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Монтана е готова за зимата
11 специализирани машини ще
чистят и опесъчават улиците
“Готови сме за пре
дизвикателст вата на
зимата. Снегът няма
да изненада хората
от общинската фирма
“Чистота”. Имаме 500
тона промит пясък и
очакваме още толкова.
На склад са и 70 тона
сол, до дни присти
гат още 30 тона. Това
са количества, които
ще стигнат”, подчерта
ЗЛАТКО ЖИВКОВ
кметът Живков.
Общината поддър
жа и републиканските
онтана е готова за зимата.
пътища на територията на града.
Всички машини са ми
Те са с дължина 5,5 километра,
нали задължителен технически
в това число са част от ул.
преглед. Доставени са необхо
„Св. Патриарх Евтимий”, бул.
димите първоначално количес
„Монтана” и изхода за Лом. За
тва пясък и сол. Изготвени са
тези отсечки на местната хаз
графиците за дежурствата, съ
на са преведени около 9000 лв.
общи кметът Златко Живков на
Около 89 000 лева ще струва
пресконференция.
поддържането на улиците, чет
Единайсет специализирани
машини ще чистят и опесъчават въртокласните пътища и репуб
ликанските отсечки на територи
Монтана през зимата. В парко
ята на общината. В бюджета за
вете и по площадите снегът ще
разравят бобкатите. За по-тесни зимата са предвидени 27 хиляди
те тротоари ще се разчита на 55 лв., от тях 20 000 лв. са похар
работници на общинската фирма чени до април. За ноември и
“Чистота”. Градът е разделен на декември са останали 7000 лв.
единайсет района, в тях са вклю За снегопочистване всяко село
също разполага със средства. ■
чени всички 204 улици с обща
Слово плюс
дължина107 км.
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АЕЦ "Козлодуй"
става по-мощна

Атомната централа ще увеличи капацитета на 5-и и 6-и блок до 104%,
с което мощността на всеки реактор ще достигне 1100 мегавата
ри 100% мощност на реактора генерато
П
рите произвеждат около 1040 мегавата, а
с направените модернизации те ще бъдат с 60
мегавата повече.
Това съобщи изпълнителният директор на
АЕЦ „Козлодуй” Александър Николов. По ду
мите му тази инвестиция ще струва под 1 млн.
лв. на мегават, което е значително по-малко
от изгр
 аждането на една нова 60-мегавато
ва централа. При направени прости сметки
се вижда, че АЕЦ „Козлодуй” ще инвестира
около 120 млн. лв. в новата си придобивка.
Оптимистичните планове на АЕЦ „Козлодуй”
предвиждат увеличението на мощностите на
6-и блок да се реализира в края на 2013 г., а

оложението в община Видин
„П
мога да го нарека бедствено”, Герго Гергов, кмет на община Видин:
така Герго Гергов определи ситуацията

на 5-и – през 2014 г., каза Николов. През май
или юни следващата година се очаква спре
ните 3-и и 4-и блок да бъдат освободени от
отработено ядрено гориво и да преминат към
Държавно предпр
 иятие „Радиоактивни отпа
дъци”, с което се приближават до окончател
ното им извеждане от експлоатация.
АЕЦ „Козлодуй” и АЕЦ „Белене” са устойчиви
на екстремни природни условия и на продъл
жителни производствени аварии, показват
резултатите от проведените стрес тестове.
Резултатите бяха представени на семинар,
организиран от сдружението „Български ато
мен форум” („Булатом”) и Атлантическия клуб
– България.■

Над 18 млн. лв. дължи
общината за различни
дейности и услуги

дни след като встъпи в длъжността
кмет на община Видин и се запозна в
детайли по темите за задълженията
на администрацията. Той подчерта,
че трябва да се предоговорят всички
задължения, в противен случай
запорите върху сметките на общината
ще продължат. „Това поставя в
невъзможност институцията да
изпълнява най-основните си дейности
и да се разплаща с доставчици на
услуги”, уточни Гергов.
В петък кметът се срещна
с представители на фирмата,
Изготвен е петгодишен погасителен план
ангажирана със сметопочистването
хазна и вдигане на
и сметоизвозването, с които са
разплащанията с
постигнати договорки да възстановят
15%. „Според този
задълженията си. Герго Гергов имаше
погасителен план,
среща и с представители на ЧЕЗ
общината ще може
относно задълженията на общината за
да издължи всичките
електроенергия.
си задължения до
„Неразплатените суми към
5 години”, подчерта
момента възлизат на над 18 милиона
Гергов.
лева”, уточни Ирена Горанова – гл.
За подобряване на
счетоводител. По думите й, общината
сметопочистването
дължи голяма сума за ел.енергия,
е назначена
водоснабдяване, чистота, строителни
нова проверка
материали, озеленяване, охрана на
на дейностите,
обекти и други дейности. Запорите
извършвани от фирма
върху авоарите на институцията са за
„Титан Ас” и броя на
близо 7 милиона лева, показа актуална лева е сумата, която физически лица
справка от счетоводния отдел. „Общо
дължат на администрацията, 4 260 000 контейнерите, разположени във всички
населени места в общината.
запорите са за над 10 милиона лева, от – от юридически лица.
„Въпреки, че се дължат средства
тях са изплатени малко над 4 400 000
По темата, кметът допълни, че е се
за извършена дейност в това
лв.”, каза още Горанова. В графа
изготвя погасителен план, в който са
направление, общината предяви
„Вземания” пък се очакват постъпления заложени действия по увеличаване на
претенции за неизпълнение на
от над 7 700 000 лева. Над 3 400 000
приходите, постъпващи в общинската

задълженията от страна на фирмата, с
която е сключен договор”, каза от своя
страна Борислав Борисов – началник
сектор „Екология, озеленяване и
чистота”.
След срещата с представители
на фирмата бе мобилизирана
цялата налична техника, за да се
справят с изоставането в графика.
Сумата, гласувана от общинския
съвет на Видин за сметопочистване,
сметоизвозване и снегопочистване
в региона е почти 2 280 000 лв.
„Получихме 1 месец отсрочка от
фирмата, за което благодаря, но държа
всяка страна по договора да изпълнява
задълженията си”, подчерта Гергов.
На пресконференцията бе
представена и структурата на
административния капацитет на
общината. „1 052 души работят в
структурите на общината, 181 от които
в администрацията, останалите - в
общинските направления, предприятия
и специализирани дейности”, съобщи
Иванела Андреева – секретар на
община Видин.
Гергов поясни, че ще бъде
извършена пълна ревизия и на
човешките ресурси и при необходимост
ще има преструктуриране на отделите
и направленията. „Убеден съм, че
ако служителите са мотивирани,
резултатите ще бъдат по-добри”,
подчерта кметът.
Герго Гергов държи администрацията
да обслужва бързо, ефективно и
любезно гражданите и най-вече
да работи в услуга и интерес на
обществото. ■ Слово плюс
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Кметът на община Криводол
положи клетва
Новият кмет на oбщина Криводол
Петър Данчев и общинските съвет
ници положиха клетва на 8 ноември.
Първото заседание на oбщинския
съвет беше открито от областн
 ия
управител Пепа Владимирова.
На церемонията присъства и
бившият кмет на Криводол инж.
Николай Иванов, който връчи на но
воизбрания си колега Петър Данчев
символа на властта – огърлицата.
Клетва положиха и новоизбраните
кметове на кметства – на с. Баурене
– Валентин Кирилов, на с. Галатин
– Елка Колева, на с. Градешница –
Магдалин Сълков, на с. Краводер

– Любомир Коцев, на с. Лесура
– Евгени Димитров, на с. Пудрия
– Дилян Димитров, и на с. Ракево –
Малин Тончев.
По традиция, до избор на нов
председател на oбщинския съвет,
заседанието бе водено от най-въз
растния общински съветник – Лазар
Харизанов.
Беше избрана 3-членна комисия за
избор на председател на oбщинския
съвет.
На заседанието на новия общин
ски съвет, след проведено тайно
гласуване за председател, бе избран
Юрий Кацарски.■ Слово плюс

Дияна Милетиева е първият

заместн
 ик в екипа на новия
кмет на Криводол.
Кметът на Община
Криводол Петър Данчев про
веде на 14 ноември среща с
общинската администрация.
На срещата той представи
първия заместник-кмет, с
който ще ръководи инсти
туцията през мандат 20112015 година.
Дияна Милетиева пое вече
поста. На предишната си
работа е била началник-от
дел „Обслужване и ревизия”
в дирекция „Местни данъци
и такси” – Община Враца.
Завършила е УНСС – София,
специалност „Счетоводство
и контрол.

ОБЩИНА Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ; централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
e-mail : medkovec@mail.bg

ОБЯВА
На основание чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на решения № 245/29.10.2009г.
и № 406/08.09.2011г. на ОбС относно разпореждане с имоти
общинска собств
 еност на община Медковец, обл. Монтана

ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижими имоти частн
а
общинска собственост, както следва:
№

Имот №

Местност

1
226017
КОЗОРОВЕЦ
2
267011
КОЗОРОВЕЦ
3
323038
ГОЛА ЛИВАДА
Землище на с. Медковец

Начин на
тр. ползване
Нива
Нива
Нива

Кат.

Площ
/дка/
46.104
1.321
2.104

Начална тръжна
цена /лева/
1840,00
500,00
820.00

Кат.

Площ
/дка/
4.503
5.186
7.609
1.255
32.250
9.122
7.141

Начална тръжна
цена /лева/
1710.00
2070.00
3040.00
480.00
12420.00
3560.00
2790.00

III
III
II

Землище на с. Расово

№
1
2
3
4
5
6
7

Имот №
510002
512043
527037
528022
531007
547007
597039

Местност
ГРЕДА
ГРЕДА
ГРЕДА
ГРЕДА
ГРЕДА
ПОД ОКОПА
ПОД ОКОПА

Начин на
тр. ползване
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

III
III
III
III
III
III
III

Търгът ще се проведе на 01.12.2011г. от 13.30ч.
в заседателната зала на община Медковец от комисия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – директор “СА”
Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши експерт “ОС и ПБЗН”
2. инж. Николай Божиков Динчев – младши експерт “ЕП и ЕФ”
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при община Медковец
4. Нели Първанова Табакова – финансов контр
 ольор
Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена ще се внася до 12.00 ч. на 01.12.2011 г. на касата на
общината.
Стъпка на наддаване 1 /едно/ на сто от първоначалната цена.
Оглед на имотите – всеки работен ден.
инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ, кмет на община Медковец

Златко Живков
участва в работна
среща на местните
власти от
Югоизточна Европа
Петя ДИМИТРОВА
Кметът на Монтана Златко Живков ще участва
в работна среща на Мрежата на местните власти
от Югоизточна Европа /NALAS/, която се про
вежда в турския град Бурса на 16 и 17 ноември.
В срещата ще бъдат обсъждани два проекта на
NALAS – „Общински дълг” и „Разработване на
Наръчник за ефективно управление на общинс
ките депа за твърди битови отпадъци”. Проектът
анализира състоянието на изхвърлянето на отпа
дъци и възможностите за подобрение на процеса
в региона на пет държави от Югоизточна Европа
– България, Хърватска, Черна гора, Сърбия,
Косово и Македония. Работната група е ръководе
на от председателя на Асоциацията на общините
в Косово.
Мрежата на асоциациите на местни власти от
Югоизточна Европа работи от 2001 година. В нея
членуват организации от 15 държави, сред които
и нашата страна чрез Националното сдружение
на общините в Република България. От него е
излъчен и последният президент на мрежата.
Той е Владимир Москов – кметът на община Гоце
Делчев. Вицепрезидент е Озген Кескин – кмет
на Илдръм, Бурса, и домакин на предст оящата
среща. Целта на NALAS е изграждане на парт
ньорство между местни власти и техните сдру
жения в Югоизточна Европа за осигуряване на
стабилност и сигурност в региона, а оттам и доп
ринасяне за процеса на европейска интеграция и
разширяване.
Освен констатации за състоянието на управ
лението на отпадъците в региона на форума ще
бъде обсъдено и ефективното им управление за
намаляване на отрицателното въздействие върху
околната среда. От NALAS очакват проектът да
помогне и на националните сдружения при дого
варянето на отговорностите в сектора с държав
ните правителства.
В Бурса ще бъдат обсъждани и насоките и за
конодателство в различните страни за поемането
за общинския дълг в подкрепа за подобряване на
предоставяните от местн
 ите власти услуги.■

Слово

делник

Жанет ПАШАЛИЕВА

Има достатъчно
нарушения, които дават
основание да се обърнем
към Конституционния
съд, който да се произ
несе за законността на
президентските избори.
Това заяви председате
лят на НС на БСП и на
ПГКБ Сергей Станишев на
пресконференция. Лидерът
на БСП обяви, че за целта
в парламента социалисти
те започват консултации с
всички политически сили,
с изключение на ГЕРБ.
Станишев изтъкна, че в
случая не става дума за
политическо заяждане, а за
важен принципен въпрос
– дали обществото и поли
тическите партии приемат
този начин на правене на
избори.
Лидерът на БСП
предупреди, че ако сега
този проблем остане без
политически последствия,
остава въпросът какви ще
бъдат следващите избори.
Станишев изтъкна, че
за последните 20 години
в България не са правени
подобни избори - прова
лени от гледна точка на
спазването на основните
демократични стандарти.
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БСП оспорва законността
на президентските избори
За догодина ГЕРБ предвижда пореден „бюджет на мизерията”
Той напомни за опити
те ГЕРБ да си осигурят
служебна победа още с
приемането на Изборния
кодекс, осъзнавайки, че
губят доверието на хората.
Лидерът на БСП се позова
на социологически данни,
според които контроли
раният вот е достигнал
10% - 15%. Заедно с това
Станишев припомни ха
оса по време на изборния
процес, купуването на
гласове, както и фактът,
че вътрешният министър
ръководеше предизборния
щаб на ГЕРБ. Според ли
дера на БСП още на пър
вия тур на изборите ясно
са проличали безобразията
на управляващите, а се
га в близо ¼ от общините
резултатите се оспорват.
Станишев отбеляза, че

дори ГЕРБ искат касиране
по места, въпреки че като
управляващи носят отго
ворността за начина на
провеждане на изборите.
Лидерът на БСП добави,
че социалистите възнаме
ряват да проведат цялостна
информационна кампания
за начина, по който се про
ведоха изборите, както и да
информират европейските
институции.
Сергей Станишев под
черта ангажимента на БСП
към гражданите, които
подкрепиха кандидатите
на партията и изтъкна, че
БСП ще работи, за да оп
равдае тяхното доверие.
Председателят на партията
отбеляза, че за него ка
уза е БСП да възст анови
доверие. Станишев беше
категоричен, че е налице

добра основа да се работи
за спечелването на пред
стоящите парламентарни
избори.
Социалистите коменти
раха и проектобюджета за
2012г. Според тях за поред
на година се внася крайно
десен бюджет, който прех
върля тежестта на кризата
върху обикновените хора.
„Това е бюджет на мизе
рията”, категоричен беше
Станишев.
Той изтъкна, че управ
ляващите не предвиждат
дори индексация на до
ходите през следващата
година. По думите му в
бюджета за 2012г. се залага
погрешна политика, която
ще потиска икономиката и
потреблението и ще доведе
до ликвидацията на БАН и
на научните изследвания в

България. Според секрета
ря на НС на БСП Корнелия
Нинова бюджетът за до
година на практика узако
нява сивата икономика и
осигурява продължаващо
то обедняване на хората.
Тя изтъкна, че се пред
вижда инфлация от 2,8%,
а същевременно доходите
са замразени. Според
Нинова управляващите
демонстрират некорект
ност и лицемерие. Тя даде
пример със земеделските
производители, за които
се отпускат с над 200 млн.
лв. по- малко от обещаните
средства.
Нинова отбеляза още, че
след като правителств ото
изхарчи резерва, предвиж
да увеличаване на държав
ния дълг с още 4 млрд.лв.
Социалистите обявиха, че

ще предложат алтернати
вен бюджет за догодина.
По повод случващо
то се с БДЖ Станишев
коментира, че прави
телството е тръгнало
по порочен път, който
води към унищожаване
то на железниците. Той
напомни, че управлява
щите взеха решение за
заем от Световната банка с
ангажименти от страна на
държавата, които обаче не
са изпълнени.
Попитан от медиите за
промените в Спешната
помощ, лидерът на
БСП изтъкна, че това е
ангажимент, от който дър
жавата се опитва да избяга.
По думите му ще бъдат
засегнати неосигурените
българи, които вече набро
яват около 2 млн. души. ■

С празничен концерт във Вълчедръм
отбелязаха 120-годишнината от
основаването на читалище "Рало"

СНИМКИ:АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
ад 200 самодейци от
Вълчедръм от различни
възрасти изнесоха концерт на
сцената на читалище „Рало” в
града по повод навършването на
120 години от основаването на
читалището.
Те показаха характерен за своя
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край песни, танци и обичаи – вземане
на булка, няколко вида хора и т.н.
В хода на концерта бе припомнена
историята на читалището от
основаването му през 1891 година
от група местни общественици,
сред които патронът на гимназията
в града Димитър Маринов, до
днешни дни. Показани бяха откъси от

ългарският младежки Червен кръст
Б
спечели Световната младежка наг
рада за 2011 г. на Международната фе

и хора от различен етнически произ
ход (български, ромски, турски), както и
младежи с физически увреждания, ще
дерация на Червения кръст и Червения
бъдат специално обучени и ще осъщест
полумесец. Тя се присъжда на всеки
вяват образователни дейности с ученици
две години на младежка структура сред
както в училище, така и в общността.
186 национални дружества на Червения Младежите ще се поставят на мястото
кръст или полумесец, за да насърчи ра
на другите, ще комуникират активно с
ботата им. Водещата идея на наградата
различни групи и ще научат повече за
е, че младите хора са агенти на промя
тях. Така ще се създават по-големи въз
ната в обществото
можности за ко
и имат капацитет
муникация между
да посрещнат
млади хора от
потребностите на
различни групи,
онези, които найкоито иначе не
много се нуждаят
биха общували
от Червения кръст
и не биха научи
или полумесец.
ли много един
Средствата от
за друг и за това
спечелената висока награда Българският какви шансове имат в нашето обществ
о
младежки Червен кръст ще вложи в осъ тези, които са различни от мнозинството.
ществяването на едногодишен проект в
В рамките на проекта през 2012 г. ще
град Търговище под наслов „Заедно за
се осъществят и две публични акции в
по-добър живот”. Целта на проекта е да
Търговище – за 21 март (Международен
повиши чувствителността на младите
ден за елиминиране на всички форми
хора към факта, че съществуват групи,
на расова дискриминация) и на 1 ноем
уязвими за дискриминация. Младежи
ври (Световен ден на толерантността).
доброволци, в чийто състав се включват ■ Слово плюс

Авторитетна
международна награда
за Българския
младежки Червен кръст

известни пиеси и танцови спектакли,
играни от местните самодейци
през годините до сега. Изтъкнати
самодейци получиха награди от
кмета на Вълчедръм Иван Барзин
и от председателя на читалищното
настоятелство Корнелия Миланова.
Днешните певци, танцьори и
актьори обещаха да продължават

читалищното дело, което не е
угасвало във Вълчедръм през
последните 120 години.
По повод годишнината във фоайето
на читалището бе подредена
изложба със снимки от неговата
история – театрални пиеси, танцови
композиции и други изяви, случвали
се на сцената му. ■

Слово

делник

Диана СИРАКОВА
четоводна грешка е под
вела финансовия минис
тър Дянков, който преди време
обяви, че задълженията на об
щина Видин възлизат на 22 млн.
лв. Това обясни главната счето
водителка на Общината Ирена
Горанова. Според нея задълже
нията са на стойност 18 783 000
лева. Наложените запори от
фирмите кредитори са за 6 млн.
и 892 хил. лв.
Общината дължи голя
ма сума пари за ел. енергия,
водоснабдяване, чистота,
озеленяване, строителни
материали, охрана на обекти и
др. Общо запорираните суми са
били за над 10 млн. лв., от които
4 млн. и 400 хил. са изплатени.
Очакваните постъпления са за
над 7 милиона и 700 хил. лв.
3 400 000 лв. се дължат от фи
зически лица, а 4 260 000 – от
юридически.
Макар общината да е неко
ректен платец, още в първия си
работен ден встъпилият в длъж

С

Диди НИКОЛОВА
деня на свети Мина
– 11 ноември, НВП
Видински митрополит
Дометиан навърши 79
години от рождението си.
По този повод в сграда
та на Видинската света
митрополия се състоя
тържествено заседание
на Епархийския съвет,
на което присъств
 а
ха членове на съвета,
игумените на светите
обители, архиерейските
наместници и ръковод
ни лица в митрополията.
След заседанието бе
отслужен благодарст
вен молебен за здраве и
многолетие на Видинския
митрополит.
Дядо Дометиан бе
поздравен от Велички
епископ Сионий и игумен
Филип – представител на
Светейшия руски патри
арх Кирил и представи
тел на Руското църковно
подворие в София, който
подари на митрополита
сребърен нагръден кръст
от Йерусалим. По-късно
на тържествен обяд в
светата обител митропо
лит Дометиан бе поздра
вен и от много приятели,
общественици и дейци
на културата.
НВП Видински мит
рополит Дометиан е
роден през 1932 г. в с.
Хасовища, окръг Смолян.
През 1947 г. постъпва в
Пловдивската духовна
семинария, а 5 години
по-късно – в Софийската
духовна академия. На
14 януари 1959 г. приема
монашество. Няколко
месеца по-късно е ръко
положен за йеродякон.
Същата година започ
ва специализация в
Московската духовна
академия. На 18 юли
1962 г. е ръкоположен
за йеромонах по вре
ме на съслужение на
Светейшия патриарх на
Москва и на цяла Русия
Алексей I и Светейшия
български патриарх
Кирил. След завръща
нето си в България е
назначен за протосингел
на Великотърновската
митрополия, а през
1963 г. е въведен в сан
архимандрит.
През 1967 г. архи
мандрит Дометиан е
изпратен на специали
зация в Икуменическия
център Тезе, след което
продължава стажа си
в Икуменическия ин
ститут при Световния
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Счетоводна грешка
завишила дълговете
на община Видин
Новият кмет вижда изход от кризата
ност нов кмет на Видин Герго
Гергов е успял да постигне спо
разумение с фирмата по чистота
и след петдневно прекъсване от
миналия петък градът се почист
ва отново.
Проведени са и разговори с
ЧЕЗ-електроразпределение,
откъдето вече е имало предуп
реждение за спиране на тока в

общинската сграда поради неп
латени сметки.
Според новия кмет общината
ще има възможност да издъл
жи всичките си задължения в
рамките на 5-годишен период,
като едновременно с това из
плаща и неотложните текущи
задължения. Основание му да
ват разчетите, направени с гл.

счетоводител Горанова.
„Финансовата дисциплина е
най-важното нещо, което трябва
да наложим в работата си – ка
за кметът на Видин. – Изход от
ситуацията има. Необходимо е
да спечелим доверието на на
шите кредитори, да се вдигнат
запорите и да няма налагани
повече такива, което ще позволи
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да започнем да се разплащаме.
Общината разполага с потенци
ал от служители, с които, ако
бъдат мотивирани да работят в
правилна посока, можем да ов
ладеем ситуацията.”
Община Видин е най-големи
ят работодател в региона. Без
учителите, които са на делеги
рани бюджети, хората, заети в
администрацията, общинските
предприятия и другите допъл
нителни дейности са общо 1052
души.
Общинската администрация
наброява 181 човека. Най-мно
гоброен е персоналът в детски
те градини – 360 души в 21 детс
ки заведения.
Кметът Герго Гергов е по
молил всички общински слу
жители да подадат молби за
напускане. Подаването им не е
принудително, но според него
по този начин служителите ще
могат да изразят гражданската
си позиция и съпричастност към
причините за тежкото състояние
на общината. ■

22 язовира
провери комисия,
назначена от
областния
управител на Враца

В

Видинският
митрополит
Дометиан
навърши 79 г.
съвет на църквите в
Босе. На следващата
година слуша лекции в
Богословския факултет
в Лозана. След едного
дишна езикова специ
ализация в Оксфорд,
на 30 октомври 1970 г. е
назначен за протосингел
на Софийската епархия,
а от 1 ноември същата
година е главен секретар
на Светия синод.
На 15 декември 1974 г.
архимандрит Дометиан
е ръкоположен за
Знеполски епископ. От
началото на март 1979 г.
до април 1983 г. управля
ва Акронската епархия в
САЩ, а след завръщане
то му в България е наз
начен за първи викарий
на Софийската Света
митрополия.
Знеполският епископ
Дометиан е избр
 ан за
Видински митрополит на
26 юли 1987 г. ■
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а 18 ноември от 9.30
часа ОбС – Криводол ще
проведе първото си редовно
заседание за мандат 2011-2015
г. с дневен ред от 5 точки:
1. Предложение за приемане
на правилник за организацията
и дейността на ОбС.
2. Предложение
за избор на състав
и ръководство на
постоянни комисии
към ОбС.
3. Предложение за
издаване на Запис на
заповед от Община
Криводол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща
авансово плащане по договор
№ 06/322/00513 от 22 юли
2011 г., променен с Анекс
I от 03.09.2011 г. за проект
„Рехабилитация на обществени
зелени площи в село Краводер,
Община Криводол”, сключен
между Община Криводол и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна
агенция.
4. Предложение относно

годишна програма на културните
събития в Община Криводол за
2012 година.
5. Разни.
На 11 ноември общинските
съветници обсъдиха промените
в Правилника за организацията

Общински съвет
– Криводол ще
проведе първото си
редовно заседание
и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието
му с администрацията.
Общинският съветник
Данаил Николов предложи в
дневния ред на предстоящото
заседание на ОбС да бъдат
включени и предложенията
за утвърждаване състав
на комисията по конфликт
на интереси, временно
изпълняващите дейността кмет
на кметства и предложение за
заплатите на кметовете.■

Междуведомствена комисия с представители
на Областна администрация - Враца, Областно
управление “ПБЗН” - Враца, “Напоителни сис
теми” ЕАД - клон Враца, Басейнова дирекция
за управление на водите “Дунавски регион”Плевен, звено Враца, извърши проверка на
потенциално опасните язовира в областта.
Проверени са 22 язовира. Нивото на водата в
тях е под границите на разрешения за зави
ряване обем. Осигурено е необходимото сво
бодно място от 1/3 за поемане на водите от
дъждовете през есента и снега през зимата,
както и снеготопенето по високите части на пла
нините през пролетта. Сухият край на лятото и
засушаването през есента са основен фактор
за изпр
 азването на язовирите. Проверката е
установила, че стените на 10 язовира са в доб
ро състояние и с почистени откоси без улягания
и деформации на короната.
Започналото през лятото почистване от дър
вета и храсти на стените, все още не е завър
шено на следните язовири:
В община Хайредин: Язовир “Бързина„ - непо
чистен сух откос
В община Враца: Язовирите
“Косталево”,”Сухият скът” ,”Под Кръста” ,
”Мраморчица”, ”Кираджията, ”Чирен ІІІ” – сухите
откоси.
В община Роман: язовир „Стояновци“ - сухият
откос.
В община Бяла Слатина: язовирите “Габъре”и
“Драшан” - сухите откоси.
В община Криводол: язовирите “Султански
дол” и “Градешница – сухите откоси.
Филтрация през язовирните стени има на
язовирите “Косталево”, ”Кираджията” и „Сухият
скът” в община Враца и язовир „Стояновци”
в община Роман. Филтрациите са високо над
дренажните призми и при спазване режим на
завиряване до 2/3 от обема не представляват
опасност за стените. Ерозия на участъци от
язовирната стена има при язовир ”Мраморчица”
в община Враца и язовир “Градешница” –
Роман. Завиряването на двата язовира е огра
ничено до нивото на ерозиралите участъци.
Аварийните планове на язовирите в област
Враца, собственост на “Напоителни системи“
и общините, са актуализирани и представени
за съгласуване в ОУ ”ПБЗН” - Враца. По места
има организирани и аварийни складове с инер
тни материали, инструменти и механизация
за реагиране при аварийна ситуация. В задо
волително ссътояние са и всички общински
язовири, отдадени под наем или на концесия.
Само 9 язовира в областта не са под наем или
концесия. В община Враца това са 3 язовира,
в община Хайредин - 2 язовира, в община
Борован - 2 язовира и още толкова са в община
Криводол. За тях се полагат грижи от общините,
като в службите БКС са оборудвани аварийни
складове.■

Слово

роден край
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Бавната гибел
на една
възрожденка
Димитър ЦЕРОВСКИ

Живовската църква и
камбанарията е с една
от най-изящните камен
ни пластики в нашата
област. Строена е през
1858 г. от майстор Георги
от с. Росомач, Пиротско.
Докога ще чакаме всич
ко това да изчезне, при
все, че иманярите я раз
рушават и продължават
да го правят, а язовир
ната вода периодично я
залива. Всеки си мълчи,
а компетентните инсти
туции не правят нищо по
въпроса. Калина Тодорова
– председател на дружес
твото на краеведите в гр.
Враца и завеждаща отдел
„Краезнание” в библи
отека „Христо Ботев” в
гр. Враца, написа доста
подробен материал –
“Каменно – пластичната
украса на църковния ан
самбъл в село Живовци”,
публикуван в списание
“Будител” от юни – ок
томври 2010 г. Калина
Тодорова изказва идеята
цялата каменна пластика
да бъде демонтирана от
специалисти в тази об
ласт и да бъде съхранена
с цел в бъдеще, ако жи
вовчани построят в квар

тал Живовци църква или
параклис, те да бъдат вгра
дени в новата постройка.
Като идея е чудесно, но
само се питам откъде ще
се намерят толкова много
пари за осъществяването й
и дали някой ще се заин
тересува от това благород
но дело.
Иманярските набе
зи не са от вчера. Още
в далечната 1972 г., ко
гато в Живовци все
още са живеели хора, в
една “Докладна запис
ка” до председателя на
Окръжен съвет за из
куство и култура, гр.
Михайловград, Николай
Клисаров, изкуствовед,
проучвател при
Националния инст итут за
паметници на културата,
София, пише: “Сградата
е в лошо състояние: не
се заключва, вътре пери
одично и редовно копаят и
рушат иманяри (необезпо
коявани от никого).”
За каменната пласти
ка на живовската църква
и за нея самата е писано
доста. Още далеч пре
ди да се зароди идеята
за построяване на язо
вир”Огоста” и изселва
нето на Живовци, изкус

твоведът Асен Василиев
в книгата си “Каменни
релефи”, излязла от печат
през 1959 г., прави под
робен анализ на каменна
та пластика на църквата
“Свето Вознесение” в с.
Живовци, който е прид
ружен с богат снимков
материал на каменните
релефи. Разбира се, книга
та не се отнася специално
за живовската църква.
Друг автор, писал
за църквата “Черквата
“Възнесение Христово” в
село Живовци, Монтанско
(вер. 1858 г.)”, е архитект
Николай Тулешков в сво
ята книга “Славинските
първомайстори”, която е

издадена през 2007 г. Той
също засяга темата за ар
хитектурата и каменната
пластика на живовската
църква, като отбелязва:
“Храмът “Възнесение
Христово” е един инте
ресен ансамбъл от храм и
дворна порта с по-късно
издигната върху нея кам
банария”. Не малко статии
за църквата са излезли в
местния и столичен печат,
всички засягащи проблема
за оставената на произ
вола на съдбата живовска
църква. За съжаление не
хайството е доста срещано
явление у нас, българите.
По тази тема не малко е
писала и ходила по различ

ните институции историч
ката от гр. Монтана Траяна
Ценова, но всичко отново
и отново остава като “глас
в пустиня”.
Този храм отсъства от
регистъра на недвижими
те паметници на културата
в общината, въпреки че в
началото на 70-те години
на миналия век бил обявен
за паметник от епохата на
Възраждането. През 1995
година, простили се вече
със смелите желания да
пренесат храма, историци
те от музея настояват об
щината да им отпусне пари,
за да демонтират и спасят
поне каменната пласти
ка и иконостаса. 35 000

лв. били нужни тогава за
делото, но за съжаление и
тази инициатива потънала в
небитието.
Във вестник “Вселена”,
бр.74, от 21-24 април 1995
г., живовският писател
Анастас Стоянов писа: “Ще
дочакаме ли живовската
църква да рухне?”. Добре,
че той не успя да види рух
ването й, причинено от бо
гохулна човешка ръка. Как
ли би го почувствал, ако
беше жив? Да, писателю,
малко след твоята смърт
рухна и църквата, обезчес
тена от човешката лакомия.
Хора, нека спасим та
зи Възрожденка, още не е
късно! ■

„Млади опълченци,
венчайте България
с лаврови венци!
На вашата сила
царят повери
прохода, войната
и себе дори!“
Ели КОНСТАНТИНОВА
ръстьо Първанов
Беляков е роден през
1854 година в село Мало
Пещене, Врачанско. Той
е от родът на Белкашете,
произхождащ от село
Голямо Пещене. Поради
непосилните данъци, вклю
чително и кръвният данък,
наложени от турската власт
на голямопещенци в края
на XVI век, няколко големи
рода се преселват в села
та Баница и Мало Пещене.
Сред тях е и родът на
Белкашете, известен в две
те села като Беляците.
В навечерието на рускотурската война 1877-1878
г., Кръстю Беляков се за
писва като доброволец в
българското опълчение,
командвано от генерал
Столетов. Известно е, че
именно опълчението участ
ва в най-тежките сражения
при Стара Загора и Шипка
и спомага за успешният
финал на освободителната
война.
След освобождението на
България, в началото на
XX век Кръстю Беляков се
преселва заедно с братята
си в град Оряхово. Там той продъл
жава обществ
 ената си дейност. През
1906 година, започва строителството
на църкв
 ата „Успение на Пресвета
Богородица”. За целта е сформира
на специална комисия с председател
свещеник Христо Томов. Наред с дру

К

Изложба „Европейски
импресии”
Марио ТОДОРОВ
По случай полското председател
ство в Съвета на Европейския съюз
в Полския институт в София се от
кри изложба от сатирични рисунки
под мотото „Европейски импресии”.
Това стана с участието на Анджей
Кордела, уредник в Музея на карика
турата във Варшава.
Отразено в кривото огледало на

най-изтъкнатите полск и художницикарикатуристи, полск ото председа
телство на Съвета на Европейския
съюз е предст авено по лек и закач
лив начин, без обичайните фанфари
и барабани. В изложбата участ
ват 12 предст авители на различни
поколения. Сред тях са доайенът
проф. Януш Станни и най-младите
Малгожата и Павел Кучински.■

Кръстьо
Беляков
и българското  
опълчение
ги известни личности от града, като
член на комисията участва и Кръстю
Беляков.
Известният опълченец умира през
1927 година в Оряхово. Днес в родно
то му село Мало Пещене се извисява
великолепен бюст-паметник, увекове
чаващ делото на Кръстю Беляков. ■
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

17 - 23 ноември 2011
ч 17 Св. Григорий, еп.
Неокесарийски, чудот
ворец
п 18 Св. мчци Платон
и Роман
с 19 Св. прор. Авдий.
Св. мчк Варлаам
н 20 † Неделя
след Неделя подир
Въздвижение. Преп.
Григорий Декаполит. Св.
Прокъл, архиепископ
Константинпски. Св. мчк
Дасий Доростолски.
п 21 † Въведение
Богородично (Ден на
православната християн
ска младеж и семейство)
(Разрешава се риба)
в 22 Св. ап. Филимон.
Св. Михаил войн,
българин.
с 23 * Св. Амфилохий,
еп. Иконийски.
Св. Григорий, еп.
Акрагантийски. * Св. бла
говерен княз Александър
Невски Алексий
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Д-р Даниела
Стоянова

Обсъждат
ромски проект

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина

Орлин ОРЛИНОВ
Сдружение „СТАРС”, съвместно с Областна
администрация - Монтана организира на 4 но
ември среща за предст авяне и обсъждане на
Проект на национален стратегически документ
с работно заглавие „Национална стратегия за
интегриране на ромите и други уязвими етничес
ки групи/общности в сходна ситуация в България
(2012 - 2020)”
Събитието се състоя в заседателната зала на
Областна администрация Монтана и на него ще
присъстват представители на Областния съвет
за сътрудничеств
 о по етническите и интеграци
онните въпроси, неправителств
 ени организации,
работещи с малцинства от областта, както и
представители на ромската общност.
Подобни срещи се организират на територи
ята на цялата страна в периода 1 – 10 ноември,
съвместн
 о с областните администрации, като
тяхната цел е присъстващите да дадат своите
препоръки и да направят своите забележки, ако
имат такива към черновата на Проект на наци
онален стратегически документ с работно заг
лавие „Национална стратегия за интегриране на
ромите и други уязвими етнически групи/общнос
ти в сходна ситуация в България (2012 - 2020)”
Събраните мнения и препоръки ще бъдат из
пратени до НССЕИВ, който ще ги има в предвид
при окончателното гласуване на документа.■

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

Сдружение "СТАРС" - Монтана

Слово

6

Честит
рожден
ден!
С много обич и благодарност честитим
81-ия рожден ден на нашия сътрудник
Цоньо Неделкин от с. Галиче!
Пожелаваме му крепко здраве и твор
ческо дълголетие! Да си ни жив и здрав!
На многая лета!
От екипа на в. „Слово плюс”

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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В прослава на рода български
Патриаршия в Истанбул. В
963 г. св. Атанасий Атонски
основал в югозападната част
на Халкидическия полуостров,
под самия връх Атон, манас
тира Великата Лавра. Там
идвали бъдещият патриарх
Ефтимий, а преди него и Йоан
Екзарх. В откритата галерия на
главната църква на Великата
Лавра - „Свети Атанасий“, се
намират стенописи на Захарий
Зограф (1810-1855). Работил
за църкви, негови стенописи у
нас има в Бачковския, Рилския,
Троянския, Преображенския
манастири. Бащата - Христо
Димитров от Самоков, осно
вал водещата за онова време
Самоковска художествена
школа - тя спазвала каноните
на византийската иконопис.
Синът Захарий, обаче, меч
тае за нова, модерна живопис
и прекрачва прага й. Иска да
учи в Санкт -Петербургската
художествена академия, но не
успява. Взема уроци от два
ма френски художници, пре

Ели ЦАНОВА
ъзпроизведени семена от
едрозърнест плевест лимец,
вирял по нашите земи преди
хилядолетия, посяха в ранноне
олитното праисторическо селище
Валога край Оходен.
Откритите през миналите архе
ологически разкопки тук семена
от тази култура, пра
родителка на днеш
ното жито, напълно
съхранени, бяха въз
произведени и посети
ритуално, така както са
правели точно преди
80 столетия в близка
та до река Скът нива.
Тук буйната някога
река е правела завои,
меандри, като е оставила след от
теглянето си богата наносна земя.
Ритуалната сеитба в деня на
есенното равноденствие, на прек
лонението към богинята майка
Земя, бога Слънце и огъня, като
мъжкото начало, беше показано
с възстановка от младежите на

В

минаващи през България от
Истанбул за Западна Европа.
Откупува техни рисунки,
скици, албум с илюстрации
и гравюри. Така започва да
рисува архитектурни пейза
жи и въвежда перспективата,
чужда до тогава на визан
тийския стил. Захарий Зограф
навлиза в нетрадиционното
- в картините му се появяват
цветя, фасади на храмове.
Признат и търсен майстор
из цяла България, малко пре
ди да почине, на 42 години,
той получава най-ценната
си поръчка - изографисва
нето на откритата галерия в
главната църква на Великата
Лавра. Онагледява сцени от
Апокалипсиса - Откровение,
гл.гл. 11, 1,4. Една от тях
–„Мерило праведно и възк
ръсване на мъртвите”, кара
и съвременника на 21 век,
да потръпне: ръка (Божията)
държи везна - на едното ѝ
блюдо са вярващите, върши
лите Добро, т.е.праведниците,

на другото – човек, зад когото
е застанал Дяволът. Троицата
-Исус Христос на трон със
св.Богородица и св. Йоан
Предтеча от двете му стра
ни -излъчва светлина и сила.
Светлина и сила струят и от
Символа на вярата върху купо
ла на централния вход. Даже
и да не сме чели житията и
деянията на източноправослав
ните светци, разпознаваме ги

група ТЕМП с ръководител Георги
Врабчев. Бе извършено ритуално
освещаване на гробовете, откр
 и
ти тук, на живелите преди 8000
години хора от четири поколения,
като първите откр
 ити бяха Христо
и Тодорка, както ги нарекоха
журналистите. Освещаване на
сакралното място, на светили

на лимеца в земята до неговото
прибиране и приготовляване на
хляб. След ритуала в четири
те разкр
 ити гробници започна
засяването, което стана в четири
те посоки на нивата - изток, запад,
север и юг, като наред със семе
ната се поставяше и късче от раз
чупена на четири обредна пита.
Ганецовски сподели,
че по-дълготрайната
им цел е да направят
наистина своя център
за приложна археоло
гия тук, като разчитат
на партньорството с
фондация „Бъдеще в
миналото „ с предсе
дател Иван Лишков.
Предвижда се прев
щето на Слънцето. Археологът
ръщането на праисторическото
Георги Ганецовски, ръководител
селище Оходен-Валога в трайна
на проучванията, вече години на
туристическа дестинация. За цел
ред на това древно място, поясни, та ще се направи възстановка на
че целта им е да възстановят ри
сакралните гробници, на светили
туала на древната земеделска
щето на бога Слънце, на олтара с
цивилизация, която явно е зароде погребаните там хилядолетни еле
на по нашите земи, от полагането нови рога, разкр
 ити това лято.■

Хилядолетно
зърно посяха
край Оходен

Открит семинар по
Винг Тчун в Монтана
Нели ВАСИЛЕВА

З

а първи път в
Монтана се проведе
открит семинар по
китайското бойно изкуство
Винг Тчун /Wing Tsun/.
Лично националният
инструктор за България
Сифу Станислав Багалев
обучава участниците. Той
претежава най-високата
за България степен 4 TG.
Семинарът бе безплатен

и отворен за всички,
които проявяват интерес
към това сравнително
непопулярно, но
изключително ефикасно
в реална ситуация, бойно
изкуство. Сифу Багалев
гостува по покана на Асен
Асенов и Тодор Луканов
- инструктори от местния
клуб по винг тчун.
Групата по винг тчун
е сравнително нова

за Младежкия дом в
Монтана, но това бойно
изкуство е изключително
популярно в целия
свят, благодарение на
легендарния Брус Лий и
неговия учител - големият
китайски майстор Ип Ман.
За втори път Сифу
Багалев е в Монтана.
В края на януари 2009
година заедно с помощник
инструктор от Пловдив,

той представи Винг
Тчун на демонстрациите
“Майстори на силата”,
организирани от
Младежкия дом. Те
показаха умения за
самозащита с голи ръце,
работа с Ескрима и
средновековни хладни
оръжия. На следващия ден
след демонстрациите бе
проведена и въвеждаща
тренировка за желаещи,
които след това решиха
да започнат тренировки
при местните инструктори
– Асен Асенов и Тодор
Луканов.
Наскоро в България
бе корифеят на това
бойно изкуство за Европа
Грандмайстор Кийт
Керншпехт - президент
на Международната и на
Европейската федерация
по Винг Тчун, главен
инструктор на немските
специални части KSK. Той
бе удостоен с високото
почетно звание „Заслужил
професор” на ПУ „П.
Хилендарски”. Проф.
Керншпехт, един от
двамата в света с десети
дан в бойното изкуство
„ВингТчун” и популярен
педагог, получава отличието
за „изключителните
заслуги за развитието на
спортната наука и бойните
изкуства”.■

безпогрешно чрез изразните
средства на художника: така е
с лечителите - безсребреници
св.св. Козма и Дамян Арабски
и св.св. Козма и Дамян от Мала
Азия.
Художникът се подписва
на два езика - българск и и
гръцки. С благодарност за
дарбата Божия и с гордост от
принадлежността към достоен
род и народността българска

той гласи: „Изобрази ся насто
ящая картина рукою Захария
Христовича живописца самоковчанина, болгарина,
лето 1852”. Неотдавна
столичани и чуждестранни
гости се насладиха на
стенописното творчество на
Захари Зограф – 40 постера с
фотографии на Мариян Томов
и М. Митов бяха разположени
на моста при НДК ■

Из дневника на личния лекар

Обвинение
Д-р Герго ЦОНКОВ, Мездра
Гледах вечерен сериал, когато звънна телефонът.
Обаждаше се пациентка, с която до тогава не бяхме имали
поводи за недоволствo.
Виждали ли сте как придошла река влачи камъни, изко
ренени дървета и какво ли още не? Така към мен рукнаха
злоба и упреци. Не съм проявил към съпруга й никак
ва отговорност, липса на елементарна човещина, пълно
безхаберие и т.н. Искаше ми се да попитам за какво става
дума, но тя говореше и говореше, а аз си блъсках главата в
недоумение. Не бях чувал такива тежки обвинения. Когато
жената внезапно спря да си поеме въздух, възразих, че
дори когато прокурор обвинява сериен убиец или терорист,
му дава възможност да обясни, да се защити. Казах и
още нещо, за което не съм сигурен дали трябваше да го
сторя. Бях чул, че когато от екипа на бившия й личен лекар
научили, че се отписва, заявили, че ще дадат банкет. В този
момент разговорът ни спря. Не си спомням дали аз затво
рих или тя.
Какъв беше поводът за необузданото недоволство към
мен и страхотните упреци, които ми бяха отправени?
В епикризата от гастроентерологичното отделение, където
беше лекуван съпругът на пациентката, между другото се
споменаваше за неизвършено изследване. Обвинението
към мен беше, че не съм дал медико-диагностично нап
равление за него. Но то не се заплащаше от здравната
каса и за него не се предвиждаше издаване на меди
ко-диагностично направление. То се извършва в самото
гастроентерологично отделение срещу заплащане. Толкова
е лесно за разбиране и обяснение. Но в злополучната
вечер, за която разказвам, това не можа да стане. Реших,
когато пациентът дойде на контролен преглед и за изписва
не на назначените му лекарства, при спокойна обстановка
да сторя нужното. Не се наложи. Когато пациентката завела
съпруга си в гастроентерологията да се оплаче от мен, там
й разяснили как стоят нещата и след като платили, на мъжа
й му направили въпросното изследване.
От разярената пациентка не остана и следа. Донесе ми
букет с молба за извинение. Извиних я. И повече за случи
лото се не говорихме. Нито тогава, нито после. ■

Слово

плюс

Мариана АНГЕЛОВА
Едно посещение в известно
то на целия православен свят
духовно средище - монашес
ката република Света Гора,
дълбоко свързана с историята
и националното ни осъзнаване,
предизвиква много вълнение.
Покровителка на Света гора
е Божията майка. Легендата
разказва, че св.Богородица и
св. Йоан Богослов след посе
щение в Кипър, застигнати от
буря, се приютили на атонския
бряг, където сега е манастирът
“Ивирон”. Природната красота
запленила св.Богородица и тя
помолила Сина си да й подари
чудния земен кът. И чул се глас
от небето: „Нека това място
бъде твоя градина, убежище за
всички, които дирят мъдрост
и утеха”.
С 20 православни манастира,
2 100 монаси - гърци, румънци,
сърби, руси, българи, източ
ноправославни от Запада, и
столица Карея Света Гора е
под крилото на Вселенската
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Елен Колева
и Любомир
Бояджиев в
премиера на
Монтанския
театър
Калин ТОДОРОВ

Най-новото заглавие в афи
ша на Драматичен театър –
Монтана е „Очакване на младо
маце” по пиесата на Зденек
Подскалски „Посещение на мла
да дама”.
Спектакълът се поставя за
втори път на сцената на театъра.
В първата версия, отпр
 еди 22
години, партньор на Любомир
Бояджиев е била актрисата
Ирина Константинова. Сега в

Апостроф

Йордан ГЕОРГИЕВ

образите на всички женски ро
ли влиза младата актриса Елен
Колева.
Посещение на млада дама, но
каква ли е тя? Това се пита и на
шият герой.
А как би се развил животът
му, ако тя се окаже откровена
до болка или пък затворена и
плаха, скромна или разюздана,
умна или глуповата… И дали
финалът на общата им история
би му се харесал след това? Тези

терзания вълнуват главния герой
в спектакъла.
Но все пак накрая животът ни
поднася развръзка, за която ни
кога не сме си и помисляли. А
дали тя ще се хареса на нашия
човек и на младата дама? – това
е друг въпрос.
„Очакване на младо маце”
е спектакъл за надеждите и за
разочарованието от сбъднатите
желания. Представление, в което
всеки ще познае себе си по един

сано в т. 2: „На 1 ноември т.г.
по най-тържествен начин ще
се отпразнува Денят на народ
ните будители”... А постоянно
присъствие на Върховния съвет
на „Септемврийче” е издало
Окръжно № 575/26.Х.с.г., с
което дава нареждане до орга
низациите „Септемврийче” за
подготовка по случай празника:
„Нека училищните ръково
дители на „С-че” прочетат и
празнично-обредната система на
● Празникът на народните бу
то
в
а Окръжно и пристъпят към
България.
дители от 1930 г. след сватбата на
Темата за народните будители и цар Борис III с принцеса Джована изпълнението му, а директорите,
учителите и всички ученици да
техният празник ме е занимавала
Савойска, която след това приема
още преди възстановяването на
името Йоанна – царица българска, се подготвят за най-тържествено
то празнуване Деня на народните
празника – 1990 г., от сдружени
празникът вече се назовава
ето „Мати Болгария”, а след 1992
Тезоименният ден на Нейно вели будители, като го свържат със
сегашната борба за справедлив
г. и проследил по възможност
чество царица Йоанна (ТИДНВ) и
мир и запазването на нашата на
всичко публикувано. Моите из
на народните будители”. Защото
ционална независимост.”
следвания през 2003 г. излязоха
след въвеждането на царското се
Без да изброявам написаното в
в трилогията ми „Техният ден”
мейство в храма „Св. Ал. Невски” летописните книги на училищата,
– първа част „Будителството –
– София, на 31 октомври, то тя
то е нужно да се приведе и пример
българско явление”, и втора част
вече от 1 ноемвр и е Същоименник от Българската църква. От църков
„Празникът на народните будители на Йоан Рилски – небесния покро ното календарче (джобен формат),
в Монтанско”; „Народните будите вител на целия български народ.
което започва да излиза след
ли от Монтанско" и третата книга
● Празникът действително ста правителствено разрешение №
„Възроденият празник". Тези мои ва всенароден след започването на 1-а-4549/24.IХ.1947 г.), е видно, че
изследвания в национален и реги Втората световна война, но през
за 1948 г. Денят на народните бу
онален план се намират в НБ „Св. 1943 г. с Окръжно № 6527/17 сеп дители – 1 ноември, стои заедно с
св. Кирил и Методий”, в просвет
тември на МНП под т. 1 нарежда:
останалите девет официални (цър
ното министерство, в ЦК на Съюза „Празникът на народните буди
ковни и политически) празници,
на българските учители, в местни тели няма да се празнува... На
в т.ч. 3 март, 1 май, 24 май, 9 сеп
те институции, училища и др. По
молебена на Тезоименния ден на
тември и 7 ноември.
различни поводи съм се обръщал
Нейно величеств о царица Йоанна
Ясно е, че с дадените права на
до централни органи, институции, да присъства до едно отделение
МС след това да определя празни
редакции (Народно събрание,
или клас като предст авителна
ците за следващите години, се сти
БАН – Института по история,
група на училището...” Така по
га до 1951 г., когато влиза в сила
Българска национална телевизия,
ради влошаване на вътрешната и
Кодекса на труда, там вече 3 март
редакции на вестници и пр.). В
международната ни обстановка на – като Ден на Освобождението,
тях съм напомнял за пропуските,
държавата и народа – с документ
и 1 ноември – като Ден на на
които се правят в опитите да се
празникът е преустановен.
родните будители, липсват.
● Но след 9.09.1944 г. от лето
проследи историята на празника.
Следователно като документ, с
писните книги на училищата в
Но всичко в следващите публика
който се отменя нашият праз
ции завършв а с неговото отменяне, днешна област Монтана е видно,
ник Ден на народните будители,
че празникът се чества до 1950
забрана и пр. и пак без да се по
трябва да сочим КТ от 1951 г. И
г. В писмо № 253/25.Х.1945 г.
сочват документи. Напоследък
затова в следващото решение на
на МНП-секция за висшето об
в редица централни вестн ици се
Народното събрание от 1992 г.
разование и културните инсти
поместват статии без автор. В тях
„Закон за допълнение на Кодекса
тути до областните и пр. четем:
отново се сочат само решенията
на труда” – параграф единствен.
„Денят на народните будители е
на Народното събрание от 1922
В чл. 154 се прибави следното
празник на българския национа
и 1992 г. и пак се завършва със
допълнение: „След израза 24 май
заключенията: „От 1945 г. празни лен дух... Сега, когато оръдията
– Ден на българската просвета и
кът е отменен от комунистическа замлъкнаха, ще трябва да отидем
култура и на славянската писме
на празника...” В друго писмо, №
та власт, но запазен в паметта на
ност”, се добави изразът: „1 ноем
302/16.Х.1946 г. на МНП до облас ври – Ден на народните будители,
българския народ.”
По повод на тези и други публи тните и пр. относно изборите за
неприсъствен за всички учебни
кации е моят апостроф! Поне да се ВНС на 27.Х. и Деня на народните заведения.”
знае, че:
Това са наличните документи.■
будители на 1 ноември, е запи

Денят на
будителите не
е забраняван
от властите

Отмина празникът на на
родните будители – Първи
ноември. Заедно с това отми
нават вече и две десетилетия
от неговото възстановяване
през 1992 година с решение
на 36-ото Народно събрание.
Но за този период българс
ката наука още не е излязла
с изследване на цялостната
история на този уникален
български празник за миналото
му столетие (от 1909 г., спонтанно
възникнал, а от 1922 г. и узако
нен с решение на ХIХ Народно
събрание).
От началото на ХХI век вече
големия труд на Марко Семов,
Георги Бакалов и Дойно Дойнов –
„Будители народни”, е в услуга на
всички интересуващи се. Но в него
само са поделени плеядата народ
ни будители на три групи: Светци
на българския род, Будители на
нацията и Творци и строители на
нова България. През 2001 г. в бр.
79 на ГУА (Главно управление на
архивите) при Министерския съ
вет е публикувано изследването
на Милена Тодоракова. Но в него
тя разработва периода само до
1944 г., като не споделя спонтан
ното му възникване през 1909 г.
„Популярно, но съвсем не и исто
рически вярно, а добило обществе
но датиране на начало на празника
към края на първото десетилетие
на ХХ век и търсеното на анало
гия с местни чествания от подобен
характер в Пловдив.”
Както тя, така и в публикувани
те десетки статии в централния
печат авторите недвусмислено
подчертават, че празникът след
9.09.1944 година, или след 1945
г., е забранен, или зачеркнат,
или отменен (и други свобод
ни квалификации) от новата
власт, или от комунистическата
власт и пр.). Тези заключения
се излъчват в ефира и от всички
телевизии. Но нито в една пуб
ликация не се цитира документ
(решение на Народно събрание,
на Министерски съвет, на конгрес,
пленум на партията, Окръжно
на просветното министерство и
т.п) за неговото премахване от

или друг начин.
Режисьор е Минчо Събев,
постановчик и на първата версия
на пиесата в Монтана.
Той споделя, че макар да са
запазени доста от основните
линии в спектакъла отпр
 еди 22
години, сега са добавени нови
черти на героите, съобразени с
актьорите, с които се допринася
за по-пълното разкриване на ха
рактерите на мъжа и жената като
цяло, а и в частност.

В нито една
публикация
не се цитира
документ за неговото
премахване от
празнично-обредната
система на България

Художник на спектакъла е
Тодор Деков, музиката е дело на
Чавдар Селвелиев, текст на пес
ните – Йордан Янков, а хореог
раф е Ина Колева.
„Очакване на младо маце” има
своите предпремиера и преми
ера на 9 и 10 ноември, а следва
щите дати, на които зрителите
могат да видят продукцията
са: 16 ноември – Лом, 17-и –
Монтана и 22-и – София, Голяма
зала на Театър „София”.■

Поетичен салон
Пенка АТАНАСОВА

Нежност
Душата ти е нежна
като струна,
гласът ти като музика звучи,
за първи път,
когато ме целуна,
изпълни с нежност моите очи.
За вярност клетва
няма да ти давам,
при мен, за да намериш
тих покой,
в душата си за теб
ще вдигна храма,
във който да останеш
вечно мой.
Душата ти да бъде
стряха топла,
далеч от бури и от хора зли,
далеч от скръб и от
безумни вопли –
да не може никой
да ни раздели…

Цветан ИЛИЕВ

Въпрос
На Валентина Атанасова

… Кажи ми, в Плевен лесно ли
живееш
сред паметните дати и места
с развихрена безсмъртна епопея
за нашата свещена свобода?
А времето най-точно проверява
завети, клетви, съвест и поклон.
И не прощава, ах, и не прощава
забравата за подвиг, смърт и
стон.
Но ти си струна с вечна орисия,
в теб щурма да не глъхне с гръм
и дим.
И Скобелев в невиждана кушия
лети със сабята неудържим…
Кажи ми, леко ли вървиш и
дишаш,
щом дълг със дар сърцето ти
зове
за адска епопея да напишеш
със кръв най-огнените стихове?
Вземи перото. В оня бой унесена
сънят ти ще избяга вдън гори.
И твоят свят прозорец, поетесо,
като маяк ще свети до зори…

