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седмичник за общините
и кметствата

Мирослав ГЕТОВ,
в. „Мездра XXI век”     
На 4 но ем в ри Общинската 

из би ра тел на ко ми сия 
(ОИК) връ чи удос то ве ре ни
ята на но во из б ра ния кмет 
на об щи на Мездра Иван 
Аспарухов, на 21те об щин
с ки съветници, ко ито 
вля зо ха в мес т ния 
парламент, и на 11те 
кме то ве на села, в 
ко ито на 23 и на 30 
ок том в ри се про ве де 
пряк из бор 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, удос то
ве ря ва щи офи ци ал но 
избора, раз да де пред се да
те лят на ОИК Иво Францов. 
Специален бла го дар с т
вен ад рес по лу чи Нина 
Данколова – сек ре тар на 
Общината и пред се да тел на 
ко ми си ята по ор га ни за ци он
нотех ни чес ка та под го тов ка 
на изборите, за ока за но
то съ дейс т вие и по ло же
ни те уси лия по вре ме на 

кампанията. 
Иван Аспарухов бла го да

ри на чле но ве те на ОИК за 
без п рис т рас т на та им ра бо та 
и поз д ра ви но во из б ра ни те 
кме то ве и съветници, ка то им 
по же ла пол зот вор на дейност 
през ман дат 2011 – 2015 г., 

за да бъ де об щи на Мездра 
от но во №1 във Врачанска 
област. 

Междувременно об
лас т ни ят уп ра ви тел Пепа 
Владимирова нас ро чи пър во
то за се да ние на Общинския 
съ вет за 15 но ем в ри 
(вторник) от 10.30 часа. На 
уч ре ди тел на та се сия ще по
ло жат клет ва но во из б ра ни те 
кме то ве и съ вет ни ци и ще 
бъ де из б ран пред се да тел на 
мес т ния парламент. ■

Още око ло 100 ми ли она ле ва 
ис кат бъл гар с ки те об щи ни към 
пред ви де ни те в бю дже та за 
2102 г. па ри за тех ни те дейно-
сти. Двете стра ни се споразу-
мяха, че за ед но ще ра бо тят по 
пре одо ля ва не пос лед с т ви ята 
на про дъл жа ва ща та фи нан со
ва криза, ко ято за ся га по ве че то 
бъл гар с ки общини. Очаква се 
да има пъл но пок ри ва не на по
ви ше ни ето на ра бот на та зап ла
та и осъ щес т вя ва не на мер ки те 
по прог ра ма та за децентрали-
зация. Сдружението разчита на 
ус пеш на съв мес т на ра бо та по 
ус во ява не то на еврофондовете, 
сподели на пресконференция в 
Монтана Златко Живков. 

Няколко са пред ло же ни ята 
на общините. От сдру же ни ето 
нас то яват да бъ дат от пус на ти 
още 3,2 млн. лв. за оси гу ря ва не 
на здра вос лов но то хра не не на 
децата. Оскъпяването е с над 30 
на сто спо ред на ред би те в та зи 
област. Те бя ха при ети в края 
на лятото, но не бя ха оси гу
ре ни финансово. Сега за та зи 
дейност са пред ви де ни 52 млн. 

лв. Необходима е 
ми ни мал на дър
жав на под к ре па 
за из д ръж ка та на 
де ца та в дет с ки те  
гра ди ни. Суб-
сидията да бъ де 
уве ли че на с още 
7 млн. лв., за да 
ня ма по ви ше ние 
на таксите. Пове-
че па ри са нуж ни 
за со ци ал ни те 
ус лу ги и за из вън
к лас ни дейности, 
в то ва чис ло 
за ни ма ния със 
спорт и раз ви тие 
на та лан ти те на 
децата. За га ран
ти ра не здрав но то 
об с луж ва не в 
учеб ни те за ве де
ния съ що са не
об хо ди ми по ве че 
средства. 

Общините ис кат ед нок рат но 
още 20 ми ли она ле ва за фи нан
со ви обез ще те ния на кме то ве те 
и наместниците. Много от тях 

на пус кат пос то ве те си с не
из пол з ва ни отпуски, дру ги се 
пен си они рат и тряб ва да по лу
чат по ня кол ко зап ла ти накуп. 
Тези па ри не са пред ви де ни в 
се гаш ни те рез че ти на фи нан со

во то министерство. 
Целевата суб си дия за ка пи

та ло ви те раз хо ди да се уве ли чи 
с 42 млн. ле ва и да дос тиг не 
70 млн. лв. Това е из к лю чи
тел но важ но за об щи ни те. 92 

про цен та от които изпълняват 
европроекти. Повече па ри да 
бъ дат от пус на ти за ос но вен 
ре монт на об щин с ки те пътища, 
ко ито са 65 про цен та от об ща та 
ре пуб ли кан с ка мрежа. Искано-
то по ви ше ние е 7,5 млн. лв. За 
грох на ли те шо се та сред с т ва та 
да ста нат 50 млн. лв. за 2012 г. 

Още 6 млн. лв. са нуж ни са
мо за оси гу ря ва не на зим но то 
по чис т ва не на пътищата. Пред-
видените 14 млн. лв. са недо-
статъчни. Вече пе та го ди на се 
нат руп ват за дъл же ния и прос-
рочия, уточ ни Златко Живков.

Подкрепа от 10 млн. е не
об хо ди ма за об щин с ки те 
болници. Парите да се да дат в 
от да ле че ни те ра йо ни по ред и 
критерии, оп ре де ле ни от здрав
но то министерство. 

Притеснително е, че има 
не оси гу ре ни фи нан со во нор ма
тив ни промени. Кои от ис ка
ни ята ще бъ дат ре али зи ра ни и 
кои ще отпаднат, ще ста не яс но 
в сре да та на декември, ко га то 
ще е го то ва рам ка та на бю джет 
2012. ■ Слово плюсБю
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100 млн. искат общините
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

Връчиха 
удос то ве ре ни ята 
на но во из б ра ни те
кме то ве и съ вет ни ци

„Заклевам се в име то на 
Република България 

да спаз вам Конституцията и 
за ко ни те на стра на та и във 
всич ки те си дейс т вия да се 
ръ ко во дя от ин те ре си те на 
граж да ни те на об щи на Видин 
и да ра бо тя за тях но то бла го
ден с т вие” – с те зи ду ми но ви те 
кме то ве и об щин с ки съ вет ни ци 
по ло жи ха клет ва и встъ пи ха в 
длъж нос т на пър во то за се да
ние на но вия Общински съвет. 
Тържественото за се да ние 
от к ри об лас т ни ят уп ра ви тел 
Пламен Стефанов. 

След клетвата Румен Видов 
пре да де на но вия кмет Герго 
Гергов сим во ли те на влас
т та – кмет с ка та огърлица, 
ключ на град Видин и пе ча та 

на общината. Видов връ чи и 
спе ци ален дар на но вия гра
до на чал ник – ико на на свети 
Димитър. „Нека свети Димитър 
да зак ри ля об щи на Видин и 
не го ви те жи те ли”, ка за Румен 
Видов и по же ла ус пех в ра бо
та та на но во то ръ ко вод с т во 
на общината. От три бу на та 
той из ра зи и бла го дар нос т та 
си към със та ва на пре диш ния 
Общински съ вет и всич ки слу
жи те ли на ад ми нис т ра ци ята за 
ра бо та та им през из ми на ли те 
че ти ри години. 

Новият кмет на об щи на 
Видин Герго Гергов заяви, че 
сред при ори те ти те му са проз
рач но то и ефек тив но уп рав ле
ние на институцията. „Искам да 
подчертая, че не за ви си мо от 

пар тийна та при над леж ност на 
всеки, ние сме длъж ни да ра
бо тим ка то ед но ця ло и в ин те
рес на жи те ли те на об щи на та”, 
под чер та пред при със т ва щи те 
Герго Гергов. 

За пред се да тел на 
Общинския съ вет бе из б
ран Пламен Трифонов. От 
36ма гласували, 21 гла са са 
за Трифонов, 12  за Росица 
Кирова, ос та на ли те три – 
недействителни. 

На тър жес т ве но то за се да ние 
при със т ва и Видинският мит
ро по лит Дометиан, кой то съ що 
про из не се сло во пред при със
т ва щи те и по да ри биб лии на 
но вия кмет и но вия пред се да
тел на мес т ния парламент. ■ 
Слово плюс

Румен Видов по да ри на Герго 
Гергов ико на на Св. Димитър

Новите кме то ве и об щин с ки съ вет ни ци
в об щи на Видин по ло жи ха клет ва

СИМЕОН ДЯНКОВ ЗЛАТКО ЖИВКОВ
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Социалноико но ми чес ки те пар т ньо ри в 
Националния съ вет за трис т ран но сът руд ни
чес т во (НСТС) под к ре пи ха пред ло же ни ето 
на ми нис тъ ра на тру да и со ци ал на та по ли
ти ка за уве ли че ние на ми ни мал на та ра бот на 
зап ла та за страната. Предвижда се стъп ка та 
на по ви ше ние от 270 лв. на 290 лв. да бъ де 
нап ра ве на през вто ро то три ме се чие на след
ва ща та година.

В рам ки те на за се да ни ето бе ше одоб рен и 
про ек тът за пос та нов ле ние на Министерския 
съвет, с ко ето се оп ре де ля нов раз мер на ли
ни ята на бед ност за 2012 г. Съгласно кон сен
сус но то ре ше ние на со ци ал ни те партньори, 
раз ме рът на ли ни ята на бед ност за след ва
ща та го ди на ще бъ де оп ре де лен от пра ви
тел с т во то на 236 лева. Към нас то ящия мо
мент тя е 211 лв. 

По вре ме на за се да ни ето на НСТС бя ха 
об съ де ни ста но ви ща и пред ло же ния за из
ме не ния и до пъл не ния на Кодекса на труда. 
Основната цел на за ко ноп ро ек та е да се рег
ла мен ти рат аген ци ите за вре мен на заетост, 
как то и да бъ дат оп ре де ле ни кри те ри ите 
за пред с та ви тел ност на на ци онал но рав
ни ще на ра бо то да тел с ки те и син ди кал ни те 
организации. След дис ку сии и ана ли зи на 
ек с пер т но равнище, пред с тои да бъ де взе то 
ре ше ние по про ек та на след ва що за се да ние 
на Съвета. ■ Слово плюсОт
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НСТС одоб ри 
уве ли че ни ето на 
ми ни мал на та 
ра бот на зап ла та

Марио ТОДОРОВ
В про ек та за из ме не ние 

на Закона за здравето, в 
гла ва вто ра „Дейности 
по опаз ва не на здра ве
то”, се съз да ва раз дел VIа 
„Защита от въз дейс т ви ето 
на не йо ни зи ра щи лъ че
ния”.  

В та зи връз ка пред с тои 
и под гот вя не то на про ект 
за но ва на ред ба за мак си
мал но до пус ти ми те ни ва 

на електрически, маг нит
ни и елек т ро маг нит ни 
по ле та в жиз не на та среда.

Международната аген
ция за из с лед ва не на ра ка 
кла си фи ци ра фак то ра 
елек т ро маг нит ни лъ че ния 
в гру па 2В, т.е. съг лас но 
та зи кла си фи ка ция въз
мож но е фак то рът да бъ де 
кан це ро ге нен за хората.

Относно пре мах ва не то 
на пос т ро ени ве че ба зо

ви стан ции на мо бил ни
те оператори, считаме, 
че от го вор нос т та на 
Министерството на здра
ве опаз ва не то включ ва 
кон т рол по опаз ва не то 
на до пус ти ми те ни ва на 
въз дейс т вие вър ху чо ве ка 
на електрически, маг нит
ни и елек т ро маг нит ни 
по ле та в чес тот ния об
х ват от ОНz до 300 GHz, 
из лъч ва ни от ста ци онар

ни източници. При над
ви ша ва не на пре дел но 
до пус ти ми те нор ми на 
из лъч ва не ор га ни те на 
дър жав ния здра вен кон т
рол из да ват пред пи са ния 
за при веж да не на обек ти
те в съответствие. 

При не из пъл не ние на 
пред пи са ни ята се прис
тъп ва към спи ра не ек с п
ло ата ци ята на ба зо ви те 
станции.■

Готвят про ме ни в 
Закона за здра ве то
Това твър ди др Ангел Кунчев, гл. ин с пек тор в 
министерството на здра ве опаз ва не то пред в. „Слово плюс”

Крум КРУМОВ

Първото 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, найвъзрастният 
сред общинските съветници. Лидерът 
на СДС в Монтана Иво Иванов бе 
из б ран за пред се да тел на об щин с
кия съ вет. За него гла су ва ха 19 от 
об що 32 учас т ва ли в за се да ни ето 
но ви об щин с ки съветници. Новият 
председател, кой то е съ вет ник чет
вър ти по ре ден мандат, при зо ва съ вет
ни ци те от мес т на та власт да ра бо тят 
за ед но с цен т рал на та за про дъл жа ва
не на ус пеш но то раз ви тие на об щи на 
Монтана.

Кметът на Монтана Златко Живков, 
кой то спе че ли чет вър ти по ре ден 
мандат, при зо ва об щин с ки те съ вет ни
ци да заб ра вят по ли ти чес ки те прис т
рас тия и да ра бо тят за ед но за доб ро то 
нас то яще и бъ де ще на Монтана. Той 
при ка ни съ вет ни ци те за по ве че то ле
рант ност и кон с т рук тив ност в ра бо та
та в об щин с кия съвет.■

Белоградчик е с 
но во ръ ко вод с т во

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Младежки дом Белоградчик при из к лю чи те лен 

ин те рес от стра на на бе лог рад чиш ка та об щес т ве
ност се про ве де пър во то за се да ние на но во из б
ра ния Общински съвет, сви ка но съг лас но Заповед 
на об лас т ния управител. Негови гос ти бя ха об лас
т ни ят уп ра ви тел Пламен Стефанов  и зам.об лас
т ни ят уп ра ви тел Любомир Низамов.  Заседанието 
про те че при след ния дне вен ред:

1. Полагане на клет ва и под пис ва не на клет ве ни 
дек ла ра ции от но во из б ра ни об щин с ки съветници 
и но во из б ра ни я кмет на об щи на Белоградчик;

2. Избор на пред се да тел на Общинския съвет.
Откриването  и ръ ко во де не то на пър во то за се

да ние бе по ве ре но на найвъз рас т ния об щин с ки 
съветник, кой то е от кво та та на ПП „Български 
со ци ал де мок ра ти” и е ро ден през 1956 година. А 
спо ред ду ми те на об лас т ния управител,  със та вът 
на об щин с кия съ вет в Белоградчик е с найнис ка 
сред на въз раст в ця ла та област.

Новият об щин с ки съ вет ще бъде, как то и до се
гаш ни ят в със тав от 13 души. Разпределението 
на об щин с ки те съ вет ни ци по по ли ти чес ки приз
нак е – ПП „Български со ци ал де мок ра ти” – 3 
души, ПП „ГЕРБ” – 3 души, ПП „БСП” – 3 души, КП 
„Единение за Белоградчик” – 2 души, КП „Всички 
за об щи на Белоградчик”  1, „Единна на род на пар
тия” – 1. 

Новоизбраният пред се да тел на об щин с кия 
съ вет е Мирослава Димитрова, ко ято по лу чи 8 
гласа. 

След за се да ни ето бив ши ят и но во из б ра ни ят 
кмет – Емил Цанков и Борис Николов, се срещ
на ха в сгра да та на общината, къ де то се със тоя 
пре да ва не и при ема не на кмет с кия ка би нет и 
ня кой документи. Емил Цанков по да ри на но во
из б ра ния кмет ико на на Васил Левски и ем б ле
ма ти чен су ве нир на Белоградчишката кре пост 
и из ра зи уверението, че но во из б ра ни ят кмет ще 
ра бо ти за раз ви ти ето на гра да и об щи на та и по пу
ля ри зи ра не то на при род ни те феномени. От своя 
стра на кме тът Борис Николов каза: „В мое ли це 
гн Цанков ще има те един обек ти вен и ко рек тен 
наследник, за кой то найваж ния при ори тет ще бъ
де прос пе ри те та на града.

Бившият и нас то ящи ят кмет си нап ра ви ха сним
ки за спомен, след ко ето про ве до ха про дъл жи те
лен раз го вор на „че ти ри очи”.■

Лидерът на СДС 
Иво Иванов 
ог ла ви 
об щин с ки я 
съ вет в Монтана

►Кметът на Монтана 
Златко Живков при зо ва об щин
с ки те съ вет ни ци да заб ра вят 
по ли ти чес ки те прис т рас тия.

СНИМКИ: АВТОРЪТ

►Лидерът на СДС в Монтана 
Иво Иванов бе из б ран за пред се
да тел на об щин с кия съ вет.
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Възможности за раз ви тие
на млеч ни фер ми

Марио ТОДОРОВ
На 31.12.2011 г. из ти

ча пре ход ни ят пе ри од за 
при веж да не на фер ми те 
за про из вод с т во на су ро во 
кра ве мля ко в съ от ветс
т вие с изис к ва ни ята на 
Регламент ЕО № 853/2004 
г. Всички фер ми от вто
ра и тре та гру па мо гат да 
се прес т рук ту ри рат чрез 
Програмата за раз ви тие на 
сел с ки те райони. Нейният  
общ бю джет за це лия прог
ра мен пе ри од е 3,2 млрд. 
евро. От тях до се га са до
го во ри ра ни 33 на сто и са 
из п ла те ни 19 на сто.

Основните мер ки са:
№ 121 „Модернизиране 

на зе ме дел с ки те сто пан
с т ва”  за по доб ря ва не 
на ця лос т на та дейност и 
кон ку рен тос по соб ност 
чрез въ веж да не на но ви 
про це си и тех но ло гии за 
про из вод с т во то на ка чес т
ве ни зе ме дел с ки продукти, 
по доб ря ва не опаз ва не то на 
окол на та среда, спаз ва не 
на стан дар ти те по от но
ше ние си гур нос т та и бе зо
пас ни те ус ло вия на труд, 
хи ги ена та и ху ман но то 
от но ше ние към животните. 

За пок ри ва не на ми ни
мал ни те изис к ва ния за 
пос ти га не на ка чес т во при 
про из вод с т во и съх ра не ние 
на су ро во мляко, ре сур сът 

се уве ли ча ва до 5 на сто от 
об щи те до пус ти ми раз хо ди 
за мла ди фер ме ри в не об
ла го де тел с т ва ни ра йо ни 
и/ или в об х ва та на мес та та 
по Натура 2000 или съ фи
нан си ра не то е до 75 на сто; 
до 15 на сто от об щи те до
пус ти ми раз хо ди за дру ги 
зе ме дел с ки про из во ди те ли 
в дру ги не об ла го де тел с т ва
ни ра йо ни и/ или в об х ва та 
на мес та та по Натура 2000 
или въз с та но вя ва не то на 
сред с т ва та до 75 на сто; до 
10 на сто от об щи те до пус
ти ми раз хо ди за ос та на ли
те зе ме дел с ки про из во ди
те ли в дру ги ра йо ни или 
до 60 на сто. 

Срокът за по га ся ва не 
на от пус ка ни те кре ди ти 
е до 60 месеца, счи та но 
от да та та на склю че ния 
до го вор за от пус ка не 
на фи нан со ва помощ. В 
то зи срок мо же да бъ
де до го во рен гра ти сен 
пе ри од до 24 ме се ца по 
от но ше ние на главницата. 
Максималният раз мер за 
един кре дит за един зе ме
дел с ки про из во ди тел е до 
ле во ва та рав нос тойност на 
1 500 000 евро.

Мярка № 142 
„Създаване на ор га ни
за ции на про из во ди те
ли” пре дос та вя фи нан со
ва по мощ под фор ма та на 

го диш но пла ща не за пет 
пос ле до ва тел ни години, 
счи та но от да та та на приз
на ва не на ор га ни за ци
ята на производителите. 
Размерът на по мощ та се 
из чис ля ва вся ка го ди на 
въз ос но ва на стойнос т та 

на го диш на та па зар на про
дук ция на ор га ни за ци ята 
и при раз мер 1 000 000 
ев ро за първата, втората, 
третата, чет вър та та и пе та
та го ди на тя е съ от вет но 5 
на сто, 5 на сто, 4 на сто, 3 
на сто и 2 на сто.■

МИРОСЛАВ  НАЙДЕНОВ

Тихомир ЙОРДАНОВ 
Това, ко ето ще ка жа 

ня ма връз ка с въпроса 
на гн Борисов („ка то 
гър ци те ли ис ка те да 
сте”), ни то с от го вора 
на гръц кия премиер 
Папандреу по по вод 

гръц ка та криза. И все пак…
Кой и за що ги е на ре къл „гърци”, въп ре ки че 

те на ри чат се бе си елини, а стра на та си Елада. 
Населението на част от Балканския по лу ос т ров 
още от дъл бо ка древност, та и до днес, се е от
ли ча ва ло с ви со ко са мо чув с т вие за бо жес т вен 
произход. Тези аф ри кан с ки пре се лен ци, нас та ни
ли се и на Пелопонеския по лу ос т ров в об лас т та 
Тесалия, смятали, че ро дът им е тръг нал от пред
к ла си чес кия цар Елин – спо ред ми то ло ги ята внук 
на Прометей и син на Зевс и бо ги ня та Пира.

Римляните, зав ла дя вай ки зе ми те на елините, 
мог ли да над де ле ят над тях и над всич ко друго, но 
не и над са мо чув с т ви ето им, до ри и ко га то на се
ле ни ето на от це пе на та част от Римската им пе рия 
(Византия) би ло ве че на ри ча но ромеи. Елините 
про дъл жа ва ли да се са мо на зо ва ват елини. Така 
е би ло и след ка то тур ци те зав ла де ли Византия и 
мно жес т во то от раз лич ни ет но си по лу чи ло наз ва
ние руммилет (рим с ки народ).

Но ето, че римляните, ка то по ко ри ли елините, 
под раз не ни от тях но то са мо чув с т вие и съз на ние 
за божественост, за поч на ли да ги на ри чат гърци 
(от grex  или grecu – лат. И всич ки про из вод ни от 
тях, оз на ча ва щи стадо, тълпа, мно жес т во и мн. др. 
зна че ния ). Латинските ду ми са многозначни, във 
всич ки слу чаи то ва проз ви ще е би ло присмехулно, 
до ри и до сми съл на фук льо и хвалипръцко, по 
нашему.

Твърде ве ро ят но е са ми ят гръц ки ха рак тер да е 
под раз вал дру ги те народности, на се ля ва ли то га ва 
ев ро пейс кия континент, за да въз п ри емат те охот
но тък мо то ва обидно, спо ред латиняните, по диг
ра ва тел но за то га ва название.

За при мер вж. чифути,жидове и т.н. за евреите, 
на ри ча щи се бе си юдеи – пак с ми то ло ги чен 
произход, или пък обид ни те пря ко ри шваба,
фрицове,жабари,мамалигари,фесове и т.н.

Но то ва е дру га тема.■

А защо 
“гърци”?

Георги ПЕТРОВ
Двадесет години. 

На пръв пог лед ни що 
особено. Но ако те зи го
ди ни оз на ча ват уси ли ята 
на из вър ве ния тру дов път, 
лю бов та и все от дайнос
т та на един чо век към 
про фе си ята да по ма гаш 
на хо ра та с ув реж да ния 
си стру ва да се разкаже.

Цветана Георгиева, 
пред се да тел на ор га ни за
ци ята на Съюза на ин ва
ли ди те в България в Лом. 
При нея ви на ги има хора, 
ед ни ид ват за помощи, 
дру ги – за кон сул та ции 
и та ка ми на ва тру до ви ят 
й ден. За осо бе ни зас лу
ги ка то пред се да тел на 
СИБ в Лом е удос то ена 
с Диплом по по вод дру ги 
наг ра ди и поз д ра ви тел
ни адреси, сред ко ито и 
пла кет на кме та на об щи
на Лом Пенка Пенкова. 
Цветана Георгиева е член 
на Областния съ вет на 
СИБ от 1993 го ди на до 
сега. 

Председател е на 
РКРК на СИБ, ра йон 
Монтана, а от 2008 г. е 
пред се да тел на СИБ в 
Лом. Координатор е на 
БЧК в об ласт Монтана. 
Дружеството, което 
ръководя, се състои 
от 958 членове на 
СИБ в община Лом. 
Непрекъсната е грижата 
за всички тях.

Сериозен си ос та
ва фактът, че го ле ми те 
фир ми в на шия ра йон не 
обя вя ват сво бод ни мес

та за хо ра с увреждания, 
въп ре ки же ла ни ето на 
мла ди те хо ра да работят.

През пос лед ни те ня кол
ко го ди ни ор га ни за ци ята 
има доб ри пос ти же ния 
в ра бо та та с ин ва ли ди
те в Лом. Реализиран 
е про ект на стойност 
15 156 ле ва „Център за 
ре ха би ли та ция и со
ци ал на ин тег ра ция за 
хо ра та с ув реж да ния”, 
кой то в мо мен та фун к ци
они ра с пъл ни обороти. 
Друг проект, на стойност 
40 205 лева, на те ма 
„Музикално вза имо дейс т
вие”, съ що е осъществен, 
а през 2004 г. за 30 ме се
ца оси гу ри ли „Адаптирано 
ра бот но мяс то за чо век 
с ув реж да ния”. И още 
един ат рак ти вен про ект 
– „Дума, музика, стъпка, 
со ци ал на ин тег ра ция”, 
за су ма та 5820 лв., е 
осъществен.

Заслужава да спо ме нем 
име на та на пред се да те
ли те на дружествата в 
общината, ко ито ак тив
но ра бо тят и про явя ват 
от го вор ност към ин те
ре си те и проб ле ми те на 
сво ите чле но ве – хо ра
та с увреждания, а те 
са: Стефка Петрова от 
с. Замфир, Веселин 
Аврамов от с. Ковачица, 
Богдана Асенова от 
кв. Моминброд, Янкул 
Младенов от с. Трайково, 
Тодорка Бонова от с. 
Сталийска ма ха ла и др.

Разнообразни са 
мероприятията, ко

ито про веж да съ юзът в 
Лом. В клу ба пос ре щат 
всич ки празници, рож
де ни и имен ни дни, ор
га ни зи рат екскурзии. В 
мо мен та пра вят спи сък 
за же ла ещи те да по се
тят Венеция – пер ла та 
на Адриатика. Ежегодно 
ор га ни зи рат по чив ка на 
мо ре с оси гу рен превоз. 
Заради всич ко това, ко ето 
пра ви ор га ни за ци ята в 
Лом и нейна та пред се да
тел ка Цветана Георгиева 
по лу ча ват уваже ни ето и 
обич та на хората, за ко
ито се грижат.■

Заслужено  
ува же ние и обич

▲Съб ра ние на ор га ни за ци ята на СИБ в Лом, на ко ето об лас т ни ят ко ор ди на
тор на съ юза гн Богданов да ва ви со ка оцен ка за тях на та дейност. От дяс но 
на ляво: гн Богданов и Цветана Георгиева.

До края на го ди на та 
бол ни ци те от Вра чан с ка 
об ласт ще раз по ла гат с 
6 673 794 лв. за ле че ние 
на па ци ен ти по кли нич ни 
пътеки. Това ста на яс но 
на про ве ла та се сре ща с 
ръ ко вод с т во то на РЗОК 
и уп ра ви те ли те на 12те 
ле чеб ни ци от региона. На 
нея ди рек то рът на здрав на
та ка са Светозар Симеонов 
връ чи на уп ра ви те ли те на 
бол ни ци те до пъл ни тел ни 
спо ра зу ме ния към до го во
ри те им, с ко ито се рег ла
мен ти ра раз п ре де ле ни ето 
на бю дже ти те им до края 
на 2011 г. 

На свое за се да ние през 
ок том в ри Надзорният съ вет 
на НЗОК взе ре ше ние да 
от б ло ки ра 180 млн. лв. от 
ре зер ва на здрав на та каса, 
ко ито ще се из пол з ват за 
здрав но оси гу ри тел ни пла
ща ния до края на 2011 г. 

160 млн.лв. са пред
ви де ни за пла ща ния на 
болниците, а ос та на ли те 
20 млн. лв.  за зап ла ща не 
на ле кар с т ва за до маш
но лечение, ме ди цин с ки 
из де лия и ди етич ни хра ни. 
Към мо мен та дан ни те за 
раз хо да на НЗОК показват, 
че пред ви де ни те в бю дже
та сред с т ва за бол нич на 
помощ, за ед но с тези, 
ос во бо де ни от опе ра тив ния 
резерв, ще бъ дат дос та
тъч ни в го ди шен план за 
раз п ла ща не с до го вор ни те 
партньори.

Ръководството на здрав
на та ка са във Враца по
ис ка от уп ра ви те ли те на 
бол ни ци те до 8 но ем в ри 
да пред с та вят мо ти ви ра
ни прог ноз ни стойнос ти 
за от пус ка не на до пъл
ни тел ни сред с т ва за оне
зи ле чеб ни заведения, 
ко ито ще имат не дос тиг 
на средства. За пръв път 
НЗОК оп ре де ля прог ноз ни
те бю дже ти на бол нич ни те 
ле чеб ни за ве де ния спо
ред но ви правила, ко ито 
са отворени, гъв ка ви и 
динамични. Това им оси гу
ря ва дос та тъ чен ре сурс да 
пла ни рат сво ята работа. ■ 
Слово плюс

►РЗОК - ВРАЦА

Над 6,6 млн. лв. 
в болниците 
по клинични 
пътеки
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Диана СИРАКОВА
Новите кме то ве и об щин с ки 

съ вет ни ци във Ви дин с ко ве
че по ло жи ха клетва. Голямата 
из не на да на таз го диш ни те из
бо ри във Видин Герго Гергов 
(БСП) ще уп рав ля ва с 8 съ вет
ни ци от сво ята партия, 10 – от 
ГЕРБ,  6и ма от „Обединение за 
Видин”, сфор ми ра но от СДС, 
ДСБ и др. дес ни партии, 5 пред
с та ви те ли на „Преображение за 
Видин”, 4 чо ве ка от РЗС, 2ма от 
„Атака” и 1 от АБВ. Общо 36 об
щин с ки съ вет ници с пред се да тел 
Пламен Трифонов (БСП). „Да 
бъ да кмет на Видинска об щи на е 
найго ле ми ят ангажимент, кой то 
съм поемал. 

Разчитам на ва ша та подкрепа, 
на дя вам се, че ще над мог нем 
по ли ти чес ки те си прис т рас тия  
и ще ра бо тим за доб ро то на об
щи на та”, за яви на тър жес т ве на та 
це ре мо ния Герго Гергов. Старата 

ве че уп ра ва пък му по да ри ико на 
на „Св. Димитър”. 

В Брегово но ви ят стар кмет 
Милчо Лалов за поч ва чет вър
тия си по ре ден ман дат с мно го 
надежди, че след без ко неч ни
те увър та ния на пре диш ни те 
съветници, ко ито до ка ра ха об
щи на та до си ту ация да ра бо ти 
без бюджет, найпос ле не ща та 
ще вля зат в рел си и ще бъ дат 
нап ра ве ни не об хо ди ми те про ме
ни в нор ма тив ни те уредби. При 
се гаш ния ман дат раз по ло же ни
ето на си ли те в об щин с кия съ
вет е 8 от БСП, 4 от ГЕРБ и 1 от 
си ня та коалиция. 

Другият нов стар кмет е 
кме тът на об щи на Ново се ло – 
Георги Стоенелов. Той ис к ре но 
се на дя ва та зи сед ми ца на вто
ро то за седа ние 11те об щин с ки 
съ вет ни ци да ус пе ят да из бе
рат пред се да тел на об щин с кия 
съвет, тъй ка то на пър во то пе ти

ма та от БСП, че ти ри ма та от ПК 
„ГЛАС” и два ма та ре зе са ри не 
ус пя ха да нап ра вят това.

С пред се да тел от ГЕРБ 
ще ра бо ти но во из б ра ни ят в 
Белоградчик Борис Николов 
(ПП „Български со ци ал де мок
ра ти”). Там съ от но ше ни ето е 
по три ма об щин с ки съ вет ни ци 
от БСП, ГЕРБ и ПП „Български 
со ци ал де мок ра ти”, два ма от 
„Единение за Белоградчик” и по 
1 от „Всички за Белоградчик” и 
ЕНП.

В Димово фа во рит в об щин
с кия съ вет на но во из б ра ния 
кмет Лозан Лозанов е Светослав 
Славчев от ГЕРБ. Местната 
струк ту ра там спе че ли об що 
4ма съветници. БСП има три ма 
представители, а ПП „Лидер”, 
ПП „Земеделски на ро ден съ
юз” и КП „Местна ко али ция 
Единение” по двама.

Интересна е си ту аци ята в 

об щи на Ружинци. Петимата 
об щин с ки съ вет ни ци от ГЕРБ не 
се яви ха на пър во то за се да ние и 
не по ло жи ха клет ва пред об лас т
ния управител. Мнозинството от 
6ма съ вет ни ци от БСП с кмет 
Венцислав Ванков пре из б ра ха за 
пред се да тел Иван Иванов.

Стария си пред се да тел пред
по че то ха и в Чупренска община. 
През то зи ман дат Богомил 
Станков ще ръ ко во ди об щин с
ки съвет, със то ящ се от 9 пред
с та ви те ли на ко али ци ята „За 
Чупрене” и 2ма от ГЕРБ. От 
„Коалиция за Чупрене” е и но
ви ят стар кмет Ваньо Костин. 

Комфорт в уп рав ле ни ето се 
очер та ва и за пре из б ра ния за по
ре ден път кмет Иван Каменов в 
об щи на Макреш. Новоизбраните 
съ вет ни ци от БСП там са 5, 
ГЕРБ има 4ма представители, 
а по 1  НДСВ и Инициативен 
комитет. Новият пред се да тел на 

об щин с кия съ вет е Перо Велков.
В наймал ка та и найбед на 

об щи на Бойница през вто рия си 
ман дат Анета Генчева ще уп рав
ля ва с 11 об щин с ки съ вет ни ци 
– 5 от НДСВ и по 2ма от БСП, 
БЗНС и ГЕРБ. Генчева е убедена, 
че в то зи си със тав об щин с ки ят 
съ вет ще ра бо ти кон с т рук тив но 
за раз ви ти ето на общината. И 
тук из бо рът на съ вет ни ци те се 
спря на до се гаш ния пред се да тел 
на ОбС Габриела Ганчева. 

Новият об щин с ки съ вет на 
Кула се със тои от 11 съ вет ни ци – 
че ти ри ма от ГЕРБ, че ти ри ма от 
БСП, два ма от мес т на ко али ция 
„Демократична ал тер на ти ва” и 
1 съ вет ник от РЗС. За пред се да
тел бе из б ран Петко Петков от 
кво та та на ГЕРБ. Новият кмет и 
об щин с ки те съ вет ни ци обе ща ха 
да ра бо тят за ед но за доб ро то на 
Кула, ос та вяй ки нас т ра на по ли
ти чес ки те си пристрастия.■

Новите кме то ве и об щин с ки съ ве ти 
във Видинско за поч на ха ра бо та

Мирослав ГЕТОВ, 
в. „Мездра XXI век”  

В де ня на не бес ния пок
ро ви тел на бъл гар с кия 

на род – св. преп. Йоан Рилски 
Чудотворец (1 но ем в ри ст. стил), 
жи те ли те на се ло Лик от бе ля за ха 
с праз нич но ут ро Деня на на род
ни те будители. Инициатор на чес
т ва не то бе ше народно чи та ли ще 
„Наука 1919”. За па мет но то тър
жес т во на съх ра не на та ду хов ност 
доп ри не со ха вир ту оз ни те из пъл
не ния на ока ри на на 80го диш ния 
са мо ук ин с т ру мен та лист Георги 
Димитров, лю бо род ни те пес ни 
на жен с ка та гру па за ав тен ти чен 
фолк лор „Зора” с ръ ко во ди тел 
Лиляна Николова и дет с ка та во
кал на гру па „Изворче” с ръ ко во
ди тел Марияна Димитрова. 

Акцент в прог ра ма та бе мул
ти ме дийна та пре зен та ция „За 

на ча ло то на ис то ри ята” – ис то
ри коет ног раф с ки очерк, де ло 
на Валентина Георгиева, гла вен 
биб ли оте кар в регионална биб
ли оте ка „Христо Ботев” – Враца 
и сек ре тар на Краеведското дру
жес т во при НЧ „Просвета 1925” 
– Мездра, в кой то ав тор ка та 
пред с та вя нак рат ко ге ог раф с ко
то местоположение, заселването, 
про из хо да на името, фолклора, 
на род ни те праз ни ци и ху до жес
т ве на та са мо дейност на кит но то 
пла нин с ко селище. 

С не под п ра вен ин те рес при със
т ва щи те се за поз на ха и с но вия 
ин тер нет сайт на с. Лик, лю бо
питс т во в кой то бу дят кул тур ни ят 
про фил и при род ни те за бе ле жи
тел нос ти в зем ли ще то на селото: 
ле ко ви то то Келаво кладенче, м. 
Салтирето и Плачковица, пе
ще ра та Дълбок Грънчаревец, 

Ланджова дуп ка, Вълчи вир, 
Добрилов ка мък и др. 

Думи на бла го дар ност 
към организаторите, но и на 
съжаление, че чи та лищ ни ят са
лон не е пълен, из ка за дъл го го
диш на та учи тел ка по български 
език и ли те ра ту ра Невяна 
Михайлова, ко ято въз к ре си от 
заб ве ни ето пър ва та ръ ко пис на 
ис то рия на с. Лик, на пи са на от 
во ен ния офи цер от за па са Георги 
Миков Михайлов /18821979/. 

Така ше па съв ре мен ни бу
ди те ли показаха, че ду хът на 
бъл гар щи на та все още е жив в 
род но то мяс то на опъл чен ци
те Гето Лилов, Петко Стойчов, 
Иван Пелов, Михаил Михайлов 
и Иван Попов, къ де то нав ре ме то 
е на ми на вал по ко ми тет с ки де ла 
Апостолът на сво бо да та Васил 
Левски. ■

Празник на бъл гар щи на та

Съвременните на род ни бу ди те ли от се ло Лик

Мирослав ГЕТОВ

На по ве че от 50 находки, 
да ти ра щи от къс на та ка

мен номед на (кр. V – нач.VI в. пр. 
Хр.), по пад на ар хе оло гът Георги 
Ганецовски от Регионален ис то
ри чес ки му зей – Враца при ар хе
оло ги чес ки те раз коп ки на кре пос
т та „Калето”, ко ито се про ве до ха 
през сеп тем в ри – ок том в ри т.г. В 

те рен ни те проучвания, фи нан си
ра ни от Община Мездра, ак тив но 
се вклю чи и сту ден т ка та Нели 
Иванова – вто ро кур с нич ка във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
спе ци ал ност „Археология”.

Сред найцен ни те ар те фак
ти впе чат ля ват кръс то ви ден 
гли нен аму лет (сти ли зи ран от 
зо омор фен мо дел на пти ца в 
полет) – пър ви ят такъв, на ме рен в 
Северозападна България; об ред на 
ке ра мич на чи ния (с впи сан в нея 
плас ти чен кръст) и фраг мен ти от 
ке ра мич ни съ до ве за би та и бо га
та ук ра са (вкл. с графит) и доб ре 
за па зе ни ор на мен ти с чер ве на и 
жъл та боя.

Любопитство бу дят съ що от
к ри ти те сре бър на ег за гия (кон
т рол на мяр ка за везни), два ан
то ни ана (еди ни ят със сре бър но 
покритие, а дру ги ят – бронзов) и 
брон зо ва пос тав ка за све тил ник 
(ве ро ят но още от рим с ко време). 
Интересните на ход ки до пъл ват 
го лям би вен зъб от глиган, еле но
во рогче, кос те на халка, три мед
ни игли, два гли не ни преш ле на за 
вретено, кре мъч ни ос т ри ета и пр..

„Разкопките пот вър ди ха стро
ител на та при ем с т ве ност меж ду 
от дел ни те пра ис то ри чес ки епохи, 
ко ято ус та но вих ме при пре диш
ни те си про уч ва ния на „Калето”, 
по яс ни Георги Ганецовски. След 
„Светилището на ту ра”, фун к ци
они ра ло на скал ния рид в края 
на V хил. пр. Хр. – единственото, 
от к ри то до се га у нас (б.р. пре
ди три години), в цен т рал на та 
част на кре пос т та по пад нах ме на 
ези чес ка жер т ве на яма от ран но
же ляз на та епоха, ко ято пре ряз ва 
ар хе оло ги чес ки те плас то ве от 
ка мен номед на та епоха. Това от
но во доказва, че през раз лич ни те 
епо хи тук е има ло ва жен кул тов 
център.”

По вре ме на ар хе оло ги чес ка 
есен 2011 еки път на Ганецовски 
със ре до то чи сво ите из с лед ва ния 
вър ху два сон да жа със срав ни
тел но мал ка по обем (око ло 15 
кв. м.), но, как то се оказа, бо га
та на на ход ки площ. Това ля то 
на „Калето” ра бо ти и доц. др 
Сергей Торбатов от Националния 
ар хе оло ги чес ки ин с ти тут с му зей 
към БАН, кой то про дъл жи про
уч ва не то на кул тур ни те плас то ве 
от рим с ка та епо ха (I-IV в. след 
Хр.) Разкопките на кре пос т та ще 
про дъл жат догодина.■

Заради сигнал, пос тъ пил по елек т рон на 
по ща в РИОСВ  Враца за за мър ся ва не 

на р. Скът в ра йо на на с. Мало Пещене бе 
из вър ше на не за бав на про вер ка от ек с пер ти 
на РИОСВ, БДУВДР  Плевен и АРЛ  Враца. 
Сигналът е по да ден от Милен Стоянов, кой то 
жи вее в София и е научил за за мър ся ва нето 
от ро ди те ли те си. Според тях на 09.10.2011г. 
към 1730 ча са во ди те на реката са би ли 
мът ни и по бе ле ли, след ко ето от но во са се 
избистрили. На 10.10.2011 г. към 1300 ча са ре
ка та от но во е би ла ви ди мо замърсена. 

В мо мен та на про вер ка та, вслед с т вие на 
пад на ли те през пос лед ни те дни дъж до ве, 
ре ка та е бър зо те ча ща и ле ко мътна, но без 

ви ди ми сле ди от побеляване.
Взета е вод на про ба за ана лиз. 

Измерените по ка за те ли от го ва рят на нор ми те 
за ІІ ка те го рия водоприемник, ка къв то е ре
ка та в то зи участък: рН7,28; раз т во рен кис
ло род7,15mgO2/dm3; на си те ност с кис ло род 
  71,5%; елек т роп ро во ди мост  643µs/sm3.

Предвид на това, че по да те лят на сиг
на ла счита, че евен ту ал но то за мър ся ва не 
мо же да е пре диз ви ка но от из вър ш ва щи те 
се про уч ва тел носон даж ни дейнос ти в зем

ли ще то на с. Голямо Пещене, на ми ра що 
се на око ло 5 км на го ре по те че ни ето на 
реката, е из вър ше на про вер ка на “Дайрект 
Петролиум България” ЕООД. Дейността на 
фир ма та е обект на про вер ка от стра на на 
РИОСВ  Враца и на 30.09.2011 г. е из вър ше
на кон т рол на проверка. Фирмата из вър ш ва 
сон даж ни дейнос ти по про уч ва не въз ос но
ва на Разрешение на МС №63/10.02.2000г., 
Допълнително спо ра зу ме ние №12/17.11.2010 
г. За нуж ди те на сон да жа се из пол з ва во да 

(са мо за допълване) от р. Скът, на ми ра ща 
се на око ло 2 км от обекта. Отпадъчната во
да, фор ми ра на от сон даж на та дейност, пос
тъп ва в бе то нов ута ител и след из бис т ря не 
се включ ва в обо ро тен цикъл. Формираният 

шлам се из г реб ва и се де по ни ра в спе ци ал но 
из г ра ден зе мен ута ител на площадката. От 
из вър ше ния ог лед се констатира, че зем ният 
ута ител има сво бо ден обем и ко ли чес т во то 
на  шла ма се е уве ли чи ло в срав не ние с пре
диш на та проверка.

Извършен е ог лед на ре ка та в ра йо на 
на с. Голямо Пещене и не са кон с та ти ра ни 
ви ди ми сле ди от за мър ся ва не на ре ка та и 
бреговете.■

Ганецовски раз бул ва 
тайни те на “Калето”

Про вер иха за за мър ся ва не р. Скът
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„Българскиятнарод,виждайки,чезанего
несъществуваникаквасигурностипокойвъв
Влашкоичепоселищата,кактоицърквитесе
разрушаватдоосновииизгарятоттатари
итурци,чееподложеннаизбиване,наограб
ванеиотвличаневплен,освентовавърлува
нетонамножестворазбойницистанапричина
щотодасенамираникъдесигурномястоза
живеене,едначастотнегодарешидадойде
вТрансилванияиседоверинапокровителс
твотонаНеговоимператорсковеличество.
Порадитова,вземайкисъссебесизадуховна
утехаединотнашитеотци,мнозинадойдо
хавСибиу,къдетобяхаприетиблагосклонно
отгенералВетерани.Комендантътгенерал
Ветераниснабдибългаритеспокровителс
твениписма...БългаритеостанахавСибиуи
диреханачиндаполучатпостоянномястоза
себесиизасвоитепотомци.”

(Алвинцка хроника)

Основаването на бъл гар с ка та 
ко ло ния в Алвинц е ста на ло 

през 1700 г., ко га то през сеп тем в ри 
там прис тиг на ли пър ви те бъл гар
с ки пре сел ни чес ки се мейс т ва от 
град Сибиу. Известно е, че пър ва та 
гру па бъл гар с ки бежанци, про ник на
ла в Трансилвания, ко ято пред на та 
го ди на (13.V.1688 г.) би ла оку пи ра на 
от Австрия, се пръс на ла в глав ни те 
тър гов с ки цен т ро ве Сибиу, Брашов, 
Медияш, Алба Юлия и др. Помно
го люд на би ла ко ло ни ята в Сибиу, къ де то се 
ус та но вил и со фийс ки ят ка то ли чес ки епис коп 
(чипровчанин) Стефан Княжевич и дру ги ду хов ни 
лица, за бег на ли съ що от България. Преследвани 
без ми лос т но от град с ки те власти, ка то при шъл
цискитници, и из ло же ни на опас ност да бъ дат 
закрепостени, те по ис ка ли за щи та от военните.

В ед на тран сил ван с ка хро ни ка до пра ви тел
с т ве на та комисия, на то ва ре на да ре ши тях но то 
настаняване, че тем следното: „Славна комисио, 
лю би ма на ша майко! Ние, до лу под пи са ни те 
бъл гар с ки тър гов цика то ли ци във Винц (Алвинц) 
с на ши те семейства, след ка то през бу ря та на 
ми на ла та война, в годината, в ко ято им пе ра тор
с ко то войн с т во прев зе Белград (1688) за гу бих ме 
на ше то отечество, от час ти пленени, от час ти 
избити, след ед на го ди на се спо ра зу мях ме на 
па на ира в Сибиу с дру ги те на ши братя, ко ито не 
жи ве ят тук, а ще дойдат, как то се надяваме, за 
по ис к ва не на на ше пос то ян но по се ли ще ня кое 
фис кал но (държавно) име ние в Трансилвания, 
за ко ято цел със та вих ме пис мен документ, кой то 
пре да дох ме на бла го вейшия отец Христофор. 
Пейкич, мир с ки свещеник, за да нас то ява пред 

слав на та ко ми сия за же ла но то пос то ян но място. 
С бо жи ята ми лост той нап ра ви всич ко чрез свет
лейшия ба рон фон Танонас и дос то поч те ния 
кар ди нал Калонин, за да из дейс т ва им пе ра тор с
ка дип ло ма спо ред на ши те искания.”

За бла гоп ри ят но то уреж да не на то зи въп рос 
спо мог на ли след ни те обстоятелства: първо, че 
след зав зе ма не то на Белград в 1697 г. Австрия 
се гот ве ла за вой на с Турция на те ри то ри ята на 
бал кан с ки те народи, ко ито тя ис ка ла да спе
че ли на своя страна, и, второ, за сел ва не то на 
Трансилвания с на се ле ние от дру ги мес та и 
глав но с търговци, би ло в съг ла сие с ко ло ни за
тор с ка та по ли ти ка на Австрия по от но ше ние на 
оку пи ра ни те от нея ун гар с ки земи.

Както се виж да от ци ти ра ни те пого ре хро ни
ки през те зи години, за ед но с дру ги те бъл гар с ки 
бежанци, в Сибиу и Алвинц са би ли и два ма та 

вид ни чип ров ча ни Стефан Княжевич и Кръстьо 
(Христофор) Пейкич.

Кръстьо Пейкич, „бъл га рин от Чипровец”, как то 
сам се наричал, е ро ден през 1665 г. Завършил 
е бо гос ло вие в Рим. След ръ ко по ла га не то му 
за све ще ник (1698 г.) на пус ка Рим и по ема към 
съб ра тя та си в изгнание. Временно е пре би ва вал 
в Хърватско и Славония. Проповедническата си 
дейност сред бъл гар с ки те ка то ли ци за поч ва в 
гр. Сибиу, къ де то има ло мно го люд на ко ло ния на 
емиг ран ти от Чипровския край. В Сибиу те има ли 
църква, об с луж ва на от вид ния бъл гар с ки фран
цис ка нец Гаврил Манчич. Кога точ но е прис тиг
нал тук Пейкич не е известно. Знае се само, че 
пър ви те за пи са ни от не го кръ ще ния да ти рат от 
сре да та на 1700 г.

През есен та на 1700 г. част от бъл гар с ки те 
ка то ли ци в Сибиу на пус на ли града и се за се ли
ли в Алвинц, където ос но ва ли от дел на община. 
Кръстьо Пейкич ги пос лед вал и ста нал пър вият 
им ду хов ник на но во то място. 

Пейкич ог ла вя ва Алвинцката бъл гар с ка ка то
ли чес ка ено рия (ка то титуляр) до 1725 г. По то ва 
вре ме е за емал и длъж нос т та ка но ник в гр. Пейч. 

Покъс но той ще се изя ви ка то го лям кни жов ник
родолюбец. Написал е 6 произведения, меж ду 
ко ито „Огледало на ис ти на та”. В тях той не прес
та ва да про кар ва иде ята за ос во бож де ни ето на 
България от Австрия. С то ва си де ло се на реж да 
сред найвид ни те ръ ко во ди те ли на ори ен ти ра
но то към Австрия и Рим на род но ос во бо ди тел но 
де ло през ХVII и ХVIII в. (П. Богдан, П. Парчевич, 
А. Стефанов, Г. Пеячевич, Н. Станиславов и др.).

След нас та ня ва не то на бъл гар с ки те за сел ни
ци в Алвинц, над тях над вис на ла опас нос т та от 
зак ре пос тя ва не то им. Императорският двор имал 
прак ти ка та да да ря ва ня кои свои благородници, 
про яви ли се във войни те и за осо бе ни зас лу ги 
към властта, с об шир ни земевладения. За та ко ва 
зе мев ла де ние би ла обя ве на об щи на та в Алвинц. 
И не са мо тя. Подобна зап ла ха е съ щес т ву ва
ла за бъл га ри те в Банат и Седмиградско. Много 

до ку мен ти от ра зя ват упо ри та та 
за щи та на бъл гар с ки те ко ло нии сре
щу опи ти те за зак ре пос тя ва не то им. 
Това оз на ча ва ло да по пад нат под 
ико но ми чес ка за ви си мост за веч ни 
времена.

Кръстьо Пейкич, ено рист на 
ал вин ц ки те българи, с пис мо от 
21.VIII.1702 г., е пред ло жил на 
Държавния фиск да му бъ де да ден 
под на ем до ми ни умът Алвинц, за ед
но с жи те ли те му и всич ки при хо ди 
от населението, сре щу го ди шен 
на ем от 1250 рейн с ки флорина, 
при условия, фор му ли ра ни от не го 

в 2 точки. Граф Секау вед на га преп ра тил пред
ло же ни ето на Пейкич до им пе ра тор с кия двор 
с по ръч ка „Незабавно да се от да де под на ем 
до ми ни умът Алвинц на дос то поч те ния отец 
Христофор Пейкич, съг лас но с гор ни те ус ло
вия”. Яс но е, че в слу чая „дос то поч те ни ят отец” е 
дейс т ву вал ка то пред с та ви тел на сво ите съ на
род ни ци и е имал тях ната мо рал на и ма те ри ал
на подкрепа, са мо и са мо да не по пад нат под 
кре пос т ни чес ка зависимост. 

До го во рът за на ем обаче бил осу етен от нас
тъ пи ли те по ли ти чес ки съ би тия след Ракоциевото 
ун гар с ко сел с ко въс та ние (17031711 г.). Това 
при ну ди ло мно го бъл гари да се за вър нат от но
во във Влахия. След склю че ния ми рен до го вор 
Стамар (но ем в ри 1711 г.) бъл гар с ки те бе жан ци 
се за вър на ли от но во в Алвинц и се за ели с въз
с та но вя ва не на раз ру ше ни ята от метежа. С тях 
се за вър нал и Кръстьо Пейкич и е по ел от но во 
уп рав ле ни ето на епархията. Под не го во ръ ко вод
с т во е съг ра де на на бър зо бъл гар с ка цър к ва и е 
бил поп ра вен ено рийс ки ят дом.■

(Изподготвенатазапечат
книга"Чипровскобанатскихроники")

Българинът 
от Чипровци

Димитър МЛАДЕНОВ

За ми на ло то 
на об щи на 
Горно Церовене
През 1948 г. за поч на ло стро ител с т во то на нов 
об щин с ки дом с чи та лищ но по ме ще ние и те ат ра лен
салон. Строителството за вър ши ло око ло 1950 г.
Димитър ЦЕРОВСКИ
В ис то ри чес к ата справ

ка на об щи на та в се ло Горно 
Церовене, на пи са на през 1967 
г. от бив шия учи тел Григор 
Стоянов, на уча ва ме след на та 
информация.

Общината е съз да де на още 
след Освобождението на 
България от тур с ко робство, но 
точ но коя го ди на, ня ма данни. 
Първият пе чат на об щи на та е 
бил от п ре ди 1891 г., защото, 
как то е известно, се ло Голяма 
Кутловица е пре име ну ва но в 
град Фердинанд на име то на 
то га ваш ния княз Фердинанд 
Кобурггота през съ ща та година. 
Първият ре гис тър за граж дан
с ко то със то яние е от 1893 г., а 
пър ва та про то кол на кни га – от 
1895 г., ка то все още са из пол з ва
ли ста рия печат. По вът реш на та 
пе ри фе рия на печата найот
го ре с дъ го вид на фор ма пише: 
„Ломско ок ръ жие”, а найот до лу 
съ що в дъ го вид на фор ма стои 
надписът: „Кутловска око лия”. 
В сре да та на пе ча та (съкратено) 
пише: „Гор. Церов.селска об щи
на”. Този пе чат е бил из пол з ван 
до 1897 г. През съ ща та го ди на 
е бил нап ра вен нов и пого лям 
пе чат от първия. По кра ища та на 
пе ча та и найот го ре (съкратено) 
пише: „Лом. Окр. Фердинандска 
око лия”, а найот до лу – „Горно
Церовска сел с ка об щи на”. В 
сре да та на пе ча та се на ми ра 
то га ваш ни ят бъл гар с ки герб на 
Княжество България. С го ди ни те 
мно жес т во пе ча ти би ли за ме ня
ни с посъв ре мен ни и, раз би ра 
се, с раз лич ни надписи.

Покъс но от 1893 г. ня кои 
функции, из пъл ня ва ни до то га
ва от черквата, пре ми на ват към 
общината, ка то во де не на ре гис
т ри за граж дан с ко то състояние, 
на бор ни книги, съ би ра не на 
да нъ ци и др. Това е на ло жи ло 
наз на ча ва не то на лице, ко ето да 
во ди граж дан с ко то състояние, 
съ би ра не то на да нъ ци те и из д
ръж ка та на общината, ка то съ
що то ли це се е за ни ма ва ло и с 
ко рес пон ден ци ята от и за селото. 
То се е на ри ча ло сек ре тар бир ник 
и е во ди ло ця ла та пис ме на ра бо
та в общината.

Покъс но към об щи на та е наз
на чен и гор с ки стражар, кой то 
се е гри жил за опаз ва не то на 
горите.

През 1896 г. об щи на та се 
уедрява, ка то се ла та Видлица 
и Живовци пре ми на ват в ед на 
об щи на със се да ли ще от но во 
Горно Церовене.

През 1934 г. се да ли ще то на 
об щи на та се пре мес т ва в се ло 
Живовци и то ва про дъл жа ва до 
1939 г. и от но во се да ли ще ста
ва се ло Горно Церовене. В то зи 
си със тав об щи на та съ щес т ву ва 
до 09.09.1944 г., след ко ето се ло 
Живовци об ра зу ва са мос то ятел
на община, а се ла та Видлица и 
Горно Церовене об ра зу ват ед на 
об ща със се да ли ще се ло Горно 
Церовене до 1954 г., ко га то се ло 
Видлица се при съ еди ня ва към 

но во об ра зу ва на та об щи на в се ло 
Чемиш. А се ло Горно Церовене 
ос та ва са мос то ятел на об щи на 
до 1958 г., ко га то се при съ еди
ня ва към но во об ра зу ва на та 
об щи на в се ло Гаврил Геново, 
Михайловградски окръг.

През 1974 г. се ло Горно 
Церовене пре ми на ва към об щи
на Георги Дамяново до 2003 г., 
ко га то Горно Церовене се от де ля 
от об щи на Георги Дамяново и 
пре ми на ва към об щи на Монтана.

Преместването на об щи на
та през 1934 г. в с. Живовци е 
ста на ло по ис ка не то на Гаврил 
Иванов Павлов (1883 – убит 
на 09.09.1944 г.), бивш учи тел 
от се ло Живовци и ак ти вен де
ец на Цанковия сго вор и ли чен 
при ятел на об лас т ния ди рек тор 
на гр. Видин. По то ва вре ме 
об щин с ки кмет е бил Трифон 
Константинов Бърдарски.

През годините, ко га то все още 

се ло то не е има ло об щин с ка 
сграда, за та ки ва са слу жи ли час
т ни те домове. Като об щин с ки ят 
съ вет се е съ би рал и об съж да
ли коя къ ща е найпод хо дя ща и 
да ли нуж ни те по ме ще ния от го
ва рят на изис к ва ни ята им ка то 
хи ги ена и мно го други. След 
то ва под пис ва ли до го вор за вре
мен но пол з ва не със соб с т ве ни ка 
за на ето то време.

През 1948 г. за поч на ло стро
ител с т во то на нов об щин с ки 
дом с чи та лищ но по ме ще ние и 
те ат ра лен салон. Строителството 
за вър ши ло око ло 1950 г.

На 12 сеп тем в ри 1999 г. 
в се ло Горно Церовене бе
ше от к ри та и ос ве те на но ва та 
сгра да на кметс т во то и здрав
ния дом. Освещаването про
ве де Видинският мит ро по лит 
Дометиан, кой то съ що ос ве ти и 
цър к ва та в селото, ко ято бе ше 
ре мон ти ра на и възобновена.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

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

“Ибис – Масаж” 
ЕООД

Иванка Петрова
Масажи: лечебен, 

класически, 
спортен, билков, 

козметичен.
Терапии: ориз

 и бамбук, 
шоколадова, 

винена.

Монтана,
ул.“Л.Каравелов”6А,
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.“Третимарт”91,тел.0887/179494

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
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

ЕТ “Владимиров
ин же не ринг”

●Ремонти и ре цик ли ра не на 
ди зе ло ва го рив на апа ра ту ра 
за сел с кос то пан с ка и тран с
пор т на тех ни ка
●Всички ви до ве рус ки
  ГИП и дю зи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и дяс на ори ги нал ни
  ре зер в ни части.

Монтана,ул.“Нишка”17,
тел. 0898/214 557

д-р Любомир Христов, 
тър гов с ки
 пред с та ви тел

   зa Северозападна 
         България

●Ветеринарни апарати, инструментариум, 
хра ни за животни, аксесоари, фуражи, фу раж ни 

добавки, пре микси, консултации
Офис Монтана:

тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171; 
e-mail: montana@lekoom.com Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазин със санитарен 
възел в идеален център на Монтана, с 
магазинерка с опит и сигурни клиенти. 

Тел. 0988/66 20 75

ТПК “Септември” – 
Монтана

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

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана,ул.“Индустриална”8,
тел./факс:096/305 802–гл.счетоводител
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ч 10 Св. ап ли Ераст, 
Олимп и Родион. Преп. 
Арсений Кападокийски 

п 11 Св. мчци Мина, 
Виктор и Викентий. Св. 
мчца Стефанида. 

Преп. Теодор Студит, 
из по вед ник 

с 12 Св. Йоан 
Милостиви, патр. 
Александрийски. Преп. 
Нил Постник. Преп. Нил 
Миротовичи, Атонски 

н 13 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение. Св. 
Йоан Златоуст, архиеп. 
Константинополски. 

п 14 * Св. ап. Филип. 
Св. бла го вер ни цар 
УправдаЮстиниан 
(Коледни заговезни) 

в 15 Св. мчци Гурий, 
Самон и Авив. (Начало 
на Рождественския пост) 

с 16 Св. апос тол и 
еван ге лист Матей 

Обучават 
библиотекари

От 31 ок том в ри 2011 го ди на в 
обу чи тел на та ба за на Регионална 
биб ли оте ка „Михалаки Георгиев” 
– Видин за поч на обу че ние по 
Направление “Информационни и 
ко му ни ка ци он ни технологии” на 
Програма „Глоб@лни биб ли оте ки 
 България” с обу чи тел Цветанка 
Тодорова. 

До 31 де кем в ри 2011 г. ще 
бъ дат про ве де ни и още ед но 
обу че ние по Информационни 
и ко му ни ка ци он ни тех но ло гии 
и обу че ния по Направленията 
„Организация и уп рав ле ние на 
биб ли оте ки те”, „Услуги в мо дер
на та биб ли оте ка” и „Общуване и 
ра бо та с пот ре би те ли и об щ нос
ти”. 

До края на го ди на та в 
Програмата „Глоб@лни биб ли
оте ки  България» ще бъ дат обу
че ни 96 библиотекари.

Участниците ще по лу чат 
удостоверение за за вър ше но 
обучение. 

In memoriam

Почина

Василка 
Йорданова 
Първанова
 на 84 го ди ни

Съпруга на Анастас Първанов, бивш
дъл го го ди шен пър ви пар ти ен ръ ко во ди тел
на Михайловградски окръг.
Поклонпредпаметтай!

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



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 
          0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово п
лю

с

7
www. slovoplus. info   БРОЙ 44 (804), 10 - 16 НОЕМВРИ 2011Слово спектър

По найтър жес т вен на
чин бе от бе ля за на 115а та 
го диш ни на на народно чи
та ли ще „Развитие – 1896”, 
се ло Салаш, ед но от най
го ле ми те се ла в Бе лог рад
чиш ка община. Под зву ци те 
на ду хо вия ор кес тър при 
чи та ли ще „Развитие1893” 
 Белоградчик се съ би ра ха 
мес т ни те хо ра и из пъл
ни ха чи та лищ ни я са лон 
на селото. От док ла да на 
Даниела Иванова  сек ре
тар на чи та ли ще то, ста на 
ясно, че то е съз да де но по 
идея на шу ме не ца Жеко 
Бъчваров, кой то е учи тел
с т вал Стакевци и Салаш. 
Именно той се смя та за 
не гов ос но ва тел и за ед но 
с гру па активисти, мес т ни 
буд ни и прог ре сив ни хо ра 
ста ват съучредители. Богата 
и раз но об раз на е дейнос
т та му през всич ки те те зи 
години. Още през 1934 
го ди на е съз да де но му зи
кал но то дру жес т во „Родни 
зву ци”, ко ето пред с тав ля
ва сме сен хор от 80 души. 

Същата го ди на е съз да де на 
и из вес т на та в то зи край 
са лаш ка ду хо ва му зи ка с 
ди ри гент Тодор Кръчков, 
кой то ръ ко во ди и хо ра до 
сре да та на 60те години. 
Името на Кръчков е из к лю
чи тел но популярно, тъй ка
то той е му зи ка лен педагог. 
Води и шко ли по ци гул ка и 
акордеон. По оно ва вре ме 
той пос та вя на са лаш ка сце
на и ня кол ко оперети. 

Наследник на мно го
чис ле ния хор е днеш на та 
фолк лор на гру па за из во рен 
фолк лор „Родни зву ци”, 
чле но ве те на който, въп ре ки 
въз рас т та, ра бо тят из к лю
чи тел но ак тив но и ен ту си
ази ра но и ре дов но учас т ват 
и пе че лят наг ра ди от раз
лич ни фестивали, в то ва 
чис ло и от националните 
съ бо ри в Копривщица.
Читалището е взе ма ло ак
тив но учас тие в чес т ва не то 
на мес т ни и на ци онал ни 
празници, в от бе ляз ва не то 
на кръг ли годишнини, бе
ле жи ти да ти и хрис ти ян с

ки празници. И до днес то 
ра бо ти за съх ра ня ва не то и 
пре да ва не то за по ко ле ни ята 
на кул тур ни те ценности, 
тра ди ции и оби чаи и се 
прев ръ ща в   цен тър на ду
хов ния жи вот в селото. 

Поздравителни ад ре си 
и скром ни по да ръ ци бя ха 
под не се ни от име то на ръ
ко вод с т во то на об щи на та 
и от ръ ко вод с т во то на чи
та ли ще то в Белоградчик 
на пред се да те ля на чи та
ли ще то в Салаш Борис 
Нинков по по вод не го вия 
70го ди шен юбилей. Той 
има из да де ни ня кол ко 
кни ги и е член на СБП. 
Катя Савчева – биб ли оте
кар в Белоградчик, пред
с та ви част от не го во то 
творчество. 

В кул тур на та прог ра ма 
по по вод праз ни ка учас т
ва ха фолк лор на та гру па от 
Салаш, во кал ноин с т ру
мен тал на гру па „Феникс”. 
За всич ки при със т ва щи 
бе ор га ни зи ран праз ни чен 
коктейл. ■Слово плюс

115 г. чества народно читалище 
“Развитие-1896 г.” в с. Салаш

СНИМКА:ПРЕССЛУЖБА

Емилия РАЛЧЕВА
Клубът на дейци те 

на кул ту ра та във Враца 
пред с та ви пър ва та сти
хос бир ка на др Димитър 
Цолов. Тя но си заг ла ви
ето”Памперсбом бич ки” 
(”Цикълът на Бебс”), а 
сти хо ве те са пос ве те ни 
на ма лия му син Петър. 
Димитър Цолов на ри ча 
сво ята ли рич на кни га още 
“Ръководство за мла ди 
тат ков ци” и чрез нея пре
да ва своя опит на човек, 
кой то на Христова въз
раст е от к рил оча ро ва
ни ето и от го вор нос т та да 
бъ де родител.

“Цикълът на Бебс” съ
дър жа 33 стихотворения, 
ко ито с лю бов и чув с т во 
за ху мор раз каз ват за 
труд на та и из пъл не на с 
оча ро ва ние пър ва го дин
ка на Петър. Година, в 
ко ято мла ди ят ба ща се 
лу та меж ду слад ко то гу
ка не на бе бе то и уха ни ята 
на памперсите. Според 
со фийс ко то из да тел с т во 
“Рал Колобър” ли рич на та 
книж ка “Памперс–бом бич
ки” е пър ва та по ро да си в 
България. “Издавали сме 
мно го дет с ки книж ки  със 
стих че та и приказки, но 
та ка ва ба щин с ка из по вед 
още не сме. А и на нашия 

кни жен пазар за се га ня ма 
подобно из да ние, спо де ли 
из да те лят Георги Ралчев.

Артистичният др Цолов 
е из вес тен на врачани. 
Той е фрон т мен на гру
пата „Докторс Гого Бенд“ 
 ше га джийс ки му зи ка лен 
проект, кой то из пъл ня ва 
из мис ле ния от тях стил 
“трапезен пънк.” В сво бод
но то си време, Димитър 
Цолов ра бо ти във вра чан
с ка та болница, в от де ле
ние “Образна ди аг нос ти
ка”, а как во то ос та не след 
всич ко това, от де ля за 
прек рас но то си се мейс т
во  съп ру га та Борислава 
и мал кия Петър.  
Стихове на Димитър 
Цолов са пуб ли ку ва
ни в кни га та “Резерват 
Северозапад”. А неговият 
по ети чен блог във 
Фейсбук ве че има над две 
хи ля ди почитатели, ко ито 
се за реж дат с по зи тив на 
енер гия от вед ро то чув с т
во за ху мор на вра чан с кия 
талант. “Памперсбом
бич ки” (Цикълът на Бебс)
беше пред с та ве на пред 
пуб ли ка на 14 сеп тем в
ри т.г. в Синята за ла на 
Младежкия дом. Димитър 
Цолов из пъл ни свои сти
хо ве и раз ка за ис то ри ята 
на пър ва си стихосбирка.■

Валя БОБОЙЧЕВА 

Не се на иг ра вятърът 
то зи ден и съб ра в 

ед но пъс т роц вет ни листа, 
ду ми за любов, спо ме ни и 
приятели. Скри слънцето, 
но го сва ли на сцената, 
при мостчето, бре зич ки те и 
песента. За да се пре не сем 
в един друг свят, подобър, 
помил и човечен, този, на 
му зи ка та и любовта. И пти
ци те сме ни ха своя по лет 
– вмес то на юг, се озо ва ха 
тук, в чи та ли ще то в Бяла 
Слатина.

Петият фес ти вал на 
град с ка та пе сен бе от к рит 
от инж. Георги Узунов – 
зам. кмет на об щи на Бяла 
Слатина. „Цепелин”ът 
прис тиг на със „си ни те ка
нар че та” от Севлиево. Трите 
прек рас ни да ми Снежана 
Петрова, Милена Гаджева 
и Павлинка Маринова взри
ви ха пуб ли ка та със своя 
„Звън” и я на ка ра ха да при
пя ва и танцува. Чухме и 
пе сен та „На бре га на ти ха та 
Марица”, до нес ла им пър ва 
наг ра да на Международния 
фес ти вал „Море и спо ме ни”, 
Варна 2011. 

По мос т че то пре ми на
ха „Мелодия” от Кнежа и 
„Романтика и рит ми” от 
Видин, за да ни под не сат 
сво ите пе сен ни кит ки и ни 
при пом нят и развълнуват. 
Вокалната гру па при на
род но чи та ли ще „Борба” в 
Кнежа се пред с та ви с му зи

ка и тек с то ве на из вес т ния 
мес тен тво рец Спартак 
Бутански, а из пъл ни те ли те 
от Видин пък ни по ве до ха 
на раз ход ка по лю би ма та 
ре ка и род ния град.

Не „Ехо от мла дос т та”, 
а „Истинска мла дост” би 
тряб ва ло да се на ри ча 
Вокалноин с т ру мен тал на
та гру па при Пенсионерски 
клуб – Бяла Слатина, за що
то не са мо пес ни те им, а и 
те са ми те са ме ло дич ни и 
неостаряващи.

Втората гру па от Кнежа, 
„Млади сър ца”, ко ято взе 
учас тие във Фестивала, 
е пък на тех ния Клуб на 
пенсионера. Отново спо ме
ни и съ бу де ни чув с т ва…

А Смесен ка ме рен хор 
при до ма ки ни те – чи та ли ще 
„Развитие”, Бяла Слатина 
под не со ха сво ите „Китка” и 
„Виолетки” с мно го из кус т во 
и ис к ря щи усещания.

Бурни ап ло дис мен ти 
и цве тя от съг раж да ни и 
гос ти за си па ха сцената, а 
Община Бяла Слатина, съ
ор га ни за тор на Петия фес
ти вал на град с ка та пе сен 
„Цепелин”, наг ра ди всич ки 
учас т ни ци с плакети, дип ло
ми и при ятел с ка сре ща…С 
дъж да па ла ви ят вя тър до вя 
и мно го усмивки, уми ле
ние и наслада, по заб ра ве
ни думи, но не заб ра ви ми 
чувства, раз та пя щи ду ши те 
ни, помъдрели, но не ос та
ря ва щи.■

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

КДК пред с та ви кни га 
на Димитър Цолов
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Авторът е един от найпло до
ви ти те творци на дра ма тур гич ни 
про из ве де ния през ХVІІІ век. 
Голдони /17071793/ е съз дал по
ве че от 100 комедии, ка то те ат
рал на та му по ети ка е близ ка до 
та зи на не го вия ку мир Молиер и 
се раз ли ча ва от тра ди ци он на та 
ита ли ан с ка Комедия дел арте.

Според гостре жисьо ра на 
спек та къ ла Владимир Лазич /
Сърбия/, „по доб на твор ба не е 
по каз ва на до се га в България, 
за то ва си зас лу жа ва да бъ де ви
дя на”. Комедията раз к ри ва от
но ше ни ята меж ду хо ра та в ед но 
град че на Средиземно море, а 
сю же тът зап ли та дос та ин те рес
ни ко ли зии – не лип с ват лю бов
ни интриги, по ли ти чес ка са ти ра 

и до ри еро тич ни на миг ва ния към 
зрителя. На сце на та из ли зат поч
ти всич ки ак тьо ри от тру па та на 
дра ма тич нокук ле ния те атър във 
Враца, ко ето пра ви твор ба та още 
поинтересна.

Музиката за „Сладкиш от лю
бов” е де ло на Нино Адемович, 
кой то е аран жор на све тов но 
из вес т ния сръб с ки ком по зи тор 
Горан Брегович.

Седемдесет и третият 
творчески сезон на Драматично
куклен 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 
плюс

Във врачанския театър играят 
Карло Голдони
Първото ново заглавие в репертоара
е „Сладкиш от лю бов”, комедия,
съ зда де на по твор би на ве ли кия
ита ли ан с ки ко ме ди ог раф

Валентина БОБОЙЧЕВА

Щури хо ра… –  би ка зал някой. – В 
из бор но вре ме по езия ми тръг на

ли да правят.
Не щури, а щур чо ви – ще от вър нат те, 

из чер вя вай ки се, при веж да щи скром но 
ра ме не и потрепвайки ед ва доловимо, 
ка то струна.

В ед на мил ва ща есенна при ве чер… 
„На ча ша ви но в литературно ка фе не 
„Китка”. С пла мъ че та та в очите, заедно 
с праз ну ва ща та Поезия. Защото, как
то каз ва па зар джиш ки ят по ет Михаил 
Кендеров, „Поезията е светлина, ко ято 
ид ва не от гръмотевиците, а от ис к ре не
то на Духа.” А тя, Светлината, струи не 
са мо от слънцето, кар ти ни те и пос лед ни
те ро зи в градината. Въздухът, ду ми те и 
пог ле ди те – всич ко е озарено, бяло, неж
но и за пом ня що се…

Аз вярвам, че по ези ята не е пред наз
на че на за оп ре де ле на гру па от хора, из
ку ше ни от словото. Тя тряб ва да стиг не 
до все ки човек, как то е ста на ло то ва 
и с лю без ни те ни до ма ки ни – се мейс
т во Гергина и Цоко Дановски, ко ито 
са и доб ри съмишленици, а и да ри те
ли за твор чес ко то със ло вие на града. 
Нашата „Китка” про хо ди в тях но то ка
фе  заведение, къ де то се рад ва ме не 
са мо на доб ро отношение, а ве че и на 
съпричастност. Усещам как сло во то и 
ри ми те прив ли чат и за ра зя ват и мла ди
те хора, ра бо те щи тук. А то ва ни как не 
е лошо, за що то при нас мо же да дой де 
всеки, под в лас тен на литературата. Два 
пъ ти в ме се ца – „Литературна среда в 
ли те ра тур на среда‘” Тук си да ват сре ща 

мне ни ята и идеите, съ ве ти те и въл не
ни ята на авторите. И естествено те зи 
от к ро ве ния провокират, подтикват, за
реж дат…

А днес е празник – Ден на щур чо
ви те хора, сре ща на ис к ря щи тре пе ти 
и съкровения. И на пук на вся как ви 
политики, че тем сти хо ве… Някои са 
тъж ни – „Перонът”, от кой то ни ко га 
ня ма да тръг не влак, „Гарата” и „Бяла 
Слатина” на Лъчезар Лазаров ка рат 
рес ни ци те ни да потрепват. За да пре
ми нем през мал ко под ра ни ла та зря лост 
на шес т на десет го диш на та Александра 
Евтимова, ли рич ни те песни, из ця ло сът
во ре ни от Цветан Диковски и „бе ли те 
са мо ди ви” на Александра Валентинова. 
Дълбокомислие и мъд рост из ви ра от 
ци къ ла сти хот во ре ния на Красимира 
Милчева, из пол з ва ла ка то мо ти ви 
Десетте Божи заповеди. А за случ ва не
то на поезията, за влюб ва не то и „Тихите 
есе ни” ни спо де ли Цвета Стефанова. 
За да за вър шим с ис к ре на та мол ба на 
Росица Стойкова към Поета:

Не тръг вай си от то зи град!

***
Не си отивай, 
че без те бе гра дът ще е нещастен,
тих,
и тъжен,
и до ри по-бе ден
без твоя, пъ лен с болка, стих!
Ласкава есен на при ве чер – богата, 

плодородна, щедра, oктомврийски обаг
ре на с мъдрост, спо ме ни… и мал ко тъ
га…■

Щурци по гроз до бер

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!

Поетичен салон

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…

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…

СНИМКИ: АРХИВ


