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100 млн. искат общините
Още около 100 милиона лева
искат българските общини към
предвидените в бюджета за
2102 г. пари за техните дейности. Двете страни се споразумяха, че заедно ще работят по
преодоляване последствията
на продължаващата финансо
ва криза, която засяга повечето
български общини. Очаква се
да има пълно покриване на по
вишението на работната запла
та и осъществяване на мерките
по програмата за децентрализация. Сдружението разчита на
успешна съвместна работа по
усвояването на еврофондовете,
сподели на пресконференция в
Монтана Златко Живков.
Няколко са предложенията
на общините. От сдружението
настояват да бъдат отпуснати
още 3,2 млн. лв. за осигуряване
на здравословното хранене на
децата. Оскъпяването е с над 30
на сто според наредбите в тази
област. Те бяха приети в края
на лятото, но не бяха осигу
рени финансово. Сега за тази
дейност са предвидени 52 млн.

лв. Необходима е
минимална дър
жавна подкрепа
за издръжката на
децата в детските
градини. Субсидията да бъде
увеличена с още
7 млн. лв., за да
няма повишение
на таксите. Повече пари са нужни
за социалните
услуги и за извън
класни дейности,
в това число
занимания със
спорт и развитие
на талантите на
децата. За гаран
тиране здравното
обслужване в
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Общините искат еднократно
с 42 млн. лева и да достигне
още 20 милиона лева за финан чат по няколко заплати накуп.
70 млн. лв. Това е изключи
сови обезщетения на кметовете Тези пари не са предвидени в
сегашните резчети на финансо телно важно за общините. 92
и наместниците. Много от тях

Румен Видов подари на Герго
Гергов икона на Св. Димитър

Новите кметове и общински съветници
в община Видин положиха клетва

„З

аклевам се в името на
Република България
да спазвам Конституцията и
законите на страната и във
всичките си действия да се
ръководя от интересите на
гражданите на община Видин
и да работя за тяхното благо
денствие” – с тези думи новите
кметове и общински съветници
положиха клетва и встъпиха в
длъжност на първото заседа
ние на новия Общински съвет.
Тържественото заседание
откр
 и областният управител
Пламен Стефанов.
След клетвата Румен Видов
предаде на новия кмет Герго
Гергов символите на влас
тта – кметската огърлица,
ключ на град Видин и печата

на общината. Видов връчи и
специален дар на новия гра
доначалник – икона на свети
Димитър. „Нека свети Димитър
да закриля община Видин и
неговите жители”, каза Румен
Видов и пожела успех в рабо
тата на новото ръководство
на общината. От трибуната
той изрази и благодарността
си към състава на предишния
Общински съвет и всички слу
жители на администрацията за
работата им през изминалите
четири години.
Новият кмет на община
Видин Герго Гергов заяви, че
сред приоритетите му са проз
рачното и ефективно управле
ние на институцията. „Искам да
подчертая, че независимо от

партийната принадлежност на
всеки, ние сме длъжни да ра
ботим като едно цяло и в инте
рес на жителите на общината”,
подчерта пред присъстващите
Герго Гергов.
За председател на
Общинския съвет бе изб
ран Пламен Трифонов. От
36-ма гласували, 21 гласа са
за Трифонов, 12 - за Росица
Кирова, останалите три –
недействителни.
На тържеств
 еното заседание
присъства и Видинският мит
рополит Дометиан, който също
произнесе слово пред присъс
тващите и подари библии на
новия кмет и новия председа
тел на местния парламент. ■
Слово плюс

Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”
На 4 ноември Общинската
избирателна комисия
(ОИК) връчи удостоверени
ята на новоизбрания кмет
на община Мездра Иван
Аспарухов, на 21-те общин
ски съветници, които
влязоха в местния
парламент, и на 11-те
кметове на села, в
които на 23 и на 30
октомври се проведе
пряк избор за кмет
на кметство: Цанко
Цанев (Зверино),
Коно Жилковски
(Моравица),
Венцислав Антов
(Игнатица), Емил
Иванчев (Боденец),
Румен Серафимов
(Долна Кремена),
Росен Николов
(Оселна), Георги
Нончев (Горна
Кремена), Йоана
Милошева (Брусен),
Валентин Илиев
(Елисейна), Георги
Георгиев (Типченица)
и Йото Пешовски (Лик).
Документите, удосто
веряващи официално
избора, раздаде председа
телят на ОИК Иво Францов.
Специален благодарст
вен адрес получи Нина
Данколова – секретар на
Общината и председател на
комисията по организацион
но-техническата подготовка
на изборите, за оказано
то съдействие и положе
ните усилия по време на

процента от които изпълняват
европроекти. Повече пари да
бъдат отпуснати за основен
ремонт на общинските пътища,
които са 65 процента от общата
републиканска мрежа. Исканото повишение е 7,5 млн. лв. За
грохналите шосета средствата
да станат 50 млн. лв. за 2012 г.
Още 6 млн. лв. са нужни са
мо за осигуряване на зимното
почистване на пътищата. Предвидените 14 млн. лв. са недостатъчни. Вече пета година се
натрупват задължения и просрочия, уточни Златко Живков.
Подкрепа от 10 млн. е не
обходима за общинските
болници. Парите да се дадат в
отдалечените райони по ред и
критерии, определени от здрав
ното министерство.
Притеснително е, че има
неосигурени финансово норма
тивни промени. Кои от иска
нията ще бъдат реализирани и
кои ще отпаднат, ще стане ясно
в средата на декември, когато
ще е готова рамката на бюджет
2012. ■ Слово плюс

кампанията.
Иван Аспарухов благода
ри на членовете на ОИК за
безпр
 истрастната им работа
и поздрави новоизбр
 аните
кметове и съветници, като им
пожела ползотворна дейност
през мандат 2011 – 2015 г.,

Връчиха
удостоверенията
на новоизбраните
кметове и съветници
за да бъде община Мездра
отново №1 във Врачанска
област.
Междувременно об
ластният управител Пепа
Владимирова насрочи първо
то заседание на Общинския
съвет за 15 ноември
(вторник) от 10.30 часа. На
учредителната сесия ще по
ложат клетва новоизбраните
кметове и съветници и ще
бъде избр
 ан председател на
местния парламент. ■

В Мездра

Бюджет 2012

Министърът на финансите Симеон Дянков и Златко Живков, зам.-председател на УС на
НСОРБ и кмет на ощина Монтана подписаха протокол за разногласията в бюджета
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Готвят промени в
Закона за здравето

НСТС одобри
увеличението на
минималната
работна заплата

В проекта за изменение
на Закона за здравето, в
глава втора „Дейности
по опазване на здраве
то”, се създава раздел VIа
„Защита от въздействието
на нейонизиращи лъче
ния”.
В тази връзка предстои
и подготвянето на проект
за нова наредба за макси
мално допустимите нива

на електрически, магнит
ни и електромагнитни
полета в жизнената среда.
Международната аген
ция за изследване на рака
класифицира фактора
електромагнитни лъчения
в група 2В, т.е. съгласно
тази класификация въз
можно е факторът да бъде
канцерогенен за хората.
Относно премахването
на построени вече базо

ви станции на мобилни
те оператори, считаме,
че отговорността на
Министерството на здра
веопазването включва
контрол по опазването
на допустимите нива на
въздействие върху човека
на електрически, магнит
ни и електромагнитни
полета в честотния об
хват от ОНz до 300 GHz,
излъчвани от стационар

ни източници. При над
вишаване на пределно
допустимите норми на
излъчване органите на
държавния здравен конт
рол издават предписания
за привеждане на обекти
те в съответствие.
При неизпълнение на
предписанията се прис
тъпва към спиране експ
лоатацията на базовите
станции.■

Лидерът на СДС
Иво Иванов
оглави
общинския
съвет в Монтана

От пресцентъра на премиера

Това твърди д-р Ангел Кунчев, гл. инспектор в
министерството на здравеопазването пред в. „Слово плюс”
Марио ТОДОРОВ
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Социално-икономическите партньори в
Националния съвет за тристранно сътрудни
чество (НСТС) подкр
 епиха предложението
на министъра на труда и социалната поли
тика за увеличение на минималната работна
заплата за страната. Предвижда се стъпката
на повишение от 270 лв. на 290 лв. да бъде
направена през второто тримесечие на след
ващата година.
В рамките на заседанието беше одобрен и
проектът за постановление на Министерския
съвет, с което се определя нов размер на ли
нията на бедност за 2012 г. Съгласно консен
сусното решение на социалните партньори,
размерът на линията на бедност за следва
щата година ще бъде определен от прави
телството на 236 лева. Към настоящия мо
мент тя е 211 лв.
По време на заседанието на НСТС бяха
обсъдени становища и предложения за из
менения и допълнения на Кодекса на труда.
Основната цел на законопроекта е да се рег
ламентират агенциите за временна заетост,
както и да бъдат определени критериите
за представителност на национално рав
нище на работодателските и синдикалните
организации. След дискусии и анализи на
експертно равнище, предстои да бъде взето
решение по проекта на следващо заседание
на Съвета. ■ Слово плюс

Белоградчик е с
ново ръководство
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Младежки дом Белоградчик при изключителен
интерес от страна на белоградчишката обществе
ност се проведе първото заседание на новоизб
рания Общински съвет, свикано съгласно Заповед
на областн
 ия управител. Негови гости бяха облас
тният управител Пламен Стефанов и зам.-облас
тният управител Любомир Низамов. Заседанието
протече при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва и подписване на клетвени
декларации от новоизбрани общински съветници
и новоизбрания кмет на община Белоградчик;
2. Избор на председател на Общинския съвет.
Откриването и ръководенето на първото засе
дание бе поверено на най-възрастния общински
съветник, който е от квотата на ПП „Български
социалдемократи” и е роден през 1956 година. А
според думите на областния управител, съставът
на общинския съвет в Белоградчик е с най-ниска
средна възраст в цялата област.
Новият общински съвет ще бъде, както и досе
гашният в състав от 13 души. Разпределението
на общинските съветници по политически приз
нак е – ПП „Български социалдемократи” – 3
души, ПП „ГЕРБ” – 3 души, ПП „БСП” – 3 души, КП
„Единение за Белоградчик” – 2 души, КП „Всички
за община Белоградчик” - 1, „Единна народна пар
тия” – 1.
Новоизбраният председател на общинския
съвет е Мирослава Димитрова, която получи 8
гласа.
След заседанието бившият и новоизбраният
кмет – Емил Цанков и Борис Николов, се срещ
наха в сградата на общината, където се състоя
предаване и приемане на кметския кабинет и
някой документи. Емил Цанков подари на ново
избрания кмет икона на Васил Левски и ембле
матичен сувенир на Белоградчишката крепост
и изрази уверението, че новоизбраният кмет ще
работи за развитието на града и общината и попу
ляризирането на природните феномени. От своя
страна кметът Борис Николов каза: „В мое лице
г-н Цанков ще имате един обективен и коректен
наследник, за който най-важния приоритет ще бъ
де просперитета на града.
Бившият и настоящият кмет си направиха сним
ки за спомен, след което проведоха продължите
лен разговор на „четири очи”.■

►Кметът на Монтана
Златко Живков призова общин
ските съветници да забравят
политическите пристрастия.
СНИМКИ: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ

П

►Лидерът на СДС в Монтана
Иво Иванов бе избран за предсе
дател на общинския съвет.

ървото заседание на
новоизбрания Общински съвет
в Монтана се проведе в понеделник,
7 ноември, и беше открито от
областния управител Ивайло
Петров. Златко Живков, общинските
съветници и новоизбраните кметове
на села в община Монтана положиха
клетва. Заседанието се ръководеше от
Светлин Николов, най-възрастният
сред общинските съветници. Лидерът
на СДС в Монтана Иво Иванов бе
избр ан за председател на общинс
кия съвет. За него гласуваха 19 от
общо 32 участв али в заседанието
нови общински съветници. Новият
председател, който е съветник чет
върти пореден мандат, призова съвет
ниците от местната власт да работят
заедно с централната за продължава
не на успешното развитие на община
Монтана.
Кметът на Монтана Златко Живков,
който спечели четвърти пореден
мандат, призова общинските съветни
ци да забравят политическите прист
растия и да работят заедно за доброто
настояще и бъдеще на Монтана. Той
прикани съветниците за повече толе
рантност и конструктивност в работа
та в общинския съвет.■

Слово
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Възможности за развитие
на млечни ферми
Марио ТОДОРОВ

На 31.12.2011 г. изти
ча преходният период за
привеждане на фермите
за производство на сурово
краве мляко в съответс
твие с изискв анията на
Регламент ЕО № 853/2004
г. Всички ферми от вто
ра и трета група могат да
се преструктурират чрез
Програмата за развитие на
селск ите райони. Нейният
общ бюджет за целия прог
рамен период е 3,2 млрд.
евро. От тях досега са до
говорирани 33 на сто и са
изпл атени 19 на сто.

Основните мерки са:

№ 121 „Модернизиране

на земеделските стопан
ства” - за подобряване
на цялостната дейност и
конкурентоспособност
чрез въвеждане на нови
процеси и технологии за
производството на качест
вени земеделски продукти,
подобряване опазването на
околната среда, спазване
на стандартите по отно
шение сигурността и безо
пасните условия на труд,
хигиената и хуманното
отношение към животните.
За покриване на мини
малните изисквания за
постигане на качество при
производство и съхранение
на сурово мляко, ресурсът

се увеличава до 5 на сто от
общите допустими разходи
за млади фермери в необ
лагодетелств ани райони
и/или в обхвата на местата
по Натура 2000 или съфи
нансирането е до 75 на сто;
до 15 на сто от общите до
пустими разходи за други
земеделски производители
в други необлагодетелст ва
ни райони и/или в обхвата
на местата по Натура 2000
или възстановяването на
средст вата до 75 на сто; до
10 на сто от общите допус
тими разходи за останали
те земеделск и производи
тели в други райони или
до 60 на сто.

Срокът за погасяване
на отпусканите кредити
е до 60 месеца, считано
от датата на сключения
договор за отпускане
на финансова помощ. В
този срок може да бъ
де договорен гратисен
период до 24 месеца по
отношение на главницата.
Максималният размер за
един кредит за един земе
делски производител е до
левовата равностойност на
1 500 000 евро.
Мярка № 142
„Създаване на органи
зации на производите
ли”- предоставя финансо
ва помощ под формата на

►РЗОК - ВРАЦА

годишно плащане за пет
последователни години,
считано от датата на приз
наване на организаци
ята на производителите.
Размерът на помощта се
изчислява всяка година
въз основа на стойността

А защо
“гърци”?

Над 6,6 млн. лв.
в болниците
по клинични
пътеки
До края на годината
болниците от Врачанска
област ще разполагат с
6 673 794 лв. за лечение
на пациенти по клинични
пътеки. Това стана ясно
на провелата се среща с
ръководството на РЗОК
и управителите на 12-те
лечебници от региона. На
нея директорът на здравна
та каса Светозар Симеонов
връчи на управителите на
болниците допълнителни
споразумения към догово
рите им, с които се регла
▲Събрание на организацията на СИБ в Лом, на което областн
 ият координа
ментира разпр еделението
тор на съюза г-н Богданов дава висока оценка за тяхната дейност. От дясно
на бюджетите им до края
на ляво: г-н Богданов и Цветана Георгиева.
на 2011 г.
та за хора с увреждания,
ито провежда съюзът в
Георги ПЕТРОВ
На свое заседание през
въп
р
е
к
и
же
л
а
н
и
е
то
на
Лом. В клуба посрещат
Двадесет
години.
октомври Надзорният съвет
младите хора да работят. всички празници, рож
На пръв поглед нищо
на НЗОК взе решение да
През последните някол дени и именни дни, ор
особено. Но ако тези го
отблокира 180 млн. лв. от
ко години организацията
ганизират екскурзии. В
дини означават усилията
резерва на здравната каса,
има добри постижения
момента правят списък
на
из
в
ър
в
е
н
ия
тру
д
ов
път,
които ще се използват за
в работата с инвалиди
за желаещите да посе
лю
б
ов
т
а
и
все
о
т
д
айнос
здравноосигурителни пла
те в Лом. Реализиран
тят Венеция – перлата
тта на един човек към
щания до края на 2011 г.
е проект на стойност
на Адриатика. Ежегодно
професията да помагаш
160 млн.лв. са пред
15 156 лева „Център за
организират почивка на
на хората с увреждания
видени за плащания на
рехабилитация и со
море с осигурен превоз.
си струва да се разкаже.
болниците, а останалите
циална интеграция за
Заради всичко това, което
Цветана Георгиева,
20 млн. лв. - за заплащане
председател на организа хората с увреждания”,
прави организацията в
на лекарст ва за домаш
цията на Съюза на инва
който в момента функц
 и
Лом и нейната председа
но лечение, медицински
лидите в България в Лом. онира с пълни обороти.
телка Цветана Георгиева
изделия и диетични храни. При нея винаги има хора, Друг проект, на стойност
получават уважението и
Към момента данните за
едни идват за помощи,
40 205 лева, на тема
обичта на хората, за ко
разхода на НЗОК показват, други – за консултации
„Музикално взаимодейст ито се грижат.■
и така минава трудовият
че предвидените в бюдже
вие”, също е осъществен,
й ден. За особени заслу
а през 2004 г. за 30 месе
та средства за болнична
ги като председател на
ца осигурили „Адаптирано
помощ, заедно с тези,
работно място за човек
освободени от оперативния СИБ в Лом е удостоена
с Диплом по повод други
с увреждания”. И още
резерв, ще бъдат доста
награди и поздравител
един атрактивен проект
тъчни в годишен план за
ни адреси, сред които и
– „Дума, музика, стъпка,
разплащане с договорните
пла
к
ет
на
кме
т
а
на
об
щ
и
социална интеграция”,
партньори.
на Лом Пенка Пенкова.
за сумата 5820 лв., е
Ръководството на здрав
Цветана Георгиева е член осъществен.
ната каса във Враца по
на Областния съвет на
Заслужава да споменем
иска от управителите на
СИБ от 1993 година до
имената на председате
болниците до 8 ноември
сега.
лите на дружествата в
да представят мотивира
Председател е на
общината, които актив
ни прогнозни стойности
РКРК на СИБ, район
но работят и проявяват
за отпускане на допъл
Монтана, а от 2008 г. е
отговорност към инте
нителни средства за оне
председател на СИБ в
ресите и проблемите на
зи лечебни заведения,
Лом. Координатор е на
своите членове – хора
които ще имат недостиг
БЧК в област Монтана.
та с увреждания, а те
на средства. За пръв път
Дружеството, което
са: Стефка Петрова от
НЗОК определя прогнозни ръководя, се състои
с. Замфир, Веселин
те бюджети на болничните от 958 членове на
Аврамов от с. Ковачица,
лечебни заведения спо
СИБ в община Лом.
Богдана Асенова от
Непрекъсната е грижата
ред нови правила, които
кв. Моминброд, Янкул
за всички тях.
са отворени, гъвкави и
Младенов от с. Трайково,
Сериозен си оста
динамични. Това им осигу
Тодорка Бонова от с.
ва фактът, че големите
Сталийска махала и др.
рява достатъчен ресурс да
фирми в нашия район не
Разнообразни са
планират своята работа. ■

Заслужено
уважение и обич

Слово плюс

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ

обявяват свободни мес

мероприятията, ко

на годишната пазарна про
дукция на организацията
и при размер 1 000 000
евро за първата, втората,
третата, четвъртата и пета
та година тя е съответно 5
на сто, 5 на сто, 4 на сто, 3
на сто и 2 на сто.■
Тихомир ЙОРДАНОВ
Това, което ще кажа
няма връзка с въпроса
на г-н Борисов („като
гърците ли искате да
сте”), нито с отговора
на гръцкия премиер
Папандреу по повод

гръцката криза. И все пак…
Кой и защо ги е нарекъл „гърци”, въпреки че
те наричат себе си елини, а страната си Елада.
Населението на част от Балканския полуостров
още от дълбока древност, та и до днес, се е от
личавало с високо самочувствие за божествен
произход. Тези африкански преселенци, настани
ли се и на Пелопонеския полуостров в областта
Тесалия, смятали, че родът им е тръгнал от пред
класическия цар Елин – според митологията внук
на Прометей и син на Зевс и богинята Пира.
Римляните, завладявайки земите на елините,
могли да надделеят над тях и над всичко друго, но
не и над самочувствието им, дори и когато насе
лението на отцепената част от Римската империя
(Византия) било вече наричано ромеи. Елините
продължавали да се самоназовават елини. Така
е било и след като турците завладели Византия и
множеството от различни етноси получило назва
ние руммилет (римски народ).
Но ето, че римляните, като покорили елините,
подразнени от тяхното самочувствие и съзнание
за божественост, започнали да ги наричат гърци
(от grex или grecu – лат. И всички производни от
тях, означаващи стадо, тълпа, множество и мн. др.
значения ). Латинските думи са многозначни, във
всички случаи това прозвище е било присмехулно,
дори и до смисъл на фукльо и хвалипръцко, по
нашему.
Твърде вероятно е самият гръцки характер да е
подразвал другите народности, населявали тогава
европейския континент, за да възпр
 иемат те охот
но тъкмо това обидно, според латиняните, подиг
равателно за тогава название.
За пример вж. чифути, жидове и т.н. за евреите,
наричащи себе си юдеи – пак с митологичен
произход, или пък обидните прякори шваба,
фрицове, жабари, мамалигари, фесове и т.н.
Но това е друга тема.■

Слово
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Новите кметове и общинск и съвети
във Видинско започнаха работа
Диана СИРАКОВА

Новите кметове и общински
съветници във Видинско ве
че положиха клетва. Голямата
изненада на тазгодишните из
бори във Видин Герго Гергов
(БСП) ще управлява с 8 съвет
ници от своята партия, 10 – от
ГЕРБ, 6-има от „Обединение за
Видин”, сформирано от СДС,
ДСБ и др. десни партии, 5 пред
ставители на „Преображение за
Видин”, 4 човека от РЗС, 2-ма от
„Атака” и 1 от АБВ. Общо 36 об
щински съветници с председател
Пламен Трифонов (БСП). „Да
бъда кмет на Видинска община е
най-големият ангажимент, който
съм поемал.
Разчитам на вашата подкрепа,
надявам се, че ще надмогнем
политическите си пристрастия
и ще работим за доброто на об
щината”, заяви на тържествената
церемония Герго Гергов. Старата

вече управа пък му подари икона
на „Св. Димитър”.
В Брегово новият стар кмет
Милчо Лалов започва четвър
тия си пореден мандат с много
надежди, че след безконечни
те увъртания на предишните
съветници, които докараха об
щината до ситуация да работи
без бюджет, най-после нещата
ще влязат в релси и ще бъдат
направени необходимите проме
ни в нормативните уредби. При
сегашния мандат разположени
ето на силите в общинския съ
вет е 8 от БСП, 4 от ГЕРБ и 1 от
синята коалиция.
Другият нов стар кмет е
кметът на община Ново село –
Георги Стоенелов. Той искрено
се надява тази седмица на вто
рото заседание 11-те общински
съветници да успеят да избе
рат председател на общинския
съвет, тъй като на първото пети

мата от БСП, четиримата от ПК
„ГЛАС” и двамата резесари не
успяха да направят това.
С председател от ГЕРБ
ще работи новоизбраният в
Белоградчик Борис Николов
(ПП „Български социалдемок
рати”). Там съотношението е
по трима общински съветници
от БСП, ГЕРБ и ПП „Български
социалдемократи”, двама от
„Единение за Белоградчик” и по
1 от „Всички за Белоградчик” и
ЕНП.
В Димово фаворит в общин
ския съвет на новоизбрания
кмет Лозан Лозанов е Светослав
Славчев от ГЕРБ. Местната
структура там спечели общо
4-ма съветници. БСП има трима
представители, а ПП „Лидер”,
ПП „Земеделски народен съ
юз” и КП „Местна коалиция
Единение” по двама.
Интересна е ситуацията в

община Ружинци. Петимата
общински съветници от ГЕРБ не
се явиха на първото заседание и
не положиха клетва пред област
ния управител. Мнозинството от
6-ма съветници от БСП с кмет
Венцислав Ванков преизбр
 аха за
председател Иван Иванов.
Стария си председател пред
почетоха и в Чупренска община.
През този мандат Богомил
Станков ще ръководи общинс
ки съвет, състоящ се от 9 пред
ставители на коалицията „За
Чупрене” и 2-ма от ГЕРБ. От
„Коалиция за Чупрене” е и но
вият стар кмет Ваньо Костин.
Комфорт в управлението се
очертава и за преизбрания за по
реден път кмет Иван Каменов в
община Макреш. Новоизбраните
съветници от БСП там са 5,
ГЕРБ има 4-ма представители,
а по 1 - НДСВ и Инициативен
комитет. Новият председател на

общинския съвет е Перо Велков.
В най-малката и най-бедна
община Бойница през втория си
мандат Анета Генчева ще управ
лява с 11 общински съветници
– 5 от НДСВ и по 2-ма от БСП,
БЗНС и ГЕРБ. Генчева е убедена,
че в този си състав общинският
съвет ще работи конструктивно
за развитието на общината. И
тук изборът на съветниците се
спря на досегашния председател
на ОбС Габриела Ганчева.
Новият общински съвет на
Кула се състои от 11 съветници –
четирима от ГЕРБ, четирима от
БСП, двама от местна коалиция
„Демократична алтернатива” и
1 съветник от РЗС. За председа
тел бе избран Петко Петков от
квотата на ГЕРБ. Новият кмет и
общинските съветници обещаха
да работят заедно за доброто на
Кула, оставяйки настрана поли
тическите си пристрастия.■

Ганецовски разбулва
тайните на “Калето”
Любопитство будят също от
критите сребърна егзагия (кон
тролна мярка за везни), два ан
тониана (единият със сребърно
покритие, а другият – бронзов) и
бронзова поставка за светилник
(вероятно още от римско време).
Интересните находки допълват
голям бивен зъб от глиган, елено
во рогче, костена халка, три мед
ни игли, два глинени прешлена за
вретено, кремъчни остриета и пр..
„Разкопките потвърдиха стро
ителната приемственост между
отделните праисторически епохи,
която установихме при предиш
ните си проучвания на „Калето”,
поясни Георги Ганецовски. След
„Светилището на тура”, функци
онирало на скалния рид в края
на V хил. пр. Хр. – единственото,
открито досега у нас (б.р. пре
ди три години), в централната
част на крепостта попаднахме на
езическа жертвена яма от ранно
желязната епоха, която прерязва
археологическите пластове от
каменно-медната епоха. Това от
ново доказва, че през различните
теренните проучвания, финанси
рани от Община Мездра, активно епохи тук е имало важен култов
център.”
се включи и студентк ата Нели
По време на археологическа
Иванова – второкурсничка във
есен 2011 екипът на Ганецовски
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
съсредоточи своите изследвания
специалност „Археология”.
върху два сондажа със сравни
Сред най-ценните артефак
телно малка по обем (около 15
ти впечатляват кръстовиден
кв. м.), но, както се оказа, бога
глинен амулет (стилизиран от
та на находки площ. Това лято
зооморфен модел на птица в
полет) – първият такъв, намерен в на „Калето” работи и доц. д-р
Северозападна България; обредна Сергей Торбатов от Националния
археологически институт с музей
керамична чиния (с вписан в нея
пластичен кръст) и фрагменти от към БАН, който продължи про
керамични съдове за бита и бога учването на културните пластове
та украса (вкл. с графит) и добре от римската епоха (I-IV в. след
Хр.) Разкопките на крепостта ще
запазени орнаменти с червена и
жълта боя.
продължат догодина.■
Мирослав ГЕТОВ

Н

а повече от 50 находки,
датиращи от късната ка
менно-медна (кр. V – нач.VI в. пр.
Хр.), попадна археологът Георги
Ганецовски от Регионален исто
рически музей – Враца при архе
ологическите разкопки на крепос
тта „Калето”, които се проведоха
през септември – октомври т.г. В

аради сигнал, постъпил по електронна
З
поща в РИОСВ - Враца за замърсяване
на р. Скът в района на с. Мало Пещене бе

извършена незабавна проверка от експерти
на РИОСВ, БДУВДР - Плевен и АРЛ - Враца.
Сигналът е подаден от Милен Стоянов, който
живее в София и е научил за замърсяването
от родителите си. Според тях на 09.10.2011г.
към 1730 часа водите на реката са били
мътни и побелели, след което отново са се
избистрили. На 10.10.2011 г. към 1300 часа ре
ката отново е била видимо замърсена.
В момента на проверката, вследст вие на
падналите през последните дни дъждове,
реката е бързо течаща и леко мътна, но без
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Праз

Съвременните народни будители от село Лик
началото на историята” – исто
рико-етнографски очерк, дело
на Валентина Георгиева, главен
деня на небесния пок
библиотекар в регионална биб
ровител на българския
лиотека „Христо Ботев” – Враца
народ – св. преп. Йоан Рилски
Чудотворец (1 ноември ст. стил), и секретар на Краеведското дру
жителите на село Лик отбелязаха жество при НЧ „Просвета 1925”
с празнично утро Деня на народ – Мездра, в който авторката
ните будители. Инициатор на чес представя накратко географско
то местоположение, заселването,
тването беше народно читалище
произхода на името, фолклора,
„Наука 1919”. За паметното тър
жество на съхранената духовност народните празници и художес
допринесоха виртуозните изпъл твената самодейност на китното
нения на окарина на 80-годишния планинско селище.
С неподправен интерес присъс
самоук инструменталист Георги
тващите се запознаха и с новия
Димитров, любородните песни
интернет сайт на с. Лик, любо
на женската група за автентичен
питство в който будят културният
фолклор „Зора” с ръководител
профил и природните забележи
Лиляна Николова и детската во
кална група „Изворче” с ръково телности в землището на селото:
лековитото Келаво кладенче, м.
дител Марияна Димитрова.
Салтирето и Плачковица, пе
Акцент в програмата бе мул
щерата Дълбок Грънчаревец,
тимедийната презентация „За
Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”

В

Провериха за замърсяване р. Скът
видими следи от побеляване.
Взета е водна проба за анализ.
Измерените показатели отговарят на нормите
за ІІ категория водоприемник, какъвто е ре
ката в този участък: рН-7,28; разтворен кис
лород-7,15mgO2/dm3; наситеност с кислород
- 71,5%; електропроводимост - 643µs/sm3.
Предвид на това, че подателят на сиг
нала счита, че евентуалното замърсяване
може да е предизвикано от извършващите
се проучвателно-сондажни дейности в зем

лището на с. Голямо Пещене, намиращо
се на около 5 км нагоре по течението на
реката, е извършена проверка на “Дайрект
Петролиум България” ЕООД. Дейността на
фирмата е обект на проверка от страна на
РИОСВ - Враца и на 30.09.2011 г. е извърше
на контролна проверка. Фирмата извършв а
сондажни дейности по проучване въз осно
ва на Разрешение на МС №63/10.02.2000г.,
Допълнително споразумение №12/17.11.2010
г. За нуждите на сондажа се използва вода

Ланджова дупка, Вълчи вир,
Добрилов камък и др.
Думи на благодарност
към организаторите, но и на
съжаление, че читалищният са
лон не е пълен, изказа дългого
дишната учителка по български
език и литература Невяна
Михайлова, която възкр еси от
забвението първата ръкописна
история на с. Лик, написана от
военния офицер от запаса Георги
Миков Михайлов /1882-1979/.
Така шепа съвременни бу
дители показаха, че духът на
българщината все още е жив в
родното място на опълченци
те Гето Лилов, Петко Стойчов,
Иван Пелов, Михаил Михайлов
и Иван Попов, където навремето
е наминавал по комитетск и дела
Апостолът на свободата Васил
Левски. ■

(само за допълване) от р. Скът, намираща
се на около 2 км от обекта. Отпадъчната во
да, формирана от сондажната дейност, пос
тъпва в бетонов утаител и след избистр
 яне
се включва в оборотен цикъл. Формираният
шлам се изгребва и се депонира в специално
изграден земен утаител на площадката. От
извършения оглед се констатира, че земният
утаител има свободен обем и количеств ото
на шлама се е увеличило в сравнение с пре
дишната проверка.
Извършен е оглед на реката в района
на с. Голямо Пещене и не са констатирани
видими следи от замърсяване на реката и
бреговете.■
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За миналото
на община
Горно Церовене
През 1948 г. започнало строителството на нов
общински дом с читалищно помещение и театрален
салон. Строителството завършило около 1950 г.
Димитър ЦЕРОВСКИ

В историческата справ
ка на общината в село Горно
Церовене, написана през 1967
г. от бившия учител Григор
Стоянов, научаваме следната
информация.
Общината е създадена още
след Освобождението на
България от турско робство, но
точно коя година, няма данни.
Първият печат на общината е
бил отпреди 1891 г., защото,
както е известно, село Голяма
Кутловица е преименувано в
град Фердинанд на името на
тогавашния княз Фердинанд
Кобурггота през същата година.
Първият регистър за граждан
ското състояние е от 1893 г., а
първата протоколна книга – от
1895 г., като все още са използва
ли стария печат. По вътрешната
периферия на печата най-от
горе с дъговидна форма пише:
„Ломско окръжие”, а най-отдолу
също в дъговидна форма стои
надписът: „Кутловска околия”.
В средата на печата (съкратено)
пише: „Гор. Церов.селска общи
на”. Този печат е бил използван
до 1897 г. През същата година
е бил направен нов и по-голям
печат от първия. По краищата на
печата и най-отгоре (съкратено)
пише: „Лом. Окр. Фердинандска
околия”, а най-отдолу – „ГорноЦеровска селска община”. В
средата на печата се намира
тогавашният български герб на
Княжество България. С годините
множество печати били заменя
ни с по-съвременни и, разбира
се, с различни надписи.
По-късно от 1893 г. някои
функции, изпълнявани дотога
ва от черквата, преминават към
общината, като водене на регис
три за гражданското състояние,
наборни книги, събиране на
данъци и др. Това е наложило
назначаването на лице, което да
води гражданското състояние,
събирането на данъците и изд
ръжката на общината, като съ
щото лице се е занимавало и с
кореспонденцията от и за селото.
То се е наричало секретарбирник
и е водило цялата писмена рабо
та в общината.
По-късно към общината е наз
начен и горск и стражар, който
се е грижил за опазването на
горите.
През 1896 г. общината се
уедрява, като селата Видлица
и Живовци преминават в една
община със седалище отново
Горно Церовене.
През 1934 г. седалището на
общината се преместв а в село
Живовци и това продължава до
1939 г. и отново седалище ста
ва село Горно Церовене. В този
си състав общината съществува
до 09.09.1944 г., след което село
Живовци образува самостоятел
на община, а селата Видлица и
Горно Церовене образуват една
обща със седалище село Горно
Церовене до 1954 г., когато село
Видлица се присъединява към

новообразуваната община в село
Чемиш. А село Горно Церовене
остава самостоятелна община
до 1958 г., когато се присъеди
нява към новообразуваната
община в село Гаврил Геново,
Михайловградски окръг.
През 1974 г. село Горно
Церовене преминава към общи
на Георги Дамяново до 2003 г.,
когато Горно Церовене се отделя
от община Георги Дамяново и
преминава към община Монтана.
Преместването на община
та през 1934 г. в с. Живовци е
станало по искането на Гаврил
Иванов Павлов (1883 – убит
на 09.09.1944 г.), бивш учител
от село Живовци и активен де
ец на Цанковия сговор и личен
приятел на областния директор
на гр. Видин. По това време
общински кмет е бил Трифон
Константинов Бърдарски.
През годините, когато все още

селото не е имало общинска
сграда, за такива са служили час
тните домове. Като общинск ият
съвет се е събирал и обсъжда
ли коя къща е най-подходяща и
дали нужните помещения отго
варят на изискванията им като
хигиена и много други. След
това подписвали договор за вре
менно ползване със собст веника
за наетото време.
През 1948 г. започнало стро
ителството на нов общинск и
дом с читалищно помещение и
театрален салон. Строителството
завършило около 1950 г.
На 12 септември 1999 г.
в село Горно Церовене бе
ше открита и осветена новата
сграда на кметството и здрав
ния дом. Освещаването про
веде Видинският митрополит
Дометиан, който също освети и
църкв ата в селото, която беше
ремонтирана и възобновена.

„Българският народ, виждайки, че за него
не съществува никаква сигурност и покой във
Влашко и че поселищата, както и църквите се
разрушават до основи и изгарят от татари
и турци, че е подложен на избиване, на ограб
ване и отвличане в плен, освен това върлува
нето на множество разбойници стана причина
щото да се намира никъде сигурно място за
живеене, една част от него да реши да дойде
в Трансилвания и се довери на покровителс
твото на Негово императорско величество.
Поради това, вземайки със себе си за духовна
утеха един от нашите отци, мнозина дойдо
ха в Сибиу, където бяха приети благосклонно
от генерал Ветерани. Комендантът генерал
Ветерани снабди българите с покровителс
твени писма... Българите останаха в Сибиу и
диреха начин да получат постоянно място за
себе си и за своите потомци.”
(Алвинцка хроника)

О

славната комисия за желаното постоянно място.
С божията милост той направи всичко чрез свет
лейшия барон фон Танонас и достопочтения
кардинал Калонин, за да издейства императорс
ка диплома според нашите искания.”
За благоприятното уреждане на този въпрос
спомогнали следните обстоятелства: първо, че
след завземането на Белград в 1697 г. Австрия
се готвела за война с Турция на територията на
балканските народи, които тя искала да спе
чели на своя страна, и, второ, заселването на
Трансилвания с население от други места и
главно с търговци, било в съгласие с колониза
торската политика на Австрия по отношение на
окупираните от нея унгарски земи.
Както се вижда от цитираните по-горе хрони
ки през тези години, заедно с другите български
бежанци, в Сибиу и Алвинц са били и двамата

По-късно той ще се изяви като голям книжовникродолюбец. Написал е 6 произведения, между
които „Огледало на истината”. В тях той не прес
тава да прокарва идеята за освобождението на
България от Австрия. С това си дело се нарежда
сред най-видните ръководители на ориентира
ното към Австрия и Рим народноосвободително
дело през ХVII и ХVIII в. (П. Богдан, П. Парчевич,
А. Стефанов, Г. Пеячевич, Н. Станиславов и др.).
След настаняването на българските заселни
ци в Алвинц, над тях надвиснала опасностт а от
закрепостяването им. Императорският двор имал
практиката да дарява някои свои благородници,
проявили се във войните и за особени заслуги
към властта, с обширни земевладения. За такова
земевладение била обявена общината в Алвинц.
И не само тя. Подобна заплаха е съществува
ла за българите в Банат и Седмиградско. Много
документи отразяват упоритата
защита на българските колонии сре
щу опитите за закрепостяването им.
Това означавало да попаднат под
икономическа зависимост за вечни
времена.
Кръстьо Пейкич, енорист на
алвинцките българи, с писмо от
21.VIII.1702 г., е предложил на
Държавния фиск да му бъде даден
под наем доминиумът Алвинц, заед
но с жителите му и всички приходи
Димитър МЛАДЕНОВ
от населението, срещу годишен
наем от 1250 рейнски флорина,
при условия, формулирани от него
в 2 точки. Граф Секау веднага препратил пред
видни чипровчани Стефан Княжевич и Кръстьо
ложението на Пейкич до императорския двор
(Христофор) Пейкич.
Кръстьо Пейкич, „българин от Чипровец”, както с поръчка „Незабавно да се отдаде под наем
доминиумът Алвинц на достопочтения отец
сам се наричал, е роден през 1665 г. Завършил
Христофор Пейкич, съгласно с горните усло
е богословие в Рим. След ръкополагането му
вия”. Ясно е, че в случая „достопочтеният отец” е
за свещеник (1698 г.) напуска Рим и поема към
събратята си в изгнание. Временно е пребивавал действувал като представител на своите съна
родници и е имал тяхната морална и материал
в Хърватско и Славония. Проповедническата си
на подкрепа, само и само да не попаднат под
дейност сред българските католици започва в
гр. Сибиу, където имало многолюдна колония на крепостническа зависимост.
Договорът за наем обаче бил осуетен от нас
емигранти от Чипровския край. В Сибиу те имали
тъпилите политически събития след Ракоциевото
църква, обслужвана от видния български фран
унгарско селско въстание (1703-1711 г.). Това
цисканец Гаврил Манчич. Кога точно е пристиг
принудило много българи да се завърнат отно
нал тук Пейкич не е известно. Знае се само, че
во във Влахия. След сключения мирен договор
първите записани от него кръщения датират от
Стамар (ноемвр и 1711 г.) българските бежанци
средата на 1700 г.
се завърнали отново в Алвинц и се заели с въз
През есента на 1700 г. част от българск ите
становяване на разрушенията от метежа. С тях
католици в Сибиу напуснали града и се засели
се завърнал и Кръстьо Пейкич и е поел отново
ли в Алвинц, където основали отделна община.
управлението на епархията. Под негово ръковод
Кръстьо Пейкич ги последвал и станал първият
ство е съградена набързо българска църква и е
им духовник на новото място.
бил поправен енорийският дом.■
Пейкич оглавява Алвинцката българска като
(Из подготвената за печат
лическа енория (като титуляр) до 1725 г. По това
книга "Чипровско-банатски хроники")
време е заемал и длъжността каноник в гр. Пейч.

Българинът
от Чипровци

сноваването на българската
колония в Алвинц е станало
през 1700 г., когато през септември
там пристигнали първите българ
ски преселнически семейства от
град Сибиу. Известно е, че първата
група български бежанци, проникна
ла в Трансилвания, която предната
година (13.V.1688 г.) била окупирана
от Австрия, се пръснала в главните
търговск и центрове Сибиу, Брашов,
Медияш, Алба Юлия и др. По-мно
голюдна била колонията в Сибиу, където се
установил и софийският католически епископ
(чипровчанин) Стефан Княжевич и други духовни
лица, забегнали също от България. Преследвани
безмилостно от градските власти, като пришъл
ци-скитници, и изложени на опасност да бъдат
закрепостени, те поискали защита от военните.
В една трансилванска хроника до правител
ствената комисия, натоварена да реши тяхното
настаняване, четем следното: „Славна комисио,
любима наша майко! Ние, долуподписаните
български търговци-католици във Винц (Алвинц)
с нашите семейства, след като през бурята на
миналата война, в годината, в която император
ското войнство превзе Белград (1688) загубихме
нашето отечество, отчасти пленени, отчасти
избити, след една година се споразумяхме на
панаира в Сибиу с другите наши братя, които не
живеят тук, а ще дойдат, както се надяваме, за
поискване на наше постоянно поселище някое
фискално (държавно) имение в Трансилвания,
за която цел съставихме писмен документ, който
предадохме на благовейшия отец Христофор.
Пейкич, мирск и свещеник, за да настоява пред
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ч 10 Св. апли Ераст,
Олимп и Родион. Преп.
Арсений Кападокийски
п 11 Св. мчци Мина,
Виктор и Викентий. Св.
мчца Стефанида.
Преп. Теодор Студит,
изповедник
с 12 Св. Йоан
Милостиви, патр.
Александрийски. Преп.
Нил Постник. Преп. Нил
Миротовичи, Атонски
н 13 † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Св.
Йоан Златоуст, архиеп.
Константинополски.
п 14 * Св. ап. Филип.
Св. благоверни цар
Управда-Юстиниан
(Коледни заговезни)
в 15 Св. мчци Гурий,
Самон и Авив. (Начало
на Рождественския пост)
с 16 Св. апостол и
евангелист Матей

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

“Ибис – Масаж”
ЕООД
Иванка Петрова
Масажи: лечебен,
класически,
спортен, билков,
козметичен.
Терапии: ориз
и бамбук,
шоколадова,
винена.
Монтана,

ул. “Л. Каравелов” 6-А,

тел. 0887/042 914

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

ЕТ “Владимиров
инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски
ГИП и дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндрови лява и дясна оригинални
резервни части.

Монтана, ул. “Нишка” 17,
тел. 0898/214 557
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Обучават
библиотекари
От 31 октомври 2011 година в
обучителната база на Регионална
библиотека „Михалаки Георгиев”
– Видин започна обучение по
Направление “Информационни и
комуникационни технологии” на
Програма „Глоб@лни библиотеки
- България” с обучител Цветанка
Тодорова.
До 31 декември 2011 г. ще
бъдат проведени и още едно
обучение по Информационни
и комуникационни технологии
и обучения по Направленията
„Организация и управление на
библиотеките”, „Услуги в модер
ната библиотека” и „Общуване и
работа с потребители и общнос
ти”.
До края на годината в
Програмата „Глоб@лни библи
отеки - България» ще бъдат обу
чени 96 библиотекари.
Участниците ще получат
удостоверение за завършено
обучение.
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In memoriam

Почина

Василка
Йорданова
Първанова
на 84 години

Съпруга на Анастас Първанов, бивш
дългогодишен първи партиен ръководител
на Михайловградски окръг.

Поклон пред паметта й!

Съратници и другари от Монтана: Евтим Костов,
Георги Гоцов, Никола Анастасов, Георги Николов,
Лалка Методиева, Стефан Кънчев, Димитър Младенов,
Славко Григоров, Васил Михов, Петра Ганова.

ТПК “Септември” –
Монтана

произвежда:
• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове

• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802  – гл. счетоводител
Давам под наем оборудван магазин със санитарен
възел в идеален център на Монтана, с
магазинерка с опит и сигурни клиенти.

“МОНТКОМЕРС” ООД

Тел. 0988/66 20 75

ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

д-р Любомир Христов,
търговски
представител
зa Северозападна
България

●Ветеринарни апарати, инструментариум,
храни за животни, аксесоари, фуражи, фуражни
добавки, премикси, консултации
Офис Монтана:
тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171;
e-mail: montana@lekoom.com

СД “ДАНИМИЛА”

► Работно облекло,

Монтана,
ул.“Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

120 години пазаруваме
с доверие!
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Слово

спектър
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115 г. чества народно читалище
“Развитие-1896 г.” в с. Салаш
По най-тържествен на
чин бе отбелязана 115-ата
годишнина на народно чи
талище „Развитие – 1896”,
село Салаш, едно от найголемите села в Белоград
чишка община. Под звуците
на духовия оркестър при
читалище „Развитие-1893”
- Белоградчик се събираха
местните хора и изпъл
ниха читалищния салон
на селото. От доклада на
Даниела Иванова - секре
тар на читалището, стана
ясно, че то е създадено по
идея на шуменеца Жеко
Бъчваров, който е учител
ствал Стакевци и Салаш.
Именно той се смята за
негов основател и заедно
с група активисти, местни
будни и прогресивни хора
стават съучредители. Богата
и разнообразна е дейнос
тта му през всичките тези
години. Още през 1934
година е създадено музи
калното дружество „Родни
звуци”, което представля
ва смесен хор от 80 души.

СНИМКА:ПРЕССЛУЖБА

Емилия РАЛЧЕВА
Клубът на дейците
на културата във Враца
представи първата сти
хосбирка на д-р Димитър
Цолов. Тя носи заглави
ето”Памперс-бомбички”
(”Цикълът на Бебс”), а
стиховете са посветени
на малия му син Петър.
Димитър Цолов нарича
своята лирична книга още
“Ръководство за млади
татковци” и чрез нея пре
дава своя опит на човек,
който на Христова въз
раст е открил очарова
нието и отговорностт а да
бъде родител.
“Цикълът на Бебс” съ
държа 33 стихотворения,
които с любов и чувство
за хумор разказват за
трудната и изпълнена с
очарование първа годин
ка на Петър. Година, в
която младият баща се
лута между сладкото гу
кане на бебето и уханията
на памперсите. Според
софийското издателство
“Рал Колобър” лиричната
книжка “Памперс–бомбич
ки” е първата по рода си в
България. “Издавали сме
много детски книжки - със
стихчета и приказки, но
такава бащинска изповед
още не сме. А и на нашия

книжен пазар засега няма
подобно издание, сподели
издателят Георги Ралчев.
Артистичният д-р Цолов
е известен на врачани.
Той е фронтм
 ен на гру
пата „Докторс Гого Бенд“
- шегаджийски музикален
проект, който изпълнява
измисления от тях стил
“трапезен пънк.” В свобод
ното си време, Димитър
Цолов работи във врачан
ската болница, в отделе
ние “Образна диагности
ка”, а каквото остане след
всичко това, отделя за
прекрасното си семейст
во - съпругата Борислава
и малкия Петър.
Стихове на Димитър
Цолов са публикува
ни в книгата “Резерват
Северозапад”. А неговият
поетичен блог във
Фейсбук вече има над две
хиляди почитатели, които
се зареждат с позитивна
енергия от ведрото чувст
во за хумор на врачанския
талант. “Памперс-бом
бички” (Цикълът на Бебс)
беше представена пред
публика на 14 септемв
ри т.г. в Синята зала на
Младежкия дом. Димитър
Цолов изпълни свои сти
хове и разказа историята
на първа си стихосбирка.■

ки празници. И до днес то
работи за съхраняването и
предаването за поколенията
на културните ценности,
традиции и обичаи и се
превръща в център на ду
ховния живот в селото.
Поздравителни адреси
и скромни подаръци бяха
поднесени от името на ръ
ководството на общината
и от ръководството на чи
талището в Белоградчик
на председателя на чита
лището в Салаш Борис
Нинков по повод неговия
70-годишен юбилей. Той
има издадени няколко
книги и е член на СБП.
Катя Савчева – библиоте
кар в Белоградчик, пред
стави част от неговото
творчество.
В културната програма
по повод празника участ
ваха фолклорната група от
Салаш, вокално-инстру
ментална група „Феникс”.
За всички присъств ащи
бе организиран празничен
коктейл. ■Слово плюс

Фестивал на градската и шлагерна
песен “Цепелин” в Бяла Слатина

Валя БОБОЙЧЕВА

Н

е се наигра вятърът
този ден и събра в
едно пъстроцветни листа,
думи за любов, спомени и
приятели. Скри слънцето,
но го свали на сцената,
при мостчето, брезичките и
песента. За да се пренесем
в един друг свят, по-добър,
по-мил и човечен, този, на
музиката и любовта. И пти
ците смениха своя полет
– вместо на юг, се озоваха
тук, в читалището в Бяла
Слатина.
Петият фестивал на
градската песен бе открит
от инж. Георги Узунов –
зам. кмет на община Бяла
Слатина. „Цепелин”-ът
пристигна със „сините ка
нарчета” от Севлиево. Трите
прекрасни дами Снежана
Петрова, Милена Гаджева
и Павлинка Маринова взри
виха публиката със своя
„Звън” и я накараха да при
пява и танцува. Чухме и
песента „На брега на тихата
Марица”, донесла им първа
награда на Международния
фестивал „Море и спомени”,
Варна 2011.
По мостчето премина
ха „Мелодия” от Кнежа и
„Романтика и ритми” от
Видин, за да ни поднесат
своите песенни китки и ни
припомнят и развълнуват.
Вокалната група при на
родно читалище „Борба” в
Кнежа се представи с музи

ка и текстове на известния
местен творец Спартак
Бутански, а изпълнителите
от Видин пък ни поведоха
на разходка по любимата
река и родния град.
Не „Ехо от младостта”,
а „Истинска младост” би
трябвало да се нарича
Вокално-инструментална
та група при Пенсионерски
клуб – Бяла Слатина, защо
то не само песните им, а и
те самите са мелодични и
неостаряващи.
Втората група от Кнежа,
„Млади сърца”, която взе
участие във Фестивала,
е пък на техния Клуб на
пенсионера. Отново споме
ни и събудени чувства…
А Смесен камерен хор
при домакините – читалище
„Развитие”, Бяла Слатина
поднесоха своите „Китка” и
„Виолетки” с много изкуство
и искрящи усещания.
Бурни аплодисменти
и цветя от съграждани и
гости засипаха сцената, а
Община Бяла Слатина, съ
организатор на Петия фес
тивал на градската песен
„Цепелин”, награди всички
участници с плакети, дипло
ми и приятелска среща…С
дъжда палавият вятър довя
и много усмивки, умиле
ние и наслада, позабраве
ни думи, но незабравими
чувства, разтапящи душите
ни, помъдрели, но неоста
ряващи.■

Слово

плюс

КДК представи книга
на Димитър Цолов

Същата година е създадена
и известната в този край
салашка духова музика с
диригент Тодор Кръчков,
който ръководи и хора до
средата на 60-те години.
Името на Кръчков е изклю
чително популярно, тъй ка
то той е музикален педагог.
Води и школи по цигулка и
акордеон. По онова време
той поставя на салашка сце
на и няколко оперети.
Наследник на много
числения хор е днешната
фолклорна група за изворен
фолклор „Родни звуци”,
членовете на който, въпреки
възрастта, работят изклю
чително активно и ентуси
азирано и редовно участв ат
и печелят награди от раз
лични фестивали, в това
число и от националните
събори в Копривщица.
Читалището е вземало ак
тивно участие в честв ането
на местни и национални
празници, в отбелязването
на кръгли годишнини, бе
лежити дати и християнс

www. slovoplus. info
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. 0886 024 339,
0876 537 952

●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. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово

култура
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Във врачанския театър играят
Карло Голдони
Първото ново заглавие в репертоара
е „Сладкиш от любов”, комедия,
създадена по творби на великия
италианск
 и комедиограф
Авторът е един от най-плодо
витите творци на драматургични
произведения през ХVІІІ век.
Голдони /1707-1793/ е създал по
вече от 100 комедии, като теат
ралната му поетика е близка до
тази на неговия кумир Молиер и
се различава от традиционната
италианск а Комедия дел арте.
Според гост-режисьора на
спектакъла Владимир Лазич /
Сърбия/, „подобна творба не е
показвана досега в България,
затова си заслужава да бъде ви
дяна”. Комедията разкрива от
ношенията между хората в едно
градче на Средиземно море, а
сюжетът заплита доста интерес
ни колизии – не липсват любов
ни интриги, политическа сатира

и дори еротични намигвания към
зрителя. На сцената излизат поч
ти всички актьори от трупата на
драматично-кукления театър във
Враца, което прави творбата още
по-интересна.
Музиката за „Сладкиш от лю
бов” е дело на Нино Адемович,
който е аранжор на световно
известния сръбски композитор
Горан Брегович.
Седемдесет и третият
творчески сезон на Драматичнокуклен театър – Враца беше
открит на 28 септември. И от
тогава до края на миналия месец
октомври са изиграни шест
представления. Интересът към
постановката е голям. ■Слово

СНИМКИ: АРХИВ

плюс

Щурци по гроздобер

Александра СИМЕОНОВА

При звездите
При звездите
ще нося тази любов,
капка дъжд
на деня ми в горещото пладне.
Ласка парлива
на тънка трева
за ръцете ми жадни.
При звездите
ще нося тази любов,
тъмна сянка
на птица неканена.
Далече от тази безводна земя
от измами напукана
и от зло неизбавена.
Не е за тебе
тази трудна любов.
Има тя свое топло гнездо.
Там, при звездите…

Поетичен салон
Валентина БОБОЙЧЕВА

Щ

ури хора… – би казал някой. – В
изборно време поезия ми тръгна
ли да правят.
Не щури, а щурчови – ще отвърнат те,
изчервявайки се, привеждащи скромно
рамене и потрепвайки едва доловимо,
като струна.
В една милваща есенна привечер…
„На чаша вино в литературно кафене
„Китка”. С пламъчетата в очите, заедно
с празнуващата Поезия. Защото, как
то казва пазарджишкият поет Михаил
Кендеров, „Поезията е светлина, която
идва не от гръмотевиците, а от искрене
то на Духа.” А тя, Светлината, струи не
само от слънцето, картините и последни
те рози в градината. Въздухът, думите и
погледите – всичко е озарено, бяло, неж
но и запомнящо се…
Аз вярвам, че поезията не е предназ
начена за определена група от хора, из
кушени от словото. Тя трябва да стигне
до всеки човек, както е станало това
и с любезните ни домакини – семейс
тво Гергина и Цоко Дановски, които
са и добри съмишленици, а и дарите
ли за творческото съсловие на града.
Нашата „Китка” проходи в тяхното ка
фе - заведение, където се радваме не
само на добро отношение, а вече и на
съпричастност. Усещам как словото и
римите привличат и заразяват и млади
те хора, работещи тук. А това никак не
е лошо, защото при нас може да дойде
всеки, подвластен на литературата. Два
пъти в месеца – „Литературна среда в
литературна среда‘” Тук си дават среща

мненията и идеите, съветите и вълне
нията на авторите. И естествено тези
откровения провокират, подтикват, за
реждат…
А днес е празник – Ден на щурчо
вите хора, среща на искрящи трепети
и съкровения. И напук на всякакви
политики, четем стихове… Някои са
тъжни – „Перонът”, от който никога
няма да тръгне влак, „Гарата” и „Бяла
Слатина” на Лъчезар Лазаров карат
ресниците ни да потрепват. За да пре
минем през малко подранилата зрялост
на шестнадесетгодишната Александра
Евтимова, лиричните песни, изцяло сът
ворени от Цветан Диковски и „белите
самодиви” на Александра Валентинова.
Дълбокомислие и мъдрост извира от
цикъла стихотворения на Красимира
Милчева, използвала като мотиви
Десетте Божи заповеди. А за случване
то на поезията, за влюбването и „Тихите
есени” ни сподели Цвета Стефанова.
За да завършим с искрената молба на
Росица Стойкова към Поета:
Не тръгвай си от този град!

***

Не си отивай,
че без тебе градът ще е нещастен,
тих,
и тъжен,
и дори по-беден
без твоя, пълен с болка, стих!
Ласкава есенна привечер – богата,
плодородна, щедра, oктомврийски обаг
рена с мъдрост, спомени… и малко тъ
га…■

Стефка ЦВЕТКОВА

Екстериор
Мъглите на възторга, гаргите и
полетът,
и всичко...
Не казвам, че дърветата са скелети,
защото
на бедното въображение не давам
да ме подведе.
За жаждата ми - музика
от селски къщи и поле.
Навярно ще затичам
да гризна пресен клон.
Обаче съм забравила да ги попитам
дали си имат селска луда.
Те казаха, че трябва им учителка.

Цоньо НЕДЕЛКИН

Залез
Със скръбта на облаче прозрачно
замрежи Слънчо грейнали лъчи
и отдалече на полето злачно
изпрати мълком сетните лъчи.
Подир това потъна зад балкана –
да си отдъхне сред прохладен мрак,
а тук, при нас, надеждата остана,
че утре заран ще се срещнем пак!

Сбогуване
В такава вечер,
в такава вечер звездите
тъгуват.
И мракът слиза, сякаш е вечен.
В такава вечер с теб се
сбогувам.
С тебе далечен,
създаден от мене
или роден наистина?
В такава вечер
от обич обречена,
измислен или действителен
си ми потребен.
В такава вечер,
сърцето ми тръгва след тебе.
Тревите само мрака целуват.
В такава вечер,
тъмна изгубена.
В такава вечер,
с тебе се сбогувам.

***

СЪЗДАДОХ ТЕ
със най-жадувани черти
и свидни думи.
Измислих ти
невъзможно мъжки характер.
Наказах те да бъдеш обаятелен.
Надарих те с глас, който обрича.
Дадох ти незабравими очи
и щастливото бреме
да бъдеш обичан.
Трудно ти беше.
Не издържа на вихъра празничен.
Завърна се в делника
при най-обикновените неща.
Сега не смей
да стъпваш по тротоарите,
прегърнали топло
златото на есента.
Ще се опариш…

