 
на со фийс ки те мом че та из пя пе сен за 
будителите.

Директорът на Националния цър ко
вен ис то ри коар хе оло ги чес ки му зей 
Никола Хаджиев пред ло жи всич ки 
духовни, кул тур ни и об ра зо ва тел ни 
средища, ко ито но сят име то на Паисий 
Хилендарски тряб ва да бъ дат пре име
ну ва ни на „Св. Паисий Хилендарски“, 
в съ от ветс т вие с не го ва та ка но ни за
ция от 1962 г. По ду ми те му в стра на
та съ щес т ву ват мно го учеб ни звена, 
читалища, ули ци и площади, ко ито 
но сят име то на светеца, но без не го ва
та ду хов на титла.■

1 ноември – Ден на 
народните будители

● Велики послания 
за вяра, род, език
и свобода. 
● 290 г. от 
рож де ни ето на
Паисий Хилендарски
и 250 г. на ”История
сла вя но бъл гар с ка” Контур
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приложение на  “СЛОВО плюс” за култура 

Валентина БОБОЙЧЕВА
Учи се и паметта. Нуждае се и тя от 

уроци, ка то вся ка история, ка то все ки 
корен, тре вич ка и цветенце. А ко га то 
то зи урок ид ва от сърцето, от спо да ве
на та през съл зи ус мив ка и при та ения 
дъх, той се за пом ня за дълго, за цял 
жи вот…

Ще ос та не на уче но то и от та зи ве чер 
в читалището в се ло Търнава. Ден ка
то ден, два де сет и сед ми ят по ред на 
август, бил е праз ник – на ча ло на ед ни 
живот, на творчество, мъдрост, сло ва и 
мно го любов.

Радослав Линковски – не го во то 

начало, жи во тът му, ду ми те му…
„Той брат е на щуреца, кой то пее
и вол но на тре вич ки те се люшка.
Със пе сен обич ка то жи то сее,
а жъ не вя тър и бе ре градушки.”
И хората, близ ки нему, съб ра ни тук, 

за да си спомнят, да разкажат, да про
че тат…

Галя Станчева – един с т ве на та му 
дъщеря, Симеонка Цончовска – не го
ва братовчедка, Евгени Петров – бивш 
ди рек тор на Прогимназията в се ло 
Търнава, Пенсионерски клуб „Здравец”, 
Габриела Раловска – кмет на Търнава, 
инж. Иво Цветков – кмет на об щи на 

Бяла Слатина, твор ци от ли те ра ту рен 
клуб „Китка” към чи та ли ще то в Бяла 
Слатина и още – мно го търнавчани, 
има щи от но ше ние към словото, при
яте ли и близ ки на поета.

Той е ро ден тук пре ди 76 го ди ни и 
съв сем ес тес т ве но е вечерта, пос ве
те на на него, да бъ де в род но то му 
читалище, ор га ни зи ра ло та зи сре ща 
съв мес т но с кметството, с училището, 
с мла ди те и повъз рас т ни те хора, как то 
и със съ дейс т ви ето на Община Бяла 
Слатина.

Поетът сам раз каз ва за се бе си:
„Вие си мислите: стра нен човек.
Странен съм, вярно, 
стра нен и чуден.
Грее в очи те ми чист, изумруден,
ус т ре мът во лен на на шия век.
Аз по ле тя вам на свет ли звезди.
Бродя из Космоса с ми съл крилата.
И се зав ръ щам бо гат на Земята,
нов и пре чис тен от зем ни беди.”
Да, той се за вър на та зи при ве чер – в 

пес ни те по не го ви сти хо ве и му зи ка на 
Николай Неновски, из пе ти от чи та лищ
на та во кал на гру па „Детелина”, 

в ду ми те му и в споделеното, 
и в раз мис ли те му за поезията, с 

ко ято вър вят „хва на ти ръ ка за ръка, 
… по бре го ве те на Огоста и Скът,… в 
ро мо на на бързея, в ше по та на сне
жин ки те…”

И ця ла ве чер тър сех ме от го во ра 
– да ли тя, по ези ята е „скрит в чо ве
ка глас, пред чув с т вие и ми съл”, или 
„ма гия”… „Може би е мъд рос т та на 
живота, бли зък съ бе сед ник и дру гар… 
Но не е ли по ези ята по ето ва та душа, 
по лит на ла ка то пти ца чрез словото?...”

Но как во то и да е поезията, на как
во то и оп ре де ле ние да отговаря, със 
си гур ност тя пра ви све та подо бър 
и, как то ка за и кме ти ца та Габриела 
Раловска, „ка ра ни да бъ дем добри, да 
се по чув с т ва ме подобри.”

А Радослав Линковски е са мо на
ча ло то – пър ви ят час от уро ци те на 
паметта.■

Уроци на па мет та

Мартен КАЛЕЕВ

Взаимност
Синът ми иг ра еше на плажа. С ше

пи заг реб ва ше пя сък и го хвър ля ше 
над вълните. Попитах го как во върши, 
а той ми от вър на със си я ещи очи:

 Храня морето! Виж как ха пе брега! 
Сигурно е мно го гладно... 

Гледах го изу мен и му за виж дах 
за ра ди не го ва та ис к ре на вяра, че знае 
как во прави. Това му се стру ва ше 
възможно. И важно! Продължи упо ри
то да “хра ни” морето, до ка то аз зя пах 
бе ли те хвър чи ла на чайките. 

След ня кол ко ча са от но во дой де 
при мен. Този път в ше пи те си но се
ше мор с ка вода. Пак ме пог лед на с 
лъс ка ви очи и ми за яви с ця ла та си 
сериозност:

 Сега пре ли вам мо ре то в ше пи те 
си!

 А за що ве че не го храниш?  по пи
тах го аз.

 Ами прос то се га то ва е поважно! 
 и се упъ ти да до вър ши сво ята из
к лю чи тел но важ на работа. Направи 
де се ти на крачки, обър на се и до пъл ни 
многозначително: 

 Ще го сгу ша в ше пи те си, за да 
заспи...

Разсмях се. Защото раз би рах дреб
на та му хитринка. Запитах се ко га ли 
за губ ва ме сво ята на ив на и ве ли ка 
вяра, че не въз мож ни те не ща са важни, 
осо бе но ко га то ги вър шим точ но ние? 
И ко га и как раз би ра ме кое не въз мож
но е поваж но от дру го невъзможно? 

Но найтру ден ми се сто ри от го во
рът на въпроса:

 Когато за гу бим та зи на ив на и ве
ли ка вяра, че не въз мож ни те не ща са 
на ис ти на важ ни за вършене, кол ко ли 
на ис ти на ве ли ки тай ни или бла жен с т
ва не откриваме?  

Написах вър ху пясъка:
В мал ки те си ше пи
си нът ми сгуш ва морето.
То му бли же пе ти те от радост.■

СНИМКА: АРХИВ



Цветан ИЛИЕВ

Много ми е труд но да пи ша за 
Вероника Лазарова, за нейна

та сти хос бир ка „Аз, раз ноц вет на та”, 
отиш ла си тол ко ва ра но и не ле по от 
тоя свят. Ако емо ци ята взе ме връх 
над мене, ще тряб ва да пре къс на 
откровението. Причината е в нейния 
та лант – самобитен, значителен, 
разноцветен, неудържим. Именно в 
не го е за ло же на съдбата, орисията, 
жребият, предопределеността. 
Драгомир Шопов при зо ва ва да не 
се на ра ня ват поетите, те са ми са си 
наранени. Съдбоносен е не са мо 
фактът, че тя е дъ ще ря на зе мя та „на 
уби ти те по ети”, но и на ра но на пус
на ли те ни от болести, катастрофи, 
самоубийства: Петя Дубарова, Яна 
Язова, Петя Йорданова, да не го во рим 
за поетите. И то ва не е случайно. Не 
е случайно, че твор ци те на изящ на
та сло вес ност са тъжни. Дори един 
Вапцаров е тъ жен поет. Достатъчно 
е тра гич ни те об с то ятел с т ва да се съ
бе рат в един въ зел сре щу та лан та и 
да не се учуд ва ме на раз тър с ва що
то ни последствие. А как поетично, 
лирично, про лет но зву чи име то й 
Вероника, да де но й с мно го любов, вя
ра и мечти: Ведрост, Еделвайс, Роса, 
Орфей, Надежда, Извор, Красота, 
Ангел. Всяка бук ва от не го е ка то 
бисер. Това е име на ро де на по ете са 
и ху дож ник и то неп ри ну де но пре диз
вик ва у нас възхищение. И стра нич
на та й дейност не са мо не за мъг ля ва 
та лан та на твореца, но го пра ви още 
повпечатляващ. За вър ш ва ар хи
тек ту ра в УАСГ, из да ва сту ден т с ки 
вес т ник „вЗор”, има пуб ли ка ции в на
ци онал ния сед мич ник за об ра зо ва ние 
и на ука „Азбуки”, сце на рист и во дещ 
е в че ти ри це ре мо нии при връч ва не 
на еже год ни те сту ден т с ки наг ра ди 
ХАОС, пред с та ви тел е на сту ден
ти те във Факултетен и Академичен 
съвет, как то и на Общото съб ра ние 
на Архитектурния фа кул тет и на 
Университета. Занимава се още с пре
по да ва тел с ка дейност, за щи та ва док
тор с ка дисертация, с ко лек тив пе че ли 
вто ра наг ра да в кон курс за обем ноус
т ройс т ве но про уч ва не на Централна 

жп га ра в Пловдив, пла кет и гра мо та 
от на ци онал ния прег лед на бъл гар с ка
та ар хи тек ту ра…

Вижда се от крат ка та ви зит на 
картичка, че Вероника е ши ро кос к ро
ена личност, раз ноц вет на ка то талант. 
Трудно ли е да си пред с та вим как то зи 
ог ро мен ду хо вен и емо ци она лен обем 
ще се по не се от ед но нежно, чув с т ви
тел но жен с ко сърце? Дали в то ва не 
се крие от го во рът на глав ния въпрос: 
за що та зи тол ко ва талантлива, кра
си ва мла да же на си оти ва тол ко ва 
рано? И над всич ко звън тя ща та й 
по етич на струна. Тя жи вее с то зи 
бо жес т вен огън до ри ко га то плъз га 
ръ ка та по су хи те чер те жи и схеми. 
Той на пи ра отвътре, из га ря я, за да 
ос та не буд на до къс на нощ, пи шей ки 
сво ите сти хо ве или ри су вай ки сво ите 
ескизи. И тук се на ди га ка то фон тан 
гръ мо те ви чен вик към живота: защо, 
за що е тол ко ва несправедлив, за що 
пре кър ш ва цъф те жа и раж да емос т та 
на ед на тол ко ва мла да жена, поетеса, 

художник, архитект? До па ле ща бол
ка несправедливо. Защо жи во тът 
е тол ко ва жесток, до ри нелогичен? 
Необяснимо. Вероника е обичана, ува
жа ва на от близ ки и роднини, приятели, 
колеги, це ни те ли на нейна та по езия 
и платна. Тя прос то е ро де на за обич. 
Много са се опит ва ли да я разберат. 
Но до ри нейни те ро ди те ли ед ва ли 
са могли. Може би и тя са ма та не е 
могла. А е тряб ва ло да се опознава, 
да се пази, ви на ги да има креп ко 
рамо, то пъл га лещ глас, обич, майчин
с ки грижи. Това зна чи да се про ник не 
в дъл би ни те на нейна та све тая светих. 
А там бли ка из га ря ща ми съл за 
живота, за смъртта, за любовта, за хо
ра та и природата. Там е ди ле ма та за 
пъ тя на живота, за сми съ ла от раж да
не то на човека. А щом про ник ва не то и 
об г раж да не то не е дос та тъч но (не въз
мож но е да бъ де достатъчно), по ете
са та ос та ва са ма сред тълпата, с из
га ря ща та жаж да за лю бов и доброта. 
Всичко то ва е съб ра но ка то във фо кус 

в нейни те стихове.
Аз ня ма да пра

вя ди сек ция на та зи 
поезия, да й от не мам 
магията. Читателят 
тряб ва да бъ де сам 
об ла дан от ед на кла
си чес ка за вър ше на 
по езия – ясна, звуч на 
ка то камбана, с впе
чат ля ва що ху до жес
т ве но майсторство, 
и то още в началото. 
Ще по со ча само, че 
любовта, самотата, 
кра со та та в жи во та и 
при ро да та са чер ве ни
те ниш ки в по етич ни те 
й откровения. Това се 
от на ся и за нейна та 

живопис. И не мо же да бъ де другояче.
Аз към ця ла от обич из ве за на вече,
мо ят дъх е час ти ца проз рач на лю бов –
аз заспивам, във обич потънала, вечер,
аз жи вея в ков че же с лю бо вен обков!
И на вяр но сър це то ще сек не да бие,
ако не ус пее лю бов да открие!!!
За как ва лю бов копнее? За 

божествената, окрилящата, 
вдъхновяващата, всепобеждаващата, 
ко ято во ди към творчество, под виг и 
безсмъртие. Черните саж ди на страс
т та са из к лю че ни от нея. Интересно е 
на пи сан ци къ лът „С Ъ 1 0 0 Я Н И Я”. 
Не слу чай но тя пише: „Аз съм вечна! 
Аз съм без с мър т на вече!” С та ки ва 
ду ми мо же да из риг не са мо ис тин с ки
ят талант.

Поетите по на ча ло са са мот ни 
хора. Може ли Вероника да бъ де 
изключение? Не, раз би ра се.

А аз съм око ва на и вър за на
за жер т ве ния стълб на самотата!
    („Отломки от лю бов”)
„Аз, раз ноц вет на та” тряб ва да е 

сред хората. Чудесната й по езия тряб
ва да зву чи на ли те ра тур ни вечери, 
на раз лич ни тържества, да пъ ту
ва с хо ра та във влакове, самолети, 
параходи, при ту рис ти чес ки излети. И 
наш дълг е да нап ра вим това, ка то я 
популяризираме. С то ва от к ро ве ние 
ние из пъл ня ва ме един та къв чо веш ки 
и твор чес ки дълг.■

Обречеността 
на та лан та

Вероника ЛАЗАРОВА

Броди по света 
художник
Рисувам с четка от магия,
палитра имам от цветя,
но все се мъча да открия
боичката за доброта.

Ще тръгна сутрин мълчалива
из тихия и дремещ град.
На всяка къща – мрачна, сива – 
ще дам от този чуден цвят.

А после по света ще бродя
с палитрата си, с четки сто.
Земята цяла ще обходя
и ще рисувам аз добро.

Ще бъда неуморна – лято, зима,
не ще се спра пред студ и самота.
Кажете ми – къде я има
боичката за доброта?

Самотно 
стихотворение
Самотните хора в самотния град,
в самотните къщи, 
в самотния свят
самотни се движат – 
и старец, и млад,
самотни и в радост, 
самотни и в яд.

Самотен се раждаш, 
самотен умреш,
но вече си почнал - 
не можеш да спреш.
И креташ самотен, бездомен и 
сам,
загубил и вяра, и обич, и храм.

Самотен те гледа 
отнейде светът
как бродиш самотен, 
без цел и без път.
Самотно в гърдите 
сърцето тупти,
а колко самотен 
си всъщност и ти!

ВЕРОНИКА ЛАЗАРОВА

Никола НАМЕРАНСКИ
Ако бе ше жив, днес про

фе сор Стойко Стойков ще
ше да бъ де на 100 години. 
Обаче той си ос та на на 57 
с ре но ме на учен и пре
по да ва тел от ев ро пейс ка 
класа, с ви со ки пос ти же ния 
в об лас т та на бъл гар с ка та 
ди алек то ло гия и лин г вис
тич на та география, на бъл
гар с ка та фонетика, лек си
ко ло гия и лексикография, 

на ези ко во то строителство. 
Защитил док то рат в 
Карловия уни вер си тет в 
Прага, той е пър ви пред се
да тел на Международната 
ко ми сия по фо не ти ка и 
фо но ло гия на сла вян с ки те 
езици.

Ние, не го ви те уче ни ци и 
последователи, го за пом
них ме ка то об ра зец на учен 
и преподавател, но си тел 
на ви со ка ака де ми чес ка 

култура, па зи тел на тра
ди ци ята и в съ що то вре ме 
но ва тор в сво ето на уч но 
направление, пос ло вич
но трудолюбие, скро мен и 
добродушен. Запомнихме го 
ка то ви на ги изис ка но об ле
чен и спретнат.

Неговите книги, и осо бе
но „Софийският уче ни чес ки 
го вор”, „Българска ди алек
то ло гия”, „Христоматия по 
бъл гар с ка ди алек то ло гия”, 

„Увод в бъл гар с ка та фо не
ти ка”, „Банатският го вор” и 
др., свидетелстват, че ста ва 
ду ма за пло до вит автор.

Поклон пред не го ва та 
свет ла па мет и не го во то 
без с мър т но дело!■

Колосът на бъл гар с ка та 
ди алек то ло гия
100 г. от рож де ни ето на проф. др Стойко Стойков 
(26.Х.1912 г. – 9.ХII.1969 – 26.Х.2012 г.)

Той е на светлото, 
приведен, шеп нещ 

не що на овцете, аз ид вам 
от тъмното. В ни кой слу чай 
ня ма да ме види, ако зас
та на до пот ро ше на та пор та 
и го наблюдавам.

Очаква ме, но не знае 
деня, часа.

Знае само, че 
ще си дой да те зи 
дни – ще ка ча тия 
па леж ни влакове, 
от ко ито ка то на 
майтап мо жеш да 
леп неш пнев мо ния 
и ту палупа, ту па
лу па ще дой да да 
го видя. 

Излизам на свет ло то и 
той на ис ти на ме вижда. По 
кас ке та му, как то ми ли они
те дру ги пъти, има зла тис
ти слам ки и от свет ли на та 
на елек т ри чес ка та круш ка 

под сайван та те проб ляс
ват и засияват.

Ръцете му про пъж дат 
гальов но на хал ни те и топ
ли ов чи муцуни, гот вят се 
да из ра зят с жест из не на
да та му.

Посреща ме оба че 
просто, по селски, та ка как

то го е пра вил винаги, без 
из лиш ни ку пеш ки занесии, 
та ка то де те ви на ги съм си 
мислил, че то зи чо век не 
ме обича. 

А  знам, че не е така.
Особено сега, ко га то зе

мя та се пре то ва ри от не го
ви и мои скъ пи мъртъвци.

Ех, тате, та те  ...
Дворът е пуст и 

неосветен. Къщата – сту де
на самотница, об г ра де на 
от го ли дървета, а от п ре де 
й ле ха та с яну ар с ки те пре
цъф те ли кокичета.

Сега е още зима, сре да
та на фев ру ари и ко ки че
та та са сгу ше ни в очак ва
не на дру гия сняг.

Бързаме да си ка жем 
думите, притесненията, 
очакванията. Той се су

ети – ис ка на вяр но да ме 
на гос ти с найху ба ва та си 
зим на манджа.

Ял, не ял, тряб ва да го 
уважа.

Лютеницата от ни за ни 
чер ве ни чуш ки е и мое лю
би мо ястие.

Самотникът е по па рил 
от къс на ти те от 
по вор ка та лю
ти су хи чуш ки и 
пос ле ги е скъл
цал с бе ли лук в 
зем ле на та бер
ков с ка паница, 
по две кап ки 
оцет и олио  от

го ре и готово, то пи със 
зал ци и пий оте ло во вино, 
просто, бързо, благо...

Ех, тате, тате...
Къде си сега,
бед ни без бож ни ко
мой скъп?!?■                                                    

Портрет без рамка
Цветан АНДРЕЕВ



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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

„ЕЛИНА” ЕООД – Монтана

● сенници;
● шатри;
● мо бил ни басейни

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

ТПК “Септември” 
– Монтана

произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 
и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

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

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

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

ПРИСТАНИЩЕН 
КОМПЛЕКС – 
ЛОМ ЕАД

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

1 – 7 ноември

1 ч * Св. безсребреници и 
чудотворци Козма и Дамян 
Асийски Св. прпмчци Яков 
Костурски и двамата му 
ученици: дякон Яков и мон.
Дионисий

2 п Св. мчци Акиндин, 
Пигасий, Афтоний, 
Елпидифори, Анемподист

3 с Св. свщмчци Акепсим, 
Йосиф и Айтал. Преп. Пимен 
Зографски

4 н † Неделя след Неделя 
подир Въздвижение. Преп. 
Йоаникий Велики. Свщмчк. 
Никандър, еп. Мирски 
и Ермей презвитер. Св. 
свщмчци Никандър, еп. 
Мирски и Ермей презвитер

5 п Св. мчци Галактион 
и Епистима Архангелова 
задушница

6 в Св. Павел, архиеп. 
Констатинополски. Св. 
Клавдия.

7 с Св. 33 мчци в Мелитин. 
Преп. Лазар Галисийски 
чудотворец

Хляб за бед с т вие

Елеонора ЦАНОВА
Уникална “операция”, с учас ти ето на 

Гражданска за щи та и ръ ко вод с т во то на ОКС –
Враца, се про ве де в края на ми на ла та сед ми ца в 
мез д рен с ко то се ло Лик. 

Там бе за дейс т ва на зат во ре на та от дав на сел с
ка фурна, при го де на да ра бо ти на твър до гориво, 
въг ли ща и дърва. Консервираната, по ра ди лип
са та на хо ра в селото, фур на е ос та ве на ка то 
ре зерв в слу чай на не об хо ди мост  при бед с т вия 
и аварии, не дай Боже и при война, ко га то на 
мес т ни те хо ра не мо же да се дос та вя на същ ния 
по друг начин. Пещта е стара, но бе зот каз на и за 
нейно то под дър жа не в го тов ност във  все ки мо
мент се по ла гат грижи.

Както спо де ли пред се да те лят на вра чан с кия 
ко опе ра ти вен съ юз Велко Атанасов, в сис те ма
та на Централния ко опе ра ти вен съ юз има мно го 
за кон сер ви ра ни ста ри фур ни и вся ка го ди на се 
пра ви по ед но та ко ва по каз но отваряне, за да се 
ви ди тях на та го тов ност за ре ак ция при нужда. 
Във Врачанско та ки ва има още в Типченица, 
Криводол и Кнежа. Брашното за из пе че ни те на 
ис тин с ка жар 240 хля ба бе ше оси гу ре но от т.нар. 
во ен нов ре мен ни запаси, а още топ ли те са му
ни бя ха раз да де ни на мно жес т во то гос ти от Лик 
и окол ни те се ла на об щи на Мездра, дош ли на 
събитието.■

СНИМКИ: АВТОРЪТ

ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

Обединени зе ме дел ци 
ини ци ират об щес т ве на 
дис ку сия

ПП „Обединени зе ме дел ци” ини ци ира об щес т ве
на дис ку сия за не об хо ди ми те про ме ни в аг рар на та 
по ли ти ка на България.

Какво е мне ни ето ви за:
1. Въвеждане на гор на гра ни ца на соб с т ве нос т

та на зе ме дел с ки земи;
2. Въвеждане на гор на гра ни ца на субсидията, 

ко ято мо же да по лу чи един зе ме дел с ки 
производител;

3. Децентрализация на уп рав ле ние на ев ро пейс
ки те про ек ти чрез одоб ре ние на ре ги онал но ниво;

4. Подкрепяте ли ко опе ри ра не то на дреб ни и 
сред ни производители;

5. Намаляване на ДДС вър ху зе ме дел с ка та про
дук ция и храните.

Очакваме ва ши те предложения, по зи ции и ко
мен та ри на e-mail: diskusia@zemedelci.org или 
на адрес: 

София 1000, бул. „Витоша” № 12, 
ет. 3, ПП „Обединени зе ме дел ци”.
Изпратените мне ния ще бъ дат пуб ли ку ва ни на 

сай та на ор га ни за ци ята – www.zemedelci.org и на 
стра ни ци те на съ юз ния вес т ник „Народно зе ме-
дел с ко зна ме ХХI век”.

ВСИЧКО ЗА ДОМА
ВТОРА УПОТРЕБА 

от Германия

Мебели, ел. уреди,
колелета, 

ком пют ри и мно го други.
В под ле за на жп га ра та в Монтана.



Елеонора ЦАНОВА
Да въведе ред в една от най

старите и найнаселени ромски улици 
 “Райна Княгиня”, в подножието 
на Балкана, се зае в края на 
седмицата врачанската община. След 
многобройни срещи и разговори на 
заместниккмета Светлозар Луканов 
с живущите и твърдост спрямо 
настанилите се полулегално тук 
фамилии роми, които не плащат 
нито ток, нито вода, багерите реално 
започнаха бутането 
на единадесетте 
бараки. Строени през 
1967 година са 54 
временни жилища, 
за да подслонят 
пострадалите от 
голямото бедствие, 
наводнението от 
скъсаната дига на 
мина “Плакалница”, 
след години в тях са 
настанени бездомни 
ромски семейства. 
Останали са 11 бараки, 
за които са  издадени 
11 заповеди за 
временно настаняване. 
Временното станало 
постоянно, както често 
става у нас и сега в 
тези бараки живеят 
децата, внуците, че и правнуците 
на някои от първите заселници. 
Нелегално са направени пристройки 
и  към съществуващите помещения. 
Бараките са станали опасни за 
живущите там още отпреди десетина 
години. Около тях има отходни ями, 
външни тоалетни, сметища. А всичко 
това спада във вододайната зона на 
областния град и тук има резервоар 
за захранване с вода.

На живущите е даден срок 
от дватри дни, след като беше 
изключено електрозахранването 
и подаването на вода, за да се 
гарантира безопасност, сами да 
развалят постройките и вземат от 
тях всичко, което са вложили като 
подобрения  дограма, цикли и други 
материали, след което багерите 

ще разчистят основно терена. 
Макар сериозно респектирани от 
полицейското засилено присъствие, 
ромите изразиха недоволството си, 
че това, което им се предлага като 
жилища  гарсониери в общинската 
собственост, т.нар. “виетнамски 
общежития”, не ги задоволява. 
Наистина е така, защото покрай 
11те титуляри, които имат правото 
на компенсация с дом, в бараките 
живеят по още 78 човека най

малко. Така и не стана ясно колко 
са жителите на това ромско гето, 
но официално се водели 3040, 
казаха от общината. С изключение 
на две семейства, от водещите 
се официално като наематели на 
бараките, останалите дължат по 1800 
лева само за наем през последните 
пет години, 8300 са неизплатените 
задължения за ползвана вода. 

В някои от жилищата в 
общежитието нямаше ток и те се 
оплакват, но това е, че те са ползвани 
от техни събратя, които натрупаха 
огромни дългове, електричеството 
бе изключено и те просто изчезнаха, 
заяви заместниккметът на Враца 
Луканов, който лично се увери, че 
мисията по разчистването върви 
успешно и найвече безопасно.■

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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

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

п
лю

сСлово

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

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

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

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

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

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

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

Мирослав ГЕТОВ
Oт 1 до 12 ок том в ри 2012 

г. де ле га ция на Националната 
асо ци ация на пред се да те
ли те на об щин с ки съ ве ти в 
Република България (НАПОС 
 РБ), во де на от нейния из
пъл ни те лен ди рек тор Делян 
Дамяновски (пред се да тел на 
Общински съ вет  Мездра) и от 
пред се да те ля на Управителния 
съ вет Красимира Германова 
(пред се да тел на Общински 
съ вет  Созопол), осъ щес т ви 
пъ ту ващ се ми нар за об мя
на на опит в об лас т та на 
мес т но то са мо уп рав ле ние в 
стра ни от Европейския съ юз 
и за поз на ва не с дейнос т та 
на Конгреса на мес т ни те и 
ре ги онал ни влас ти в Европа, 
Парламентарната асам б лея 
на Съвета на Европа (ПАСЕ), 
Европейския пар ла мент и 
Комитета на регионите. В 
със та ва на 47член на та де ле
га ция вли за ха още пред се да те
ли те на об щин с ки те съ ве ти в 
Ботевград и Свищов Йорданка 
Лалчева и Светлана Георгиева, 
слу жи те ли в об щин с ки те 
администрации, об щин с ки съ
вет ни ци и кме то ве на на се ле ни 
мес та от об щи ни те Мездра, 
Созопол и Свищов. Програмата 
на се ми на ра включ ва ше 8 де ло
ви сре щи в Любляна (Словения), 
Страсбург (Франция), Брюксел 
(Белгия), Мюнхен (Германия) и 
Залцбург (Австрия). 

В Любляна бъл гар с ки те 
пред с та ви те ли бя ха 

при ветс т ва ни от кме та на 
сло вен с ка та сто ли ца Зоран 
Янкович, един от 25те най
доб ри кме то ве в света, кой то 
пре зен ти ра доб ри те прак
ти ки на об щи на та в сфе ра та 
на екологията, си гур нос т та 
и ус лу ги те за гражданите. 
Директорът на Дирекция 
„Местно са мо уп рав ле ние” 
в Община Любляна Войко 

Грюнфелд за поз на гос ти те 
с ис то ри ята на града, струк
ту ра та на Общинския съ вет 
и спе ци фи ка та на мес т но то 
са мо уп рав ле ние в бив ша та 
югос лав с ка република. 

В Държавния съ вет 
(Горната ка ма ра на сло вен с
кия парламент) де ле га ци ята 
бе ше при ета от пред се да те ля 
на Комисията по мес т но са
мо уп рав ле ние и ре ги онал но 
раз ви тие Дарко Фрас и от 
пред се да те ля на Комисията 
по меж ду на род ни от но ше
ния и ев ро пейс ки въп ро си 
Винценц Отоничар. В пос
лед ва ла та дис ку сия бя ха 
раз ме не ни ста но ви ща за най
ос т ри те проблеми, пред ко ито 
са из п ра ве ни ло кал ни те влас
ти в две те държави, фор ми ра
не то на об щин с ки те бю дже ти 
и ус во ява не то на сред с т ва от 
ЕС. На две те сре щи при със т
ва пос ла ни кът на Република 
България в Словения Филип 
Боков. 

В Страсбург де ле га ци ята 
се за поз на с организацията, 
дейнос т та и пра во мо щи ята 
на Конгреса на мес т ни
те и ре ги онал ни влас ти в 
Европа. Това ста на на сре ща 
с ге не рал ния сек ре тар на 
то зи кон сул та ти вен ор ган 
Андреас Киефер, на ко ято 
бя ха об съ де ни пос лед ни
ят Мониторингов док лад за 
със то яни ето на мес т на та и 
ре ги онал на та де мок ра ция у 
нас и Европейската хар та за 
мес т но то самоуправление. 
Посет не бъл гар с ки те 
пред с та ви те ли из с лу ша ха 
де ба ти те за да нъ ка вър ху 
фи нан со ви те тран зак ции по 
вре ме на есен на та се сия на 
Парламентарната асам б лея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ). 

В Брюксел де ле га ци ята 
по се ти Европейския пар
ла мент (ЕП) и Комитета 

на ре ги они те (КР), къ де
то Светла Танева от от дел 
„Посещения и се ми на ри” в 
Европарламента и Красимир 
Савов от Комисията по 
ико но ми чес ка и со ци ал на 
по ли ти ка в Комитета ин фор
ми ра ха гос ти те за по ли ти
чес ко то представителство, 
ор га ни за ци ята и на чи на на 
работа, пра во мо щи ята и фун
к ци ите на те зи ев ро пейс ки 
институции. Презентирани 
бя ха съ що Бюджетът на ЕС и 
Стратегията „Европа 2020”. 

В Мюнхен бъл гар с ки те 
пред с та ви те ли има ха две пол
зот вор ни срещи: др Ерхард 
Глазер от прав ния от дел на 
Кметството в ба вар с ка та сто
ли ца и зам.пред се да те лят на 
Баварския пар ла мент на ок ръ
зи те Йоханес Райле спо де ли ха 
ин те рес ни фак ти за осо бе
нос ти те на про вин ци ал но то 
уп рав ле ние в Германия, фе
де рал но то за ко но да тел с т во и 
съв ре мен ни те пре диз ви ка тел
с т ва пред та мош ни те общини. 
На сре щи те при със т ва ге не
рал ни ят кон сул на България в 
Мюнхен Антоанета Байчева. 

В Залцбург де ле га ци ята 
бе ше при ета в Мраморната 
за ла на Двореца Мирабел 
от зам.кме та др Мартин 
Флос в при със т ви ето на бив
шия кмет на род ния град на 
Моцарт др Йозеф Дехант, 
пре зи ден та на Съюза на ав
с т рийс ки те об щи ни Хелмут 
Мьодлхамер и по чет ния кон
сул на България в Австрия 
арх. Ерио К. Хофман. 
Отговорникът за ад ми нис т ра
тив но то уп рав ле ние на об
щи на та Клаус Хинтербергер 
пред с та ви културната, со ци
ал на и еко ло гич на политики, 
инфраструктурата, ос нов
ни те при хо до из точ ни ци и 
стро ител ни те при ори те ти на 
кмет с ка та управа. ■

Семинар за мес т но то 
са мо уп рав ле ние в стра ните
от Европейския съ юз

във Враца

Бутат ромските 
бараки
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85 го ди ни 
НЧ „Тодор 
Токин – 1927”
Неотдавна в го ле мия са лон на 

Кметството в с. Горна Лука се чес
т ва 85го диш ни на та на НЧ „Тодор 
Токин1927”. Водеща на тър жес т
во то бе ше Розета Маркова. Доклад 
за юби лея из не се пред се да тел ка та 
на чи та лищ но то нас то ятел с т во 
Мария Николова.

Гости на тър жес т во то от об щи на 
Чипровци бяха: др Юли Цветков, 
пред се да тел на ОбС – Чипровци, 
Снежана Ангелова, сек ре тар на 
общината, Неда Славейкова, ек
с перт „Хуманитарни дейнос ти”, 
Цветана Замфирова, пред се да тел 
на Комисията по об ра зо ва ни ето 
и кул тур на та дейност, Йорданка 
Тодорова, пред се да тел на НЧ 
„П.К.Яворов”, с. Белимел, Стефан 
Тодоров, кмет с ки на мес т ник на с. 
Горна Лука.

В праз нич на та прог ра ма 
учас т ва ха са мо дейци те от НЧ 
„Тодор Токин1927” – с. Горна 
Лука Мария Николова, Иванка 
Живкова, Цветана Симеонова, 
Анка Тодорова, Галунка Кирилова, 
Елена Младенова и Мариета 
Петкова. В кон цер та учас т ва ха 
и са мо дейци те от чи та ли ще то в 
Чипровци – гру па за ста ри град с ки 
песни, гру пи за на род ни пес ни и 
тан цов със тав от се ла та Железна, 
Митровци, Белимел и Превала.

Редове от доклада 
на Мария Николова:
Началото на ХХ век е бе

ля за но със стре меж за ду хов но

то из рас т ва не на населението, 
кой то по раж да пот реб нос т та от 
организация, ко ято да осъ щес т вя ва 
та зи дейност. Така се раж да иде ята 
за из г раж да не на чи та ли ще то и в 
с. Горно Лука. Инициатор за из г
раж да не на чи та ли ще то е мла ди ят 
учи тел Михаил Антов. Идеята се 
под к ре пя и от Тодор Токин, съ що 
учител, све ще ник Иван Живков 
Стамболийски, дру ги те учи те ли в 
селото, как то и от погра мот ни те 
селяни.

През 1927 го ди на се про веж да 
уч ре ди тел но съб ра ние в ка фе
не то на Иван Нешев (Чичката), 
обя вя ва се съз да ва не то на чи та ли
ще то на име „Наука” и се из би ра 
ръководство. За пред се да тел е 
из б ран Михаил Антов Тодоров, 
зам.пред се да тел е Тодор Георгиев 
Токин и сек ре тарка си ер Кирил 
Стефанов Живков.

А уч ре ди те ли те са: Михаил 
Антов Тодоров, Тодор Георгиев 
Токин, свещ. Иван Живков 
Стамболийски, Тодор Иванов 
Златин, Тодор Георгиев Стефанов, 
Кирил Стефанов Живков, Гено 
Начев – учи тел от с. Бреница, 
Белослатинско, Средко Лазаров 
Виденов, Живко Николов Цветков, 
Стоян Марков Тотин и един с т ве на
та же на Перса Тодорова Попова.

Целта и за да чи те на читалището, 
пра ва та и за дъл же ни ята на чле но
ве те и ръ ко вод с т во то се оп ре де лят 
от съ от вет ния за та зи цел устав. 
Ръководството съг лас но ус та ва 
е тряб ва ло да от го ва ря за сво ята 
дейност пред членовете. Това крас
но ре чи во го во ри за де мок ра тич
ния дух и принципите, на ко ито 
се из г раж да на ше то читалище. 

Основното за дъл же ние на чле но
ве те е би ло пла ща не то на член с кия 
внос. Със сред с т ва та са се пос ре
ща ли нуж ди те на читалището.

Уставът е оси гу ря вал сво бо ден 
дос тъп в чи та ли ще то на всич
ки селяни, без раз ли ка на вя ра и 
етнос, сти га да са би ли поз на ти за 
чес т ни и поч те ни хора.

Броят на чле но ве те на чи та ли
ще то бър зо на рас т ва и в края на 
1932 го ди на те са 40. По то ва вре ме 
пред се да тел на ръ ко вод с т во то е 
Тодор Токин и то га ва се сла га на ча
ло то на те ат рал на та самодейност.

През го ди ни те 19341936 го ди на 
под ръ ко вод с т во то на Тодор Токин 
се об ра зу ва пев чес ка група, ко ято 
ра зу ча ва и из пъл ня ва въз рож ден
с ки и на род ни песни, с ко ито са 
от к ри ва ни съб ра ния и тържества.

По вре ме на Втората све тов на 
вой на дейнос т та на чи та ли ще то 
поч ти заглъхва, но вед на га след 
война та и осо бе но през 1947, 1948 
и 1949 го ди на се раз г ръ ща бо га та 
кул тур нома со ва дейност. Активно 
се включ ват мла ди те чи та лищ
ни членове: Петко Вълчев, Тодор 
Истатков, Крум Лилянин, Иван 
Луканов, Замфир Стефанов и др. 
Подготвят се ве че рин ки и поч ти 
вся ка не де ля през зим ния пе ри од е 
има ло те ат рал ни представления. В 
на ча ло то на 60те го ди ни чи та лищ
на та са мо дейност е в своя размах.

Театралната са мо дейност из ли
за из вън пре де ли те на селището. 
Посещавани са съ сед ни те села, 
как то и се ла та от дру ги об щи ни 
– Стубел, Лопушна, Смоляновци, 
Говежда, Копиловци, Горни Лом.

Читалищното ръ ко вод с т
во е пред п ри ема ло раз лич ни 

инициативи. Взема се ре ше ние и 
със соб с т ве ни сред с т ва и доб ро
во лен труд е из г ра ден па мет ни кът 
в мес т нос т та Върбака в знак на 
приз на тел ност към зверски, без 
съд и при съ да уби ти те учас т ни ци 
в Септемврийското въс та ние 1923 
го ди на от с. Превала.

През 70те го ди ни чи та ли ще то 
ве че е нас та не но в по ме ще ние под 
наем, къ де то е обо руд ва но съг лас
но изис к ва ни ята за библиотека. 
Назначен е и библиотекар. Увеличи 
се книж ни ят фонд. Увеличиха 
се чи та те ли те и по се ще ни ята в 
библиотеката. Активно се ра бо ти 
ве че и с децата. За пред с тав ле ния 
и тър жес т ва се е пол з вал са ло нът 
в сгра да та на училището. Същият 
е бил об за ве ден със сред с т ва на 
читалището.

През 1977 го ди на чи та ли ще то 
от п раз ну ва 50го ди шен юбилей. 
По пред ло же ние на чи та лищ но то 
ръ ко вод с т во и съв мес т но с ак ти ва 
на се ло то съ що то бе пре име ну ва но 
на име то на Тодор Токин в знак на 
бла го дар ност на не го ва та все от дай
на по мощ в дейнос т та на чи та ли
ще то и всич ки не го ви об щес т ве ни 
де ла – или то ста на НЧ „Тодор 
Токин”.

През 2010 го ди на се из вър ши 
пре ре гис т ра ция на читалището, 
ка то към на име но ва ни ето се при ба
ви и го ди на та на създаването, или 
се га е Народно чи та ли ще „Тодор 
Токин1927” – с. Горна Лука.

С мно го же ла ние под гот вя ме ко
лед ни те и но во го диш ни празници. 
С ве се лие от п раз ну вах ме и яну
ар с ки те праз ни ци Ивановден и 
Бабинден. Незабравими ще ос та нат 
и мар тен с ки те празници. На 1 март 

пос ре ща ме ор га ни зи ра но и Баба 
Марта. И на то зи ден лю бим праз
ник за са мо дейци те си ос та ва Ден 
на самодееца. Изявите и ве се ли ето 
дъл го отек ват в спо ме ни те за прек
рас ни те пре ка ра ни часове.

Народните чи та ли ща в България 
имат свят праз ник – Ден на 
будителя, кой то праз ну ва ме на 1 
ноември. Досега за нас в чи та ли
ще то в Горна Лука то зи праз ник 
бе ше са мо един не ра бо тен ден, но 
от 2010 го ди на по ре ше ние на чи
та лищ но то нас то ятел с т во то зи ден 
ве че го праз ну ва ме тържествено. 
Събираме се на об ща трапеза, бо
га та му зи кал на програма, ду ми за 
зна че ни ето на празника, стихове, 
сценки, ве се лие до късно.

Значително през пос лед ни те го
ди ни се по доб ри ра бо та та с де ца та 
в читалището. Обсъждат се книги, 
пра вят се кът на при каз ка та и на 
найдоб ра рисунка. Подготвят се 
и дет с ки пред с тав ле ние – с песни, 
сти хот во ре ния и хуморески. Имаме 
и компютър, ко ето е мно го поза
ни ма тел но за тях.

От пос тиг на то то в де ня на бе ле
жи та та го диш ни на на чи та ли ще то 
ня ма ос но ва ние за недоволство. 
Отчетените пос ти же ния не са 
малко, но тряб ва да се нап ра ви и 
изводът, че те са да леч под въз
мож нос ти те ни. Нека още вед нъж 
се поз д ра вим с праз ни ка и да си 
по же ла ем да бъ дем здрави, силни, 
волеви, да не отс тъп ва ме пред 
трудностите, да се обе ди ня ва ме 
за ху ба ви те не ща и да праз ну ва
ме ви на ги заедно. Читалището е 
на ре че но на род но имен но за то
ва – да бъ дем за ед но в дел ник и в 
празник.■ Слово плюс

Празник в с. Горна Лука

„Златна ли ра” за
ду хо ви я ор кес тър 
на Враца

Даниела ХИТОВА
С тър жес т вен кон церт ду хо ви ят ор кес тър на 

Враца от бе ля за сво ята 50годишнина. 
"За все ки град е чест да има та ка ва му зи кал на 

формация, ко ято ве че по ло вин век па зи и пре на
ся през го ди ни те найдоб ри те тра ди ции на бъл
гар с ко то му зи кал но изкуство. С ва ша та му зи ка 
вие съз да ва те праз ник в ду ши те на вра ча ни и 
гос ти те на града. Множеството наг ра ди на ду хо
вия ор кес тър при Народно чи та ли ще „Развитие 
1869” от раз лич ни на ци онал ни и меж ду на род ни 
му зи кал ни форуми, по ка ни те за учас тия в праз
ни ци и фестивали, са до ка за тел с т во за доб ра
та ра бо та на ди ри ген ти и оркестранти.” – ка за 
в сло вото си кме тът на Враца инж. Николай 
Иванов. Освен благопожеланията, кме тът под не
се и по че тен плакет. 

„Съюзът на бъл гар с ки те му зи кал ни и тан
цо ви дей ци при съж да найви со ка та си наг ра
да – „Златна ли ра” на ду хо вия ор кес тър при 
чи та ли ще „Развитие” във Враца” – обя ви Ангел 
Ангеловски – за мес т никпред се да тел на съюза. 
Юбилярите по лу чи ха де сет ки поз д ра ви тел
ни ад реси и цве тя от свои колеги, при яте ли и 
почитатели. На гостите, из пъл ни ли за ла та на 
читалището, те под не со ха майс тор с ки из пъл нен 
и под б ран с вкус концерт.

За 50го диш но то му съ щес т ву ва не през ор кес
тъ ра са пре ми на ли над 100 му зи кан ти и е бил 
ди ри жи ран от се дем диригенти. Първият ди ри
гент и ос но ва тел на ор кес тъ ра е Димитър Асенов 
– Дидията, а от де сет го ди ни ди ри ген т с ка та пал
ка ве че е в ръ це те на Бойчо Димов.■

Валентина БОБОЙЧЕВА
Първата кон кур с на из лож

баба зар „Есенна па лит ра” 
по по вод 120го диш ни на та 
от ос но ва ва не то на Народно 
чи та ли ще – „Развитие1892” 
– Бяла Слатина бе от к ри та 
на 19 ок том в ри. В из лож ба та 
участваха чи та ли ща та от на ша
та община, Пенсионерски клуб, 
Клуб на инвалида, Дамски клуб 
„Златина”, Общинско кра евед
с ко дру жес т во „Сребреня”, 
ПГО „Елисавета Багряна”, НУ 
„Христо Смирненски” и кръ
жок „Млад при лож ник” към 
Основно учи ли ще „Хр. Ботев” – 

се ло Търнава. Посетителите се 
нас ла ди ха и на есен ни те идеи 
на Валя Беляшка – ху дож ник
приложник, Георги Мицовски 
– майс тор – ко па ни чар и на 
зе ле но то хо би на Антон Мирчев 
от Хайредин. Техни твор би бя ха 
наг ра ди за найдобрите.

Озеленяването на па ра пе ти те 
във фо айе та та е осъ щес т ве
но от Декоративен раз сад ник 
при Общинско пред п ри ятие 
„Чистота и озе ле ня ва не” – Бяла 
Слатина и е да ре ние за чи та
ли ще то по по вод го диш ни на та 
и ние бла го да рим сър деч но за 
това.

В журито, оце ня ва ло из ло
же ни те ку ли нар ни из ку ше ния 
и есен ни идеи бяха: инж. Иво 
Цветков – Кмет на Община Бяла 
Слатина, гжа Любка Бумбарова 
и гн Деян Гергов, во де щи в 
ку ли нар на та руб ри ка на пре да
ва не то „Матине с Рава”. Журито 
има ше не ле ка та за да ча – да оце
ня ва всич ки те те зи кра со ти и 
вку со тии и да из бе ре майс то ри
те на есен на та палитра. Всички 
учас т ни ци в из лож ба та бя ха 
наг ра де ни с гра мо ти и сим во
лич ни подаръци. Освен то ва за 
все ки от тях има ше по един па
кет браш но от 5 кг, под си гу ре ни 

от Еднолично ак ци онер но дру
жес т во „ПапасМел” – Мелница 
Бяла Слатина. 

Читалищното нас то ятел с т во 
и лич но Председателят – гн 
Алексиев бла го да ри найсър
деч но на всич ки учас т ни ци 
в изложбата, на жу ри то и на 
Еднолично ак ци онер но дру
жес т во „ПапасМел” – Мелница 
Бяла Слатина!

Благодари и на всич ки гости, 
с ко ито за ед но от во рих ме сър
ца та си за есен на та красота, 
за лис то пад но то многоцветие, 
топ ло оча ро ва ние и бла го дат на 
щедрост!■

„Есенна па лит ра” 
в Бяла Слатина


