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Голямо дарение
за болницата
в Монтана
дойде от Италия
Веселина ФОТЕВА
Голямо дарение за многопрофилната болница
„Д-р Стамен Илиев” в Монтана пристигна от ита
лианския град Флоренция в понеделник.
В двора на лечебното заведение бе разто
варен тир, пълен с 80 матрака, 160 покрива
ла за легла, над 200 комплекта чаршафи и
възглавници, вълнени одеяла и други полезни
вещи за медицинския персонал.
Дарението се прави от болница „Карежди”
във Флоренция и Асоциацията за приятелство
„Тоскана - България”.
То нямаше да бъде възможно без съдейст
вието на фирмата, поела ангажимент да зап
лати транспорта на дарението до България
– „Салвамед”. Компанията е със седалище в
Сандански и е български клон на италианс
кия производител на превързочни материали
„Луиджи Салвадори”.
С 80-те матрака ще бъде подновена легловата
база в две отделения - по кардиология и по неф
рология и диализно лечение. Ръководителят на
кардиологичното отделение д-р Надя Михайлова
посрещна товарния автомобил.
Тя заяви, че италианската помощ идва добре
дошла за лечебното заведение, тъй като леглата
в двете отделения са имали нужда от подмяна.
Има декларирана готовност през декемвр
 и от
Флоренция да потегли още един тир с дарения –
този път медицинска техника и оборудване.■

Телемост
между
Мездра и
Конотоп
Мирослав ГЕТОВ
Точно два месеца
след подписването на
Договора за сътрудни
чество в сферата на
културата, икономиката
и спорта побратиме
ните градове Мездра
и Конотоп, Сумска
област (Украйна), осъ
ществиха за пръв път
пряка видеоконферент
на връзка помежду си
Благодарение на нея
бяха възкресени памет
ни моменти от близо
половинвековните при
ятелски контакти меж
ду двата железопътни
и администр
 ативни
центрове: как е поста
вено началото на дру
жеските връзки между
Мездра и Конотоп през
далечната 1966 г., раз
мяната през годините
на официални и кул
турни делегации, об
лицоването през 1977
г. на Мемориалния
комплекс в украинск ия
град с мрамор, дарен
безвъзмездно от граж
данството на Мездра и
т. н. ►► на 2-а стр.

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
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Отличие
за Мездра
Община Мездра получи грамота
от Националния преглед-конкурс
„Общините за развитието на туризма”
Мирослав ГЕТОВ
Община Мездра беше
отличена с Грамота за при
нос в развитието на туризма
в Република България в
Първия национален прег
лед-конкурс „Общините
за развитието на туриз
ма”, организиран от
Националната медийна гру
па „Парадигма” със съдейс
твието на Министерството
на икономиката, енергети
ката и туризма. В него се
включиха 98 общини и бяха
номинирани около 1000
представители на мест
ния бизнес - инвеститори,
партньори, дарители, фир
ми-производители, места
за настаняване, заведения
за хранене, атракциони,
туристически обекти, ра
ботещите за съхраняване
на българските култур
но-исторически традиции
и занаяти, институции и

НПО, фирми за инфраст
руктура и транспорт.
Конкурсът се проведе
в два свързани модула:
Национален преглед
„Общините за развитието
на туризма” и „Най-добро
сътрудничество на община
та и частен партньор с при
нос за туризма”.
Община Мездра се вклю
чи в първия модул в катего
рията - общини над 10 000
ж., като беше оценена по 8
показатели: икономически
резултати, ефективно из
ползване на легловата база,
условия за разгр
 ъщане
на туристическа дейност,
реализирани проекти,
инвестиции, информацион
но-рекламна дейност в сфе
рата на туризма, традиции,
култура и атракции, ефек
тивност на партньорството
между общината и частния
бизнес.

СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

Вдигат луксозни
къщи за 44 сираци
ЕТ „НЕШО МИРАНОВ”
Нешо МИРАНОВ – управител

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

В крайно
то класира
не Община
Мездра зае
13-о мяс
то в своята
категория с
общ сбор от
39 т. Първа
е Община
Велинград
със 76 т.,
следвана от Първомай с
65 и Казанлък с 62 т. След
Мездра останаха общини
като Етрополе, Пещера,
Велики Преслав, Дупница
и пр. Другата община-учас
тник от Врачанска област в
тази категория - Оряхово, е
20-та с 14 т.
Във втория модул на
конкурса - „Най-добро
сътрудничество на общи
ната и частен партньор с
принос за туризма”, бяха
номинирани 9 дружества от

община Мездра. В раздел
„Традиции” - Сдружение
„Искърско дефиле”, в
раздел „Семеен хотел”
- Мотел Долче вита”,
Хотел „Къщата ИВ” - с.
Горна Бешовица и Хотел
„Оазис” - с. Зверино, в раз
дел „Кухня” - Ресторант
„Елит” и Бистро „Кевче”,
в раздел „Производител” Цех за месопреработка - с.
Моравица и Сладкарска ра
ботилница „Торти - Рени”, в
раздел „Транспорт” - фирма
„Цветина”.■

ните деца и младежите с
Райна ТОШЕВА
увреждания, новите цент
етири луксозни къ
щи на пъпа на Враца рове ще разкрият и работ
ни места – подчерта Тотю
ще приютят 44 деца, ос
Младенов. Само във вра
тавени на грижите на
чанско ще бъдат наети 90
държавата. Домовете ще
глътнат 2,6 милиона лева. души. Очаква се лентата
им да се реже догодина за
„Местната община е
сред малкото, които влагат Деня на детето.
Министърът каза също,
и собствени средства – 132
бона”, подчер
та социалният
132 000 лв. собствени
министър Тотю
средства вложила
Младенов. Той
направи първа
OбщинаВраца
та копка, заедно
със строителите
и кмета Николай Иванов,
че общините са най-важ
който призна, че проек
ните партньори на минис
тът е подготвен от пре
терството при извеждането
дишната управа на ГЕРБ,
от институциите на децата
когато министърът беше
без семейства. Той обяви,
градоначалник.
че наскоро Враца е спече
Освен уют за изоставе
лила финансиране по още
един проект – “Помощ в
дома”.
Услугата ще стартира
от декември т. г. При ре
ализирането й ще бъдат
назначени над 30 социални
работници, които ще се
грижат за над 60 инвалиди.
„И през следващата година
ще продължи програмата
за лични асистенти, с ко
ето се надяваме почти на
100 процента да удовлет
ворим нуждите на хората с
увреждания” – заяви Тотю
Младенов.■
От сайта kmeta.bg
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Да не би
да е станало
нещо в този
край на
България?
Да не би да се е случило нещо в Северозападна България?
През изтеклата седмица изведнъж се заговори усилено за този
край на страната, коментира Deutsche Welle
Татяна ВАКСБЕРГ
Да не би да се е случило не
що в Северозападна България?
През изтеклата седмица извед
нъж се заговори усилено за то
зи край на страната, коментира
Deutsche Welle. И се появиха
куп планове, които се надбяг
ват по оригиналност.
Северозападна България
ненадейно се превърна в
топ-тема: министърът на об
разованието иска да открива
филиал на Софийския универ
ситет във Видин, министърът
на строителството смята да
строи пътища предимно в този
край на страната, а преди тях
Меглена Кунева предложи да
се създаде министерство за
Северозападна България.
Тази активност надали
може да се обясни със за
вършването на пешеходното
трасе по Дунав мост-2, но със
сигурност може да се обяс
ни с предст оящите избори.
Всъщност, обяснението може
да се открие къде ли не, но не
и в истинския проблем - че
Северозападна България хем е
най-бедният район на Европа,

хем

район, за който никога
не е имало политика.

Там не може да се живее!
Пътищата, мостът и универ
ситетът са думи от мелодичен
припев, но този припев си
няма песен. Няма анализ на
това защо хората масово на
пускат Северозапада и защо
така колективно смятат, че там
не може да се живее. Ако този
въпрос няма отговор, май не е
сигурно, че ще се намери сту
дент за университета, пешехо
дец за моста и кола за асфал
тирания път.
Според Евростат български
ят Северозапад е най-бедният
район в ЕС. В него живеят

все по-малко хора,
които имат все по-малко
работа и доходи.

Списание „Икономист“
уточнява, че само община
Монтана е загубила близо 19%
от жителите си в последни
те 10 години. Министерският
съвет редовно издава решения
за закриване на обезлюдени
села във Видинска област, а

Телемост
между Мездра
и Конотоп
►► От 1-а стр.
В своеобразния телевизионен мост от бъл
гарска страна се включиха кметът на Мездра
Иван Аспарухов, председателят на Общинския
съвет Делян Дамяновски, секретарят на об
щината Нина Данколова, „пионерите” на
дружбата между градовете-побратими Йордан
Котов, Цветана Филипова и Цеца Павлова,
майсторът-каменоделец Манчо Манчев, по
четният председател на Съюза на ветераните
от войните Йордан Йорданов, общественикът
Стефан Здравков и др., а от украинска - пред
седателят на Градския съвет на Конотоп
Василий Дзед, зам.-кметът Татяна Володина,
почетната гражданка на Мездра и Конотоп
Людмила Марченко, гостувалите многократно
у нас Сергей Зинчук и Владислав Черненко,
председателят на организацията на ветерани
те от войните и въоръжените сили Анатолий
Радзиванович, ръководителят на детския
хор при конотопската гимназия Дмитро
Зилберщейн и пр.
По време на дискусията беше договорено да
бъдат създадени центрове за установяване на
взаимноизгодни делови контакти между предс
тавители на бизнеса от градовете-партньори.
Отправени бяха покани за концерти на раз
менни начала на самодейни състави. Уточнена
бе и тематиката на следващия телемост,
който ще се осъществи след Нова година:
образованието, културата и младите хора. ■

най-вероятно няма и да спре.
Според сайта с красноречи
вото име nematakovamesto.
com, който следи процесите
в Северозападна България,
в 20 видински села живеят
под 50 души, а други 29 се
ла наброяват до 100 жители.
Журналистката Диана Иванова
добавя и завършващия щрих
към тази картина: в цяла
Северозападна България има
само едно кино - в Мездра.
Ако търсите снимки от този
район, фоторепортерите ще
ви предложат изображения
на бивши училища, чиито
дворове са буренясали; на
ръждясали скелети на „Лади“
и „Москвичи“; на босоноги
ромски деца, които се кате
рят по изоставени строежи.
Българският Северозапад
е много повече декор за
„Сталкер“, отколкото прос
то една напусната от човека
територия. Но за него и преди
не е имало политика, това не
хайство не е нов феномен.

ността на инициативите, които
не са част от цялостна идея за
развитие на района. Това стана
с помощта на поредица сним
ки на една недовършена сгра
да в Монтана, която хората
наричат „хирургически блок“.
Строителството започнало по
времето на Тодор Живков през
1982 година, а гръмкото наме
рение било в този град да се
построи „най-големият хи
рургичен център в България“,
а току-виж и на Балканския
полуостров. Все така недо
вършен и през 1994 година,
строежът е спрян. Оттогава на
входа на Монтана се извисява
комплекс от пет десететажни
сгради без прозорци, в които
понякога живеят бездомници,
но по-често - глутници кучета.
Днес му казват „паметник на
глупостта“ - хем мегаломански
замислен проект, хем решение
на парче, хем немотивирана от
каквото и да било идея.
И хайде на бас, че ако
университетът, пътят и мостът
Паметници на глупостт а
се направят по същия начин,
Фондация „Нова култура“
те ще споделят точно този
наскоро илюстрира безсмисле финал.■

В област Видин

Цената на питейната
вода във Видин скочи

Питейната вода във Видин има нова
цена. Потребителите вече заплащат по
1, 80 лева с ДДС за помпено доставяне
на куб. м вода. За помпено отвеждане
на отпадъчни води цената е 0,30 лева.
Гравитачното доставяне на вода струва
1,03 лв., а за гравитачно отвеждане се
плаща по 0,17 лева. Новите цени са в
сила от 1 октомвр
 и и се основават на ре
шение на Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране.

Община Белоградчик предприема
мерки за икономии

при консумацията на еленергия. По
предложение на ръководството на об
щината вече няколко дни се изключва
част от уличното осветление в гра
да и останалите населени места на
общината. От общо 1800 броя осветител
ни тела за цялата община, 200 ще бъдат
изключени. Непопулярните мерки се
налагат поради затрудненото финансово
състояние на общината.

Образоват младежите по
теми табу в интернет

Раздел “ТАБУ в семейството” стартира
на 20 октомври във форума на гейм-пор
тала CyberPlay, който е на адрес www.
cyberplay.bg. Това е съвместна инициати
ва на гейм-портала, отдел «Компютърни
престъпления» към ГДБОП - МВР и
Центъра за безопасен интернет. Тя цели
подрастващото поколение да се инфор
мира за теми, които не се обсъждат в
семейството. Причините да се мълчи по
тях варират от подценяване и незнание
до притеснение и срам. Инициативата
е на Мартин Стефанов, собств
 еник на
гейм- портала CyberPlay. Той е абитури
ент от ПТГ “Юрий Гагарин” - Монтана.
Освен това той е инициатор и органи
затор на Националното състезание за
уеб разработчици «Покажи на какво си
способен». Интересът му към он-лайн
журналистиката е катализиран и от учас
тието му в клуб «Медии» – Монтана

Димитровденски концерт в с. Главаци

С Димитровденски концерт само
дейните колективи при читалищата
Баурене, Галатин и Криводол поздра
виха жителите и гостите на с. Главаци.
Димитровден е празник на селото. Кон
цертът бе организиран от НЧ „Никола Й.
Вапцаров-1924” - Криводол и се проведе
под патронажа на кмета на общината
Петър Данчев и народния представител
д-р Янко Здравков. Жителите и гостите
на Главаци бяха поздравени от кметския
наместник Митко Костадинов.

Откриха обновения
детски отдел на библиотека

Раздават
храните за бедни
О

бластният управител на Видин инж.
Цветан Асенов, заедно с представи
тели на БЧК, даде старт в община Чупрене
на раздаването на храни от втория транш
на програмата „Разпределяне на храни от
интервенционните запаси на Европейския
съюз за най-нуждаещите се лица”.
За пета поредна година БЧК раздава
хранителни продукти на уязвими гражда
ни по тази програма. Тя се финансира от
Европейския фонд за гарантиране на зе
меделието и се прилага от Държавен фонд
„Земеделие”.
При реализирането й участват местните
власти и Българската агенция за безопас
ност на храните като контролен орган по

качеството на храните.
През 2012 г., продуктите по програма
та се предоставят на два транша и сега е
даден старт на втория за годината. В стра
ната са открити 337 раздавателни пункта
на БЧК, а в област Видин те са 12. По един
пункт във всеки общински център, а само
във Видин пунктовете са два.
Право да получат хуманитарната помощ
имат над 308 000 нуждаещи се в цялата
страна. В област Видин те са 9154, а в об
щина Чупрене - 319.
Всички поименни списъци на право
имащите лица се изготвят от Агенцията за
социално подпомагане и се предоставят на
БЧК.■ Слово плюс

Герго Гергов преряза лентата на
напълно обновения детски отдел на
Регионалната библиотека „Михалаки
Георгиев”. Той изрази задоволств
 ото си
от видяното и поздрави екипа на култур
ния институт за добрата работа. И поже
ла на децата това място да се превърне
в любим дом за тях. Десислава Иванова,
директор на Регионалната библиотека,
припомни, че детският отдел е създаден
през 1965 г. с 10 000 тома литература, а
сега фондът му надхвърля 45 000 тома.

Обновяват вършечко училище

Актова зала ще има до края на месе
ца най-голямото училище във Вършец.
Строително-ремонтните дейности в СОУ
„Иван Вазов” са финансирани от фонда
цията “Америка за България”. Проектът
“Изграждане на многофункционална
мобилна актова зала предвижда осно
вен ремонт на физкултурния салон и
изграждането на мобилна актова зала.
Ще има също подвижна сцена, която да
се използва за училищни тържества и
мероприятия. Предвижда се първо да
бъде сменена дограмата. После ще бъ
де монтирана топло- и шумоизолация.
Основно ще бъде ремонтиран покривът.
Частично ще бъдат сменени парната ин
сталация и радиаторите. Ще бъде прока
рана нова електроинсталация. Предстои
също изкърпване на дюшемето, циклене
то и лакирането на пода, боядисване на
вътрешните стени. Проектът е на обща
стойност 142 000 лева, а реализацията
му ще приключи в края на октомври.■

Слово

кметове
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Д-р Владимир ВЛАДИМИРОВ, кмет на Кула:
СНИМКИ: АРХИВ

Предизвикахме
международен
интерес към
нашата история
В Кула изготвихме
проект по легенда
за три сестри
Първолета
ЦВЕТКОВА
- Д- р Владимиров, към
град Кула проявяват ин
терес туристически фир
ми и неправителствени
организации от Австрия,
Унгария, Сърбия.
Разкажете за проекта, с
който провокирахте този
интерес?
- Става дума за проект,
свързан с римската исто
рия на нашия град, който се
превърна в двигател на об
ществения интерес към кул
турно-историческото нас
ледство на региона. В самия
център на Кула се намира
късноримската крепост
“Кастра Мартис”, изградена
от император Диоклециан
в края на трети и началото
на четвърти век. Досега не е
била обект на организиран
туризъм. Нашият проект се
основава на една легенда,
която се разказва във
Видинско от стари времена.
За трите сестри – Вида,
Кула и Гъмза, които след
смъртта на баща си разде
лили имането му и си пост
роили свои крепости – Вида
– във Видин, Кула - в Кула,
и Гъмза - в Гъмзиград,
Сърбия. Обединихме три
те крепости в общ марш
рут – “Крепостите на трите
Ралица ВЕЛЧЕВА

сестри”. Те може да се оби
колят за един ден, защото
се намират на разст ояние
от 50 км една от друга.
Видинската крепост, извес
тна като “Баба Вида”, вече
е придобила известност.
Много известна е и сръбс
ката – “Феликс Ромулиана”,
която е включена в списъка
на ЮНЕСКО като светов
но културно-историческо
наследство. Крепостта в
Кула – “Кастра Мартис”, е
по-малко позната. Затова
интересът към нея е найвисок.
- Кое е ценното на
“Кастра Мартис”?
- Крепостта има мно
го интересна история.
Описана е в римските
хроники, но има историци,
които още се съмняват
дали това е точно на
шата “Кастра Мартис”.
Разположена е на площ от
15,5 дка във форма на неп
равилен четириъгълник.
Има 7 многоъгълни кули.
Стените предст авляват
каменни и триредови тух
лени пояси. Римляните са
я използвали за охрана на
границите на империята.
Българите също я използват
- през 13 – 14 век тя е част
от отбранителната систе
ма на Видинското царство.

Днес нейните останки са
вписани в архитектурна
та среда на нашия град.
Югоизточната и кула е запа
зена до 16 метра височина.
Там се намира и единстве
ната й входна врата.
- Днес за какво служи
крепостта?
- Днес е само следа от
римската ни история, но все
пак и ние я използваме. За
симфонични концерти, за
детски срещи, за поетичес
ки четения. Каменните сте
ни придават особена атмос
фера на артпр оявите ни.
- Намерихте ли общ
език със сърбите, за да
показвате заедно своите
крепости?
- Да, те харесаха нашата
идея, приеха я и работят
активно за реализирането
й. Говоря за общината в
съседния град Зайчар, на
чиято територия се намира
римската крепост “Феликс
Ромулиана”. Всъщност,
това е античен град, в кой
то се намира дворецът на
император Галерий. Той е
роден на това място и по
ръчва изграждането му в

края на третия и началото
на четвъртия век. Дворецът
е много интересен и значи
телно запазен. Той е един от
най-посещаваните туристи
чески обекти в Сърбия.
- Има ли туристи, които
вече са извървели този
маршрут?
- Да, проектът пред
виждаше сформиране на
група, която да премине
изпитателно по маршрута.
Участниците се изказа
ха ласкаво за видяното и
преживяното.
- Какви са по-големите
цели на проекта?
- Целите са интере
сът към нашата история
да провокира развитието
на дребния бизнес, на
занаятчийството. Засега в
Кула нямаме хотел, очак
ваме отварянето на къщи
за гости, на заведения за
традиционната кухня, про
изводство на сувенири,
свързани с легендите за
трите сестри от маршрута и
т.н. Туристическият марш
рут става част от механизъм
за развитие на местната
икономика.

- Как хората ще науча
ват за маршрута?
- Маршрутът има уебсайт,
в който всичко е разяснено.
От него кандидатите да го
изминат ще научават кога
може да стане това, къде
има места за нощуване,
заведения за хранене,
какви други забележи
телности може да видят
и т.н. Информацията вече
е достъпна в интернет на
български, сръбски и анг
лийски език.
- Кой работи по проекта,
за какво време той беше
изпълнен с успешния кра
ен резултат?
- За проекта работи екип
от няколко души – ръко
водителката Красимира
Томова, авторът Валентина
Кордова, общинският ек
сперт Цветелин Тодоров,
създателят на сайта Тодор
Цеков и др. Имахме парт
ньори и от Зайчар. Доц. Рая
Стайкова от БАН направи
маркетингово проучване
на социално-икономичес
ката ситуация на района и
на възможностите за раз
витие на туризма. Според

В това време гостите от
чужбина обсъждаха създа
ването на нов мощен инст 
румент за насърчаване на
диалога между вероизпове
данията в целия свят, което
бе и основна цел на форума.
Вечерта премина в про
жекция на филма „Хляб
над оградата“(2002г.) на
режисьора Стефан Командарев и урок по
танци.
В неделя част от гостите посетиха храм
„Св. Йосиф“ и присъстваха на литургия,
а след това се състоя обиколка на музе
ите на Бърдарски геран –етнографския
и частния, разположен в дома на сем.
Франеви.
Церемонията по закриването на форума
представи постигнатите резултати, а имен
но създаването на нов кръг за сътрудни
чество и издигането на трима нови млади
посланици към URI.
Като организатор на уникалния
за България фестивал „Фършанги“
Бърдарски геран получи покана да се
включи във Федерацията на европейски
те карнавални градове като по този начин
развие ежегодното събитие на междуна
родно ниво.
Всеки участн
 ик в международния форум
получи сертификат за приноса към разви
тието на URI и идеите на организацията,
както и скромен подарък от Кметство
Бърдарски геран и НЧ“Съединение – 1923“
– диск със спектакъла „Хайдат, брайкя, да
се пребереми“ и „История на Бърдарски
геран“ с автори монс. Евгений Босилков и
Дано Андреев.
Благодарности изразиха организаторите
и домакините на събитието и си пожела
ха бъдещи съвместни проекти и повторна
среща отново тук – в Бърдарски геран.■

"Да служиш в солидарност"
- Mеждународен форум

Жителите на Бърдарски
бяха домакини на тазгодиш
ния международен младеж
ки форум, организиран в
периода 12-14 октомври от
представители на няколко
неправителствени органи
зации – Инициатива за меж
дурелигиозен диалог (URI),
Източноевропейски форум за диалог –
Мостове“, „Помогни на нуждаещите се“ и
„Европрес“ .
Работният вариант на темата беше
„Диакония и Солидарност“, но в послед
ствие срещата се проведе под надслов
„Да служиш в солидарност“.Във форума
се включиха отличили се лидери и бивши
посланици на URI от цяла Европа и де
сетина българи, които работиха паралелно
по темите на форума, а съвместната част
от програмата постави акцент върху духа
на банатск ата българска общност – запоз
наване с религията, традициите, културата
и ролята на вярата за запазването на об
щността през вековете. Гостите бяха нас
танени в домовете на банатски семейства
като по този начин се запознаха с бита на
своите домакини.
В първата част от форума, наречена
„Световно кафене“ групите работиха по 4
теми:
1. Младежка активност – с ръководител
Матю Йолд от Инициатива за междурели
гиозен диалог, координатор на младежки
отдел, Европа.
2. Разликата между поколенията – с
ръководител Велислав Алтънов, препода
вател във Висшия евангелски богословски
институт.
3. Устойчиво изграждане на мира – с ръ
ководител Патрик Никиш, посланик на URI.
4. Как се строят „мостове“ – с ръководи

в Бърдарски геран
тел Ангелина Владикова – председател на
„Мостове“, асоцииран член на УРИ.
Участниците обсъждаха темите, дава
ха лични примери, идеи и препоръки за
положителното развитие на тези области.
Резултатите ще бъдат обединени в обща
декларация, която ще бъде представена
на Управителния съвет на URI като по този
начин се поставя началото на общи гло
бални действия по горепосочените теми.
В следобедните часове на съботния
ден, българската група предприе турис
тическа обиколка на селото след кратка
лекция на г-жа Светлана Караджова, свър
зана със завръщането на банатските бъл

гари на родна земя след Освобождението,
развитието на общността през годините
и съвременните проблеми и нужди на
населението. Разбира се, не бяха пропус
нати и инициативите на младежите през
изминалите месеци и сплотеността на
самодейците от НЧ“Съединение – 1923“,
както и дарителските кампании, чрез които
с общи усилия се стремим да реновираме
по-важните обекти в Бърдарски геран.
Това породи огромен интерес към село
то ни и доведе до предложения за съдейс
твие относно възобновяване ремонтните
дейности в немския комплекс и съвместна
работа по проекти за развитие на селото.

изследването, имаме потен
циал да привлечем внима
нието не само на туристи от
региона, но и от ЕС. Защото
имаме много исторически
забележителности, природ
ни феномени, интересно
биоразнообразие. Въпросът
сега е да накараме повече
туристи да дойдат тук и да
видят всичко това.
- Маршрутът ли е
първото нещо, с което
започвате?
- Така се получи. Но няма
да спираме с изпълнението
на проекта. След първия
маршрут ще разработим
и нови, с които също ще
привличаме туристи. Ще
използваме и възможнос
тта да включваме в тях
и забележителности от
Сърбия. В момента дори из
пълняваме общ проект със
сръбската община Болевац.
Той е за изгр аждане на ет
нокъщи и туристически
домове. Финансирането
получаваме от програмата
“Трансгранично сътруд
ничество – България –
Сърбия”.
От сайта kmeta.bg

Слово
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Ековести

Безработицата -

Светломразец ще
посреща туристите
пред Леденика

като сегашната, 12%
Елеонора ЦАНОВА
Предвиждаме, че ръстът на без
работицата ще се запази близко до
тазгодишния, 11-12 процента, прог
нозира във Враца министърът на
социалната политика и труда Тотю
Младенов. Заедно със своята за
местничка Валентина Симеонова,
в присъств
 ието на областното
ръководство, той участва в полагане
то на първа копка на строителството
на едно от трите жилища за наста
няване от семеен тип, които трябва
да се изградят по защитен проект на
врачанск ата община.
Проектът предвижда, освен те
зи три жилища, да бъде построено
и едно защитено жилище в района
на река Лева. Стойността на проект
“ИСКРА” е два милиона и половина,
като общината участва с близо 140
000 лева. Преди първата копка и
стартирането на проекта „Център за
настаняване от семеен тип”, кметът
на Враца инж. Николай Иванов заяви,
че грижата за децата, оставени без
родителска грижа и в неравностойно
положение, стремежът те да получат
по-добро качество на живот и уют е
грижа на общината и затова благо
дари на социалното министерство
за съдействието по реализацията на
проекта „ИСКРА”. В тези жилища от

семеен тип ще бъдат настанени по
10-15 деца и юноши, болшинств
 ото
от които в момента са в дом “Асен
Златаров”, където в момента има 70
възпитаници .
Премахването на тези институции
за деца и младежи без грижи и в не
равностойно положение и за възрас
тни самотни и изоставени е амбиция
на социалното министерство, подчер
та министър Младенов. Той обеща
във Врачанско да бъдат постр
 оени
освен трите жилища за във Враца,
още по две в Мездра и Бяла Слатина,
както и две защитени жилища в
Мездра, плюс врачанското. Община
Враца е спечелила финансиране
по проект „Помощ в дома”, по който
ще бъдат ангажирани 35 социални
асистенти, които от декември ще обг
рижват 60 човека, възрастни, самотни
и хора с увреждания. Този пилотен
проект на министерството е съвмес
тно с БЧК и Швейцарския Червен
кръст. Министър Младенов се похва
ли и с успешните проекти за младеж
ки стаж, проектите “Първо работно
място” и “Нова работа”, както и със
стартиралия наскоро проект за оси
гуряване транспорта на работещите.
Всички те се приемат много добре
от бизнеса и са в услуга за неговото
развитие. ■

Безработни младежи ще имат
шанс да открият своето
постоянно работно място
2000 безработни лица до 29
години, регистрирани в бюрата по
труда ще имат възможност да се
включат в схемата „Ново работно
място” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресур
си” (ОП РЧР). Очаква се 1300
лица да преминат през обучение
за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация, а 900 по ключови компетенции.
Общият финансов ресурс на схемата е 18 млн. лв.
Минималният праг за едно проектно предложение е 20
000 лв., максималният – 390 000 лв. С проекта работо
дателят ще проведе професионално обучение за про
фесия или част от професия и обучение за придобиване
на ключови компетенции. Успешно преминалите обуче
нието ще имат шанс да получат работа в рамките от 6
до 12 месеца. Трудовото възнаграждение в размер на
минималния осигурителен доход за съответната иконо
мическа дейност и група професия, както и дължимите
доплащания по осигурително и трудово законодателство
за наетите безработни са допустим разход. Признават се
и разходите за транспорт, когато обучението на младе
жите се извършва на място, различно от местоживеенето
им. До 40% от стойността на бюджета на проекта могат
да се използват за закупуване на оборудване за наети
те младежи, когато това е необходимо за откр
 иването на
ново работно място. Срокът за кандидатстване е до 20
декември 2012 г., 16.30 часа. Проектните предложения
се подават на ръка на хартиен носител в областните ди
рекции на бюрата по труда или по електронен път чрез
системата ИСУН.
Областен информационен център – Монтана е
част от мрежата от 28 информационни центро
ве за популяризиране на Кохезионната политика на
Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинан
сирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
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ОИЦ – Монтана представя
добри практики по
оперативните програми
от Северозападния район
Областен информационен цен
тър – Монтана продължава и през
ноември втория цикъл от срещи
в общините от областта. Акцент
при информационните събития е
представянето на изпълнени про
екти по оперативните програми
от съседните области – Видин,
Враца, Плевен и Ловеч. По време на работната среща с
медиите ще бъде представен опитът на Латвия при уп
равлението на средства от Европейския съюз.
Срещите през месец ноември ще се проведат по след
ния график:
● 12 ноември (понеделник) 2012 г. – работна среща
с медиите, офиса на ОИЦ-Монтана, ул. „Иван Аврамов“
№10, от 15.00 часа;
● 15 ноември (четвъртък) 2012 г. – информационна
среща с бизнеса от Област Монтана, офиса на ОИЦМонтана, ул. „Иван Аврамов“ №10, от 11.00 часа;
● 21 ноември (сряда) 2012 г. – заседателна зала на
Община Бойчиновци, ул. „Гаврил Геново“ №2, от 11.00
часа;
● 22 ноември (четвъртък) 2012 г. – Клуб на
пенсионера, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров“ №106,
от 11.00 часа;
● 28 ноември (сряда) 2012 г. – заседателна зала на
Община Вълчедръм, ул. „България“ №18-20, от 11.00
часа;
● 29 ноември (четвъртък) 2012 г. – заседателна за
ла на Община Якимово, ул. „Комсомолска“ №8, от 11.00
часа
Областен информационен център – Монтана е
част от мрежата от 28 информационни центро
ве за популяризиране на Кохезионната политика на
Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинан
сирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Изграждането на разв
лекателен парк край пе
щерата Леденика старти
ра с първа копка. Идеята
за неговото построяване,
със заимствани елементи
от “Дисниленд”, е от ня
колко години. Проектът,
който включва различ
ни модули - за деца,
за любознателни, за
възрастни, е на стойност
5.3 млн. лв. и е финан
сиран с европари по ОП
“Регионално развитие”.
Изцяло нов вид ще има
входът на прочутата със
своите подземни красоти
пещера, с посетителс
ки център, наподобяващ
айсберг. Специални детс
ки кътчета и алеи с люби
мигерои на Дисни, амфи
театър с 350 места, пъте
ки за туризъм и места за
хора с проблеми са част
от модулите. Срещаното

единствено във врачан
ската пещера, подобно
на прилеп животинче
“светломразец”, ще посре
ща туристите пред входа
на посетителския център.
Реализацията на проек
та ще продължи 122 дни.
От името на консорциума
изпълнител – ДЗЗ “ВрацаЛеденика”, в който влизат
5 врачански фирми, инж.
Росен Дудушки обеща при
откр
 иването изпълнени
ето на проекта “Леденика
- туризъм без сезони”,
който изцяло ще промени
облика на околността и
ще го превърне в истин
ски атракционен парк за
отдих, да бъде извършено
качеств
 ено и в срок.
Преди да направи пър
вата копка врачанският
кмет инж. Николай Иванов
го нарече знаков, насочен
към сектор, в който об
щина Враца има голям
потенциал. "Проектът
се развива добре и той
е пример за работата ни
с европейските пари."
На символичния старт
на проекта присъства и
социалният министър
Тотю Младенов, в чий
то кметски мандат се
зароди идеята за този
развлекателен парк
край пещерата. Той
подчерта, че приемст
веността през години, в
които се е работило по
този голям проект, е би
ла особено важна, както
и това, че изпълнители
ще бъдат врачански
фирми и с това се съз
дава заетост. Природен
парк “Врачански балкан”
е основен партн
 ьор по
проекта и реализаци
ята му, както подчерта
директорът Николай
Ненчев, той е от изк
лючително важно зна
чение за развитието на
туризма в тази най-кра
сива и богата на при
родни дадености част
от Балкана. ■Слово

плюс

Река Тимок замърсена
с тежки метали

Проучване на Института по биоразнообразие и еко
системни изследвания към БАН и Минния и металур
гичен институт в Бор потвърждават замърсяването на
р. Тимок с тежки метали. Източник на замърсяванията
са отпадните води от сръбската мина „Бор”. Според
специалистите обаче самата вода на Тимок е чиста,
тъй като при взаимодействието на тежките метали
с водата те се утаяват на дъното или по бреговете.
Затова почти във всички почвени проби съдържа
нието на мед, цинк и олово, както и на сяра, са над
пределно-допустимата концентрация. При старото
корито на реката в местн
 остта Мелницата до Брегово
отлаганията са с дебелина до 4 м. Проучванията са
категорични, че над 50 % от площта на българска
та част от поречието на Тимок са замърсени – при
Брегово и селата Ракитница, Балей и Куделин, като с
доближаването на Дунав замърсяванията нарастват.■

Създава се база данни
на замърсителите от
индустриални отпадъци

Във Видин се проведе конференция по проект
„Създаване на база данни на замърсителите от ин
дустриалните отпадъци в трансграничен аспект и
логическа рамка за решение на проблема“. Проектът
е финансиран с помощта на Европейския съюз
чрез трансграничната програма по ИПП България –
Сърбия и е с продължителност 15 месеца.
Партньорите по проекта са Институтът по биораз
нообразие и екосистемни изследвания към БАН,
Минен и металургичен институт – Бор, Сърбия и
сдружение „България в Европа“ – Видин.
Целта на проекта е подобряване на институци
оналното сътрудничество и повишаване информи
раността на населението относно проблемите, които
може да предизвика неправилното управление на
отпадъците. ■Слово плюс

Слово

земляци

Диана СИРАКОВА
На 11 ноември т. г. Негово
високопреосвещенство
Видинският митропо
лит Дометиан навърши
80 години. Предвидените
тържества, свързани с юби
лея на архиерея и отбеляз
ването на 25-ата годишнина
от митрополитския му
избор обаче бяха отменени
заради смъртта на патриарх
Максим.
Във връзка с двете годиш
нини от печат излезе юби
леен сборник, проследяващ
жизнения и клирически
път на видинския владика.
В своята автобиография и
спомени владиката споделя
мисли за родното си място,
детство, родители, близки
и приятели – един откровен
разказ за пътя на църков
ното служение, духовните
наставници, контактите му
с предст авители на бив
шата Държавна сигурност
и различните църковни
послушания, възлагани му
от Светия синод.
Негово
високопреосвещенство
Видинският митрополит
Дометиан е роден през
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Видинският митрополит
Дометиан на 80 години
1932 г. в с. Хасовища, ок
ръг Смоленски. През 1947
г. постъпва в Пловдивската
духовна семинария.
Пет години по-късно - в
Софийската духовна
академия. На 14 януари
1959 г. приема монашество.
На 10 март същата го
дина е ръкоположен за
йеродякон. И пак в тази
година започва специализа
ция в Московската духовна
академия. На 18 юли 1962
г., по време на съслужение
на Светейшия патриарх на
Москва и на цяла Русия
Алексий I и Светейшия
български патриарх
Кирил е ръкоположен за
йеромонах. След успешното
завършване на специали
зацията и завръщането му

в България, на 10 януари
1963 г. йеромонах Дометиан
е назначен за протосин
гел на Великотърновска
митрополия, а на 4 де
кември е възведен в сан
архимандрит.
На 10 март 1967 г. архи
мандрит Дометиан е из
пратен на специализация
в Икуменическия център
Тезе. Няколко месеца покъсно продължава стажа си
в Икуменическия институт
при Световния съвет на
църквите в Босе.
През 1968-а вече слуша
лекции в Богословския фа
култет в Лозана. От август
същата година до август на
1969-а кара езикова специ
ализация в Оксфорд. На 30
октомври 1970 г. архиманд

В Оряхово

за 130-годишна
болница
Това, което се случи преди дни в
крайдунавския град, е не просто отк
риването на две отделения в затворе
ната преди година местна болница, а
е нова надежда за хората там, което
те изразиха с пожеланието тук да
се открие в скоро време и родилно
отделение, гаранция за бъдещето.
Резултат от еднопосочните дейст
вия на централната и местна власт,
на натиска, оказан от хората тук, и
не на последно място от нелепата
смърт на 36-годишния мъж, починал
след ухапване от пчела, катализира
действията и намирането на изход от
изглеждащата трудна ситуация.
Закрита преди година поради
натрупани над 2 млн. лв задълже
ния и изпаднала в невъзможност
да работи, съществуващата 133 г.
болница в Оряхово отново отвори
врати. Депутати от региона, заед
но със здравното министерство и
съдействието на МБАЛ “Христо
Ботев” - Враца, на кмета на града,
бяха категорични, че здравно обс
лужване на хората трябва да има, и
то незабавно. На здравния минис
тър Десислава Атанасова се падна
честта да връчи разрешителното за
медицинска дейност на филиала на
болница “Христо Ботев” - Враца в
Оряхово, с откриването на 2 отделе
ния- вътрешно с 20 легла и детско
с 10. Нуждаещите се ще могат да
ползват услугите на специалисти от
врачанската болница, които ще бъдат
командировани тук, като за прес
тоя им общината осигурява стаи в
хотела и по 300 лв. заплата. МБАЛ
“Христо Ботев” са вложили 4000
лв. в ремонта и модернизирането на
болничните стаи, по стените на детс
кото греят нарисувани слънца. Ще се
ползват услугите и на лицензирани
рентгенова и клинична лаборатории.
От общинския бюджет, сподели
кметът на Оряхово Росен Добрев, са

рит Дометиан е назначен за
протосингел на Софийска
епархия, а на 1 ноември
става главен секретар на
Светия синод.
На 15 декември 1974 г.
архимандрит Дометиан е
ръкоположен за Знеполски
епископ. От 1 март 1979
г. управлява Акронската
епархия в САЩ. На 1 април
1983 г. е назначен за пър
ви викарий на Софийската
Света митрополия. На 26
юли 1987 г. Знеполският
епископ Дометиан е избран
за Видински митрополит.
Безспорен ерудит, Дядо
Дометиан има слава
та на “външен минис
тър” в Светия синод на
Българската православна
църква■

100 г. от рождението на Теофил Младенов от с. Черни връх

Нов живот

Елеонора ЦАНОВА
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заделени 15 000 лв. за възраждането
на здравното заведение, макар и на
този етап само с 2 отделения.
Министър Атанасова, връчвайки
разрешението за здравна дейност
заяви, че това е станало възможно
благодарение на съвместните уси
лия на централната и местна власт,
за да могат жителите на Оряхово да
не пътуват над 70 км до Враца или
Плевен, а да получават на място
медицинска помощ. Тя изрази бла
годарност на екипа на д-р Светла
Пурчева и останалите лекари, меди
цинск и сестри и санитари, приели да
работят в оряховския филиал.
Кметът Росен Добрев изрази съ
що благодарност, че се възстановява
едно сърце, туптяло 130 г. Депутатът
от ГЕРБ д-р Янко Здравков, един
от най-активните радетели на от
криването на отделенията, казаче
възстановяването на тази болница е
доказателство, че държавата не е аб
дикирала от грижата за хората.
Оряховчани приеха със задоволс
тво откриването, но казаха, че близо
стотина млади и стари са починали
през тази година от липсата на нав
ременна лекарска помощ. От пенси
онерския клуб са събрали 200 лв.,
които даряват при старта на болнич
ните отделения.
В същия ден министър Атанасова,
заедно с кмета на Враца Николай
Иванов, направиха първата копка на
бъдещия лъчелечебен център към
Комплексния онкологичен център.
Той ще бъде изграден за 6 300 000
лв., финансирани по Оперативна
програма “Регионално развитие”.
Врачанската община участва с
260 000 лв.. Заедно с депутата д-р
Здравков и управителя на МБАЛ
“Христо Ботев” Орлин Цветков,
здравният министър разгледа извър
шващите се ремонти в хирургичното
и в детското отделение, на врачанс
ката болница.■

Станислав СТАНЧЕВ

М

инали са няколко дни от
9 септември 1944 г. В с.
Черни връх , няколко километра
преди Вълчедръм по пътя от то
гавашния гр. Фердинанд за Лом,
по-точно в мазето на училището,
са затворени „врагове на народа”.
Представител на новата власт и на
партията на комунистите е Теофил
Борисов Младенов. Предишния
ден се е завърнал – освободен от
ломския затвор, където е излежавал
15-годишна присъда за „противо
държавна” дейност. Щом вижда
кого са затворили („враговете”
се оказват няколко по-заможни
съселяни), той без да търси ди
рективи „отгоре”, ги освобождава
с думите: „Вървете при жените и
децата си и се захващайте за работа.
Новата власт, и без да ви държи
затворени, ще се справи”.
От това село няма убити без съд и
присъда през първите седмици след
9 септември. Заслугата е негова.
На това е способен само честни
ят човек, който не се стреми да се
възползва от ситуацията за собстве
нооблагодетелстване. За жалост, в
много селища пострадаха невинни
хора – в резултат на междуфамилни
вражди или на желанието на местни
„активисти” на ОФ да се покажат
ревностнизащитници на новата
власт, като посочат повече „врагове
на народа”
В затвора Теофил Младенов не е
попаднал случайно. Както не са слу
чайни и политическата му ориента
ция и „противодържавна” дейност.
В бедното семейство на родителите
му е имало още 6 деца. Завършил
занаятчийското столарско училище
в Берковица (единствено на не
го родителите му били осигурили
учението), той отваря дърводелска
работилница в селото си и с помощ
та на един чирак изкарва прехраната
си. Но занаятът и ежедневният труд
не правят живота му по-добър.
Училището му дава възможно
ст да се запознае с левите идеи.
Втората световна война вече била
взела милиони жертви. Теофил се
включва в нелегалната дейност
срещу фашизма. Следват полити
чески сбирки, тайни явки в дома му,
подслон на нелегални функционери
на БКП.
Едва ли има здравомислещ човек,
който може да припише престъпна
дейност на човек като него само за
това, че е комунист и е искал да се
смени политическата система. Къде
в Европа съпротивата срещу фашиз
ма е обявена за престъпление? Май
само у нас. През последните 20 г.
се намериха и политически лидери,
които системно правеха това. Но тях
трудно можем да ги причислим към
здравомислещите и по ред други
причини.
Теофил се втурва с цялата си
енергия и оптимизъм да гради „но
вата обществено-икономическа
система” като партиен секретар в
Черни връх.Та нали за този по-до
бър живот е гнил в затвора и тъй
като е бил зад решетките, не е могъл

да се порадва на раждането на пър
вото си дете, а няколко месеца покъсно не успял и да го погребе.
За него на село предстоящите
промени изглеждали така: да се
изкорени сиромашията, да заживеят
хората по-добре, да обединят уси
лията и имотите си в кооперативно
стопанство. В правотата на идеите
си вярвал безрезервно – и как да не
вярва, като една шеста от територи
ята на Земята – в Съветския съюз,
се ръководела от тях. Толкова много
бил убеден в правотата им, че спо
ред него общата собственост била
по-неприкосновена от частната.
По-старите жители на селото и
днес си спомнят как е причаквал,

прекрасен парк. Работеше и ши
вашки цех, клон на по-голямо
предприятие.
Сега училищната сграда е руина.
От киносалона отдавна са останали
само голи стени. И всичко това ста
на пред погледа на кметовете, изре
дили се през последните 20 г.
При Теофил Младенов това,
не можеше да се случи. Той беше
толкова зает с проблемите на село
то и на другите, че нямаше време
да разбере, че е болен и трябва да
се лекува. Побоищата и престоят в
затвора, напрегнатото му ежедне
вие, си бяха казали думата. За бо
лестта му се разбр а от аутопсията.
Почина млад, на 54 г. През септемв

Сметнал, че
е нужен на
селото си

вече като кмет, връщащите се от
полето кооператори, за да провери
дали някой не си носи в торбата
един - два мамула. Това за него си е
било кражба от общото. Или как се
е справял с циганите, които си поз
волявали да откраднат нещо от не
чий дом. Провинилият се е трябвало
да свърши някаква общественопо
лезна работа – да окоси край пътя
избуялата трева или да прекопае
градинките. А „по-заслужилите”
отнасяли и по някой шамар. Зная, че
могат да се намерят солидни аргу
менти срещу това „правораздаване”.
Но преди това нека някой да ме убе
ди, че днешната безстопанственост
е за предпочитане пред практиката,
която той е въвел.
Теофил не оставяше селск ите
улици в кал. Пясък поне имаше в
изобилие край близката река. По
негово време е построена, с доб
роволния труд на селяните, нова
сграда на училището с киносалон.
В центъра на селото е направен

ри тази година щеше да е на сто.
Много хули се изпр иказваха
през последните години срещу
комунистите. Приказваха ги хора,
които решиха, че е дошло време
да се облагодетелстват с цената на
всичко. Някои се провъзгласиха за
борци срещу тоталитаризма, без
дори и да са помисляли да се съп
ротивляват на системата. А е време,
ако сме демократи, да разберем, че
нито една политическа ориента
ция не може да се окачествява като
мръсна дума. Само така можем да
преценяваме реално миналото.
Само така бихме могли да
разберем, че Теофил Младенов
няма нищо общо с прегрешени
ята на висшите и местни партийни
ръководители. А честните хора като
него са стотици и хиляди. Сещам
се за един човек, който отказал да
подаде документи за активен борец,
защото не се бил борил. Теофил пък
отклонил предложената му партий
на работа на висок пост във Варна.
Сметнал, че е нужен на селото си.
Един човек ми каза: истински
те комунисти загинаха като пар
тизани или в затворите. Може и
да преувеличава, но има и много
истина в думите му. Ако Теофил
беше жив днес, той със сигур
ност би се опълчил срещу своите
ръководители, защото се оказа, че е
по-истински комунист от тях. Оказа
се, че не те, а той и такива като
него са вярвали в идеите. Щеше
да се разграничи от червените ми
лионери и от онези, които смятат,
че единствената им мисия е да се
борят за властта, а не за благоденст
вието на хората.
Защото той беше преди всичко
човек, а едва след това – комунист.■
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Д-р Даниела
Стоянова

ОбС – Видин дарява
пари за ремонта на
храма „Св. Димитър”
Председателят на Общински съвет – Видин,
Пламен Трифонов и общински съветници се
включиха в дарителск ата кампания за ре
монт и реставрация на катедралния храм „Св.
Димитър Солунски”. Събраната сума, в размер
на 1750 лв., e преведена по откритата банкова
сметка за тази цел.
Тъй като видинската църква се нуждае от
спешен ремонт, за да може да функционира
нормално и вратите й да останат отворени за
православните християни, Пламен Трифонов
призовава всички граждани и жители на об
щината да дадат своя принос за бързото й
възстановяване.■ Слово плюс

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЯВЯВА
На основание чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинск о имущество и
във връзка с изпълнение на Решение № 203/24.10.2012
г. на Общински съвет Чипровци и Заповед №603 от
09.11.2012 г. на Кмета на Община Чипровци публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земе
делски земи частна общинска собственост от общинс
кия поземлен фонд на община Чипровци, в землището
на с. Горна Лука и с.Горна Ковачица
описани, както следва:
1. В землището на с.Горна Лука:
1.1.Имот №105001 – 193,335 дка;
2. В землището на с. Горна Ковачица:
2.1.Имот №000212 – 14,817 дка;
Публичният търг ще се проведе на 20.12.2012 г. от 10.00
часа, повторен публичен търг на 27.12.2012 г. от 10.00 часа
в малката заседателна зала на община Чипровци. Срок за
отдаване на земеделските земи – една стопанска година.
Първоначална тръжна цена за 1 декар за стопанска година
е 4 (четири лева) лева.
Стъпка на наддаване – 7% върху общата първоначална
тръжна наемна цена на съответния имот. Депозит за учас
тие в търга – в размер на 4.00 (четири лева) лева за всеки
имот по отделно, за които участва съответния кандидат,
внесен по банковата сметка на общината до 16.30 часа на
19.12.2012 г., и до 16.30 часа на 21.12.2012 г. при повторен
търг.
Срок за подаване на предложения за участие в търга
до 16.30 часа на 19.12.2012г. в деловодството на първия
етаж на общината, при повторен търг до 16.30 часа на
21.12.2012 г.
Цената на тръжната документация е 20 лева, платима в
брой в касата на общината, получава се в стая 202.
Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от 8.00
до 17.00 часа, но не по-късно от деня, предхождащ търга,
след закупуване на тръжна документация.
Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 – 06.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОБЯВЯВА
На 20.12.2012 г. от 9.00 часа публичен търг с явно
наддаване, повторен търг на 27.12.2012 г.
от 9.00 часа, за продажба на следните моторни
превозни средст ва /МПС/, собст веност
на община Чипровци, както следва:
1. Лек автомобил BMW525, рег. № М 77 03 ВА, първо
начална тръжна цена – 3185 ( три хиляди сто осемдесет и
пет лева) лева без ДДС;
2. Автомобил УАЗ 469Б (джип) , рег.№ М 60 19АК, пър
воначална тръжна цена – 733 (седемстотин тридесет и три
лева ) лева без ДДС;
3. Товарен автомобил ИФА В 50 л (фекалочистачка) рег. № М 60 45 АН – първоначална тръжна цена - 2384
(две хиляди триста осемдесет и четири лева) лева без
ДДС;
Документация за участие в търга на стойност 20 лв. /
двадесет лева/ може да се закупи всеки работен ден
от 08.00 ч.до 12.00 ч. и от 13.00 ч до 17.00 ч. в срок до
19.12.2012 г.и до 21.12.2012 г. при повторен търг от ка
сата на Общинска администрация - Чипровци, с адрес:
гр.Чипровци, община Чипровци, област Монтана, бул.
“Петър Парчевич” № 45, етаж 1, стая, 102.
Документация за участие в търга може да се подава до
16.00 ч на 19.12.2012 г. и до 16.00 ч. на 21.12.2012 г. при
повторен търг в деловодството на Общинска администра
ция - гр.Чипровци с адрес: гр.Чипровци, община Чипровци,
област Монтана, бул. “Петър Парчевич” № 45, етаж 1, стая
102.
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първо
началната тръжна цена на съответния автомобил може
да се внася по банковата сметка на общината: BG88STSA
93003300700829 BIG STSABGSF - Банка ДСК Монтана, до
16.00 ч. на 19.12.2012 г. и до 16.00 часа на 21.12.2012 г.
при повторен търг.
Стъпка на наддаване – 3% от началната тръжна цена на
всяко МПС.
Оглед на моторните превозни средства може да се из
върши в гаража на Община
Чипровци с адрес: гр.Чипровци, община Чипровци,
област Монтана /на входа за гр.Чипровци, вдясно/.
Лице за контакти за огледа - Замфир Иванов Генадиев
(0878101943).
До участие в търга да се допускат физически и юриди
чески лица, закупили тръжна документация, подали съща
та в указания срок и внесли депозит за участие в търга до
16.00 ч. на 19.12.2012 г. и до 16.00 ч. на.21.12.2012 г. при
повторен търг
За допълнителна информация
тел. 09554/ 28-28 / 21-06.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

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,

ОИЦ в Криводол

Над 200 души посетиха
изнесените приемни
на ОИЦ - Враца

Изнесени приемни дни старти
ра ОИЦ Враца в областта. За помалко от две седмици екипът на
центъра посети Хайредин, Мизия,
Роман, Криводол и Борован. На
място бяха информирани гражданите на общините за
възможностите, които предоставят оперативните прог
рами и приоритетите за следващия програмен период.
Голям интерес предизвикват отворените схеми на ОП
„Развитие на човешките ресурси“ – „Аз мога повече”,
„Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване
на възможност за стаж” , „Подкрепа за предпр
 иемчивите
българи“, „Безопасен труд“ и др.
Чрез изнесените приемни дни Областен информаци
онен център Враца цели да достигне до максимално ши
рок кръг от хора, които да се запознаят с политиката на
ЕС и Оперативните програми. В следващите дни предс
тоят срещи и в останалите общини от областта.
ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информаци
онни центрове за популяризиране на Кохезионната по
литика на Европейския съюз, създадени с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника, кабинет 106
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

15 – 21 ноември
ч 15 Св. мчци Гурий,
Самон и Авив (Начало на
Рождественския пост)
п 16 Свети апостол и
евангелист Матей
с 17 Св. Григорий
Неокесарийски,
чудотворец.
н 18 † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Мчк. Платон.
Мчци. Роман дякон и отрок
Вакул
п 19 Св. прор. Авдий. Св.
мчк Варлаам.
в 20 Преп. Григорий
Декаполит. Св. Прокъл, ар
хиепископ Константинпски.
Св. мчк Дасий
Доростолски.
с 21 † Въведение
Богородично (Ден на пра
вославната християнс
ка младеж и семейство)
(Разрешава се риба)

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

"Тайлифт”.

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

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

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.

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

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

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

Предпремиера
на филма
„Другото
полувреме”
Той е завършил Арт ко
леж по екранни изкуства,
а в момента е абсолвент в
Нов български университет.
Лентата е заснета след
спечелено финансиране
от Държавния културен
институт “Културен цен
тър “Двореца” (Балчик),
който е съорганизатор на
10-ия Международен фес
тивал за късометражно
кино „В Двореца”, провел
се това лято в черномор

ския курорт. Сценарият
на Искрен е един от 10-те
проекта, одобрени измежду
45 кандидати, участващи в
престижния филмов форум.
„Другото полувреме”
разказва историята на гру
па футболни фенове на
„Ботев” (Враца) - един
завладяващ трилър за тех
ните възходи и падения,
житейски драми и противо
речиви взаимоотношения
на границата между емо

В Монтана

следващото издание на
Международния фестивал
„В двореца”.
Главните роли във филма
са поверени на артистите
от Врачанския драматич
но-куклен театър Анатоли
Бенкин (Веско), Борислав
Сарафанов (Кънчо) и Юлия
Колова. Участват още аби

туриентът от спортното
училище Мартин Стаменов,
студентът Светослав
Дамянов и ученикът в
природоматематическата
гимназия Алекс Кузманов.
Музиката е дело на Христо
Христов, фотограф е Люба
Филипова, а художник Цвети Андонова.■

В Ново село изпратиха
есента със спортен празник

Благотворителен
турнир по футбол
1590 лв. са събрани в помощ на деца
на починали полицейски служители
10 дена продължи вторият
благотворителен турнир по
футбол, организиран от ОД
МВР - Монтана в помощ на
деца на починали полицейс
ки служители. Програмата и
правилникът на турнира бяха
изготвени от съорганизатори
те от ОС на БФС - Монтана.
Футболната надпревара
стартира на 26.10.2012 г. на
игрището в спортно-атрак
тивен комплекс на Монт 7
и приключи на 6 ноември.
Участие взеха 16 отбора
след предварително платена
такса от 50 лв. – състезате

циите и разума. „Струва
ли си да изтърпиш хиляди
лишения, за да бъдеш ви
наги до любимия отбор? - е
посланието на кинолентата,
чиято официална премиера
ще бъде догодина в Балчик.
Съгласно регламента „The
Other Half” ще участва в
конкурсната програма на

ли от ОД МВР - Монтана,
ОУ ПБЗН - Монтана, РУП
- Монтана, ПУ - Бойчиновци,
ВиК, хотел “Ринг”, Монбат,
ФК “Ветерани” - Монтана,
ЧЕЗ „Електроразпределение”
- клон Монтана, Следствени
арести, шивашка фир
ма “Фелдхюс”, фирма
БГРГ, завод “Фитинги”,
ДНАП, Поправителен дом Бойчиновци и банка ДСК.
На малкия финал в борбата
за 3-ото и 4-ото място от
борът на шивашка фирма
„Фелдхюс” победи отбора на
ОУ ПБЗН.

На големия финал футбо
листите от ВиК успяха да
вкарат 5 гола във вратата на
ФК „Ветерани” - Монтана,
които имаха само 2 успешни
попадения.
Директорът на ОД МВР
- Монтана комисар Валери
Димитров награди победите
лите и изрази надежда, че в
следващото футболно първен
ство броят на участниците ще
се увеличи.
Събраните 1590 лв. от бла
готворителния турнир ще
бъдат връчени на децата на
починали служители от ди
рекцията на тържествено
събрание в навечерието на
Коледа.■ Слово плюс

Диана СИРАКОВА

Спортен празник си организираха в
края на есента пенсионерите от клуб
„Просънъц” в Ново село, Видинско.
Участниците се състезаваха в различ
ни дисциплини – колоездене, теглене
на въже и една чисто новоселска игра
– укол, която се играе от няколко чове
ка около предварително очертан кръг.
Въпреки отдалечеността на стадиона в
спортното мероприятие се включиха поч
ти всички членове на клуба. Двадесетина
от тях взеха участие в състезанието по
колоездене. Победител стана 41-годиш
ният Злати Любенов, пенсионер-инвалид,
който сподели, че участва заради тръп
ката от спорта, емоцията и доброто
настроение. При жените първа финишира
Румяна Кайцанова.
Всички участници – победители и
победени - демонст рираха отлично
настроение, защото, както казват те, цел
та не е състезателният характер, а тръп

►МАЛКИ ОБЯВИ

ДАВАМ стая под наем,

удобна за квартира и
за офис, в БЦ „Огоста”
– Монтана.
Тел. 0899/655604.

ПРОДАВАМ
двуетажна къща в

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

центъра на Монтана с
дворно място 270 кв.м,
печена тухла, гредо
ред и плоча, кубатура
120 кв. м, разгъната
площ 55 кв. м. Цена по
договаряне.

ДАВАМ под наем

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

ПК „КОЗЛОДУЙСКИ
БРЯГ” – гр. Козлодуй

предлага за продажба
мебелен магазин, който
е построен върху соб
ствена земя. Цена по
споразумение. Тел. за
контакти: 0973/80315.

ВСИЧКО ЗА ДОМА.

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

ката от самото спортуване. И, разбира се,
забавлението. След колоезденето сред
много смях и закачки последваха състе
занията по теглене на въже и канадска
борба. За победителите в отделните дис
циплини организаторите бяха предвидили
малки награди. „От 3 г. всеки месец орга
низираме поне по едно мероприятие, съз
даваме и условия максимален брой хора
да участват. Днешния празник нарекохме
„Спорт и дълголетие” – разказва предсе
дателката на клуба Гинка Ставрева.
По случай Деня на будителите клуб,
„Просънъц” гостува на пенсионерс
кия клуб във Видин. Предвижда се за
Никулден видинчани да им върнат ви
зитата с гостуване в Ново село. „Не е
тайна, че българск ите пенсионери нямат
възможност да ходят не само по света, но
и да пътуват из страната. А така, като сме
колективно, и транспортът е по-евтин, и
животът по-лек...” – казва с усмивка пред
седателката Ставрева.■

Слово

плюс

Мирослав ГЕТОВ
Предпремиера на първия
български игрален филм
за живота на футболните
фенове - „Другото полув
реме” („The Other Half”),
се състоя в Заседателната
зала на Община Мездра.
Негов режисьор, сценарист
и оператор е 22-годишният
оператор на БНT във Враца
Искрен Красимиров, който
е родом от железничарския
град.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНОРИБАРСКО ДРУЖЕСТВО”
– гр. Мездра отдава под
наем ловен магазин и ка
фене в централната град
ска част на Мездра. За
справки: 0910/91013.

www. slovoplus. info

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
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

Слово

култура
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Изкуството да си
Поетична
вечер за
Иван Пенев

българин
Танцов клуб „Черга” и формация „Магнифика” от Враца
с хореограф Ралица Тодорова участв
 аха в IX международен
фолклорен фестивал в Прага от 1 до 3 ноември

Във фестивалната програ
ма се изявиха 50 групи от 18
държави на сцената в TOP
Hotel – Прага. За пресъз
дадената красота в танца и
проявения ентусиазъм удов
летворените участници бяха
удостоени с диплом.
Излизайки на сцената с
българския трикольор, всич
ко се промени... Светлина,
изкуство, традиция, красота

- зашеметяваща музика, кос
тюми и хореография.
Българският фолклор –
чувствен и хармоничен, зав
ладя публиката.
Първият танц „Пиринска
китка” е съвкупност от девет
хора от Пиринска етнограф
ска област. Танцьорите бяха
облечени в два вида стилизи
рани пирински костюма.
Хореографската компо

зиция бе зашеметяваща с
постоянното преливане на
фигури, ритми и емоция.
Надиграването във втория
танц „Мегданско веселие”
включваше плетеница от се
верняшки и шопски хора.
Специално за турнето тан
цьорки от клуб „Черга” изра
ботиха ръчно рисувани прес
тилки с флорални мотиви за
северняшката носия.

Поетичен салон
Благо ПРАНГОВ

Съзвучие
На Петър Доневски

В преддверието
на честита есен
споходи те внезапен листопад,
във листопада търсиш се
къде си
с разполовена вяра в тоя свят.
Изгубил всичко –
само във тъгата
ще търсиш смисъла
на радостта,
оная радост – нежна, необятна,
със корени дълбоки в младостта.
Зачената във лунни сенокоси,
живяна във безсинорен копнеж,
с опалена от мълнии въпроси,
със пътища във мараня
и в скреж.
С едно листо
във паметта стаено,
дошло от вечния библейски дъб,
вървиш и… неусетно,
постепенно
затрупва те неутешима скръб.
Събрал въздишките
на листопада,
във илюзорния копнеж вглъбен,
недомечтаната мечта
изстрадваш
от спомените млади озарен.
Но винаги очите щом затвориш,
при теб ще се завръща –
мил и драг –
като сълза, утеха, жажда, говор
една душа със бистрота на мак.
Душа
wwот звездната вселена слязла,
лъчите й дано те утешат,
душа-звезда, която не залязва,
душа – съзвучна с твоята душа.

Три разказа
от Тихомир ЙОРДАНОВ

Идеята се породи от една
автентична престилка от на
шия край.
Всичко това сътвори ръ
ководителят на танцов
клуб „Черга” и формация
„Магнифика” – Ралица
Тодорова. Професионализъм,
изобретателност, въображе
ние и амбициозност, създа
дена с любов към българския
фолклор.■ Слово плюс

На среща
с безсмъртните

домът е празен. Николай Хайтов се
бе затворил в него – сам, в отделна
Ето какво искат поетите. Навярно затова незаключена стая. Той пишеше книгата си
мнозина бързат да съберат съчиненото от
за гроба на Васил Левски.
тях в „избрани” и „събрани”, в многотомни
В стаята беше разхвърляно – дрехи
издания. И местата в гробището
по двата стола, неоправени завивки на
на бесмъртните са предварително
леглото и бутилка коняк върху малката
разпределени: голям, най-голям, велик.
масичка, изместена до прозореца. (Той не
Никой не приема да е „малък”, дори да е
пиеше, но „да има, за приятели”). И книги,
невръстен прохождащ.
недовършени записки, бележки, начената
И как ли, на автора на „Новото гробище страница с един забързан, но четлив
на Сливница” приживе не му е дошло
почерк. Книгата му беше „захваната”, но
на ум да си направи „Пълно събрание на
бяха захванали и споровете за нея. Хайтов
съчиненията”, та е оставил тази тежка
търпеливо изслушваше, но беше рязък в
работа за потомците!
отговорите си. Усещаше се една фанатична
Такива мисли ме налетяха под
решимост.
въздействието на един съвсем делничен
Нужни му бяха някакви направени
повод.
от архитект изчисления за нишата в
И във Варна има паметник на Пею
църквицата „Света Петка Самарджийска”.
Крачолов Яворов. (Що пък за връзка е
Свързах го с познатата ми арх. Панайотова,
съавторка на проекта за уникалния тогава,
тази между двете пеещи имена?) Бюстът
пък и сега, Дворец на спорта и културата
му е в края на главната алея. Всеки ден
във Варна. В ниша в олтара на вкопаната
я изминавам в една сякаш задължителна
в земята православна църквица е бил
разходка. И всеки път забелязвам до
положен трупът на Апостола, изровен
Яворовия бюст червен карамфил, или пък
тайно от общите гробища. За светеца на
друго цвете, но пак с червен цвят. И един
българската свобода е било нужно друго,
поклонник. Той е в напредваща възраст, с
„свято” място. А каква по-висша святост
прошарена глава. Човекът или пооскубва
от олтара на една православна църква!
израслите около паметника бурени,
-Ние не знаем гробовете на своите
или пък е седнал на близката скамейка,
светци на българщината – ни на царе,
гологлав.
ни на поборници за нея, за ги превърнем
Любопитството ми надделя.
светилища.
-Господине, - попитах. (В предишно
Археологът проф. Стамен Михайлов се
време щях да използвам друго обръщение,
окичи с вината за разхвърляните изровени
по-подходящо би било.) – Впечатлява ме
почитта Ви към поета. Каква е връзката Ви кости при разкопки в споменатата
с него: дали сте само почитател на таланта църквица. Този професор, редовно
поканван докладчик на международни
му, или си имате, може би, и някаква
археологически конгреси, обявяваше
родствена връзка, макар и далечна?
всичко за византийско. Според него всичко
Отговори ми:
що е българско, всъщност е византийска
- И двете Ви предположения са
култура. Новооткритите строителни
основателни, непознати приятелю… Аз
останки на Дунавския остров Пъкулуй
съм арменец.■
Соаре, той също обявяви за византийски
на проведения в Букурещ Международен
археологически конгрес. За него ми
разказваше приятелят ми Александър
Кузев, също участник и докладчик на
Мит – старинно народно
конгресите в Атина и Букурещ.
Хайтов ставаше гневен щом се
предание за богове и герои.
спомене името на професора - заради
Български тълковен речник
пълните книжни торби с неописани и
Посетих го в почивния дом на
писателите. Ноември – сезонът е отминал, непубликувани скелетни останки от

Признателност

Сказанието на
Николай Хайтов

Даниела ХИТОВА
Видният врачанин Иван Пенев от
беляза своята 70-годишнина с поетич
на вечер, чийто домакин бе синята
зала на Младежкия дом във Враца.
Председателят на Дружеството
на врачанските писатели Марин
Ботунски представи творческия път
на поета. Избрани стихове от него
изпълниха актьорите от врачанския
театър Марина Котева и Борислав
Борисов. Заместник-кметът на Враца
Красимир Богданов поднесе на
юбиляря, от името на кмета, пода
рък и поздравителен адрес. „Желая
Ви нови предизвикателства, които
да покорявате, много лично щастие,
здраве, красиви поетични емоции и
нови стихове”, се казва в поздрави
телния адрес. Иван Пенев получи поз
дравления и подаръци и от другите
съорганизатори на събитието - Клуба
на дейците на културата, Младежкия
дом и Регионална библиотека “Христо
Ботев”, където 13 години е бил
директор. Поздравителен адрес бе
поднесен и от СОУ „Христо Ботев”, къ
дето Иван Пенев е бил преподавател.
Тържеството завърши с наздравица
за рожденика.■

некропола на църквата.
-В тези брашнени чували е натъпкал и
светите мощи на Дякона! – гневеше се той.
Изрече и още нещо, пак така
убедително:
-Българинът се нуждае от митове. Ако
пък ги няма, трябва да ги дадем, за да не
бъде той безобразник и кощунствен към
миналото и към днешното си!
Нощта преваляше. Градските автобуси
не се движеха, не беше възможно да се
прибера у дома си. Останах до съмнало –
за да чуя и да запомня това, което всеки
българин би трябвало да знае.■

Сметководната
книга на Пушкин

При едно случайно запознанство в
Михайловское, уредничката в Пушкинския
музей в Санкт Петербург Татяна
Григориевна Цявловская ме покани да
видя ръкописи на великия Александър
Сергеевич. Не мислех, че мога да
пропусна такава възможност. Въведоха
ме в хранилището на Музея. Там има
много неща за гледане и за изучаване.
Но мен ме порази друго: Пушкин е
писал творбите си на подвързани в черно
тетрадки, каквито и сега се отпечатват
за използване от търговци и други
сметководители. Те са стандартни, с
раздели „кредит – дебит”(взел – дал).
Шашнах се, както се казва за такъв род
изненада. Поетът беше запълвал листите
с многократни зачерквания и поправки на
своите стихотворения, откъси от проза,
правени в паузите рисунки и всякакви
други приумици по време на размисъл и
творчески вглъбявания.
Притежавам едно уникално издание
- книгата на Цявловская „Рисунки
Пушкина” (Издателство Изкуство,
Москва, 1980). Но аз видях рисунките му в
оригинал, пипнах ги!
Думата ми сега е за използваните от
поета сметководни книги с печатни графи:
взел – дал. Запълнена беше само графата
„дал”. И срещу всичко, което безсмъртният
поет е дал на Русия и на целия свят в
графата „взел” е записано само едно:
куршумът на Чорная речка.■

