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„Положението в община Видин 
мога да го нарека бедствено”, 

така Герго Гергов определи ситуацията 
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, 
ангажирана със сметопочистването 
и сметоизвозването, с които са 
постигнати договорки да възстановят 
задълженията си. Герго Гергов имаше 
среща и с представители на ЧЕЗ 
относно задълженията на общината за 
електроенергия. 

„Неразплатените суми към 
момента възлизат на над 18 милиона 
лева”, уточни Ирена Горанова – гл. 
счетоводител. По думите й, общината 
дължи голяма сума за ел.енергия, 
водоснабдяване, чистота, строителни 
материали, озеленяване, охрана на 
обекти и други дейности. Запорите 
върху авоарите на институцията са за 
близо 7 милиона лева, показа актуална 
справка от счетоводния отдел. „Общо 
запорите са за над 10 милиона лева, от 
тях са изплатени малко над 4 400 000 
лв.”, каза още Горанова. В графа 
„Вземания” пък се очакват постъпления 
от над 7 700 000 лева. Над 3 400 000 

лева е сумата, която физически лица 
дължат на администрацията, 4 260 000 
– от юридически лица. 

По темата, кметът допълни, че е се 
изготвя погасителен план, в който са 
заложени действия по увеличаване на 
приходите, постъпващи в общинската 

хазна и вдигане на 
разплащанията с 
15%. „Според този 
погасителен план, 
общината ще може 
да издължи всичките 
си задължения до 
5 години”, подчерта 
Гергов. 

За подобряване на 
сметопочистването 
е назначена 
нова проверка 
на дейностите, 
извършвани от фирма 
„Титан Ас” и броя на 

контейнерите, разположени във всички 
населени места в общината. 

„Въпреки, че се дължат средства 
за извършена дейност в това 
направление, общината предяви 
претенции за неизпълнение на 

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

Изготвен е петгодишен погасителен план

Герго Гергов, кмет на община Видин:

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

Монтана е го то ва за зимата. 
Всички ма ши ни са ми

на ли за дъл жи те лен тех ни чес ки 
преглед. Доставени са не об хо
ди ми те пър во на чал но ко ли чес
т ва пя сък и сол. Изготвени са 
гра фи ци те за дежурствата, съ
об щи кме тът Златко Живков на 
пресконференция.

Единайсет спе ци али зи ра ни 
ма ши ни ще чис тят и опе съ ча ват 
Монтана през зимата. В пар ко
ве те и по пло ща ди те сне гът ще 
раз равят бобкатите. За потес ни
те тро то ари ще се раз чи та на 55 
ра бот ни ци на об щин с ка та фир ма 
“Чистота”. Градът е раз де лен на 
еди найсет района, в тях са вклю
че ни всич ки 204 ули ци с об ща 
дължина107 км.

“Готови сме за пре
диз ви ка тел с т ва та на 
зимата. Снегът ня ма 
да из не на да хо ра та 
от об щин с ка та фир ма 
“Чистота”. Имаме 500 
то на про мит пя сък и 
очак ва ме още толкова. 
На склад са и 70 то на 
сол, до дни прис ти
гат още 30 тона. Това 
са количества, ко ито 
ще стиг нат”, под чер та 
кме тът Живков.

Общината под дър
жа и ре пуб ли кан с ки те 

пъ ти ща на те ри то ри ята на града. 
Те са с дъл жи на 5,5 километра, 
в то ва чис ло са част от ул. 
„Св. Патриарх Евтимий”, бул. 
„Монтана” и из хо да за Лом. За 
те зи от сеч ки на мес т на та хаз
на са пре ве де ни око ло 9000 лв. 
Около 89 000 ле ва ще стру ва 
под дър жа не то на улиците, чет
вър ток лас ни те пъ ти ща и ре пуб
ли кан с ки те от сеч ки на те ри то ри
ята на об щи ната. В бю дже та за 
зи ма та са пред ви де ни 27 хи ля ди 
лв., от тях 20 000 лв. са по хар
че ни до април. За но ем в ри и 
де кем в ри са ос та на ли 7000 лв. 
За сне го по чис т ва не вся ко се ло 
съ що раз по ла га със средства. ■ 
Слово плюс

Монтана е го то ва за зи ма та
11 спе ци али зи ра ни ма ши ни ще 
чис тят и опе съ ча ват ули ци те

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

АЕЦ "Козлодуй"
ста ва по-мощ на

При 100% мощ ност на ре ак то ра гене ра то-
ри те про из веж дат око ло 1040 мегавата, а 

с нап ра ве ни те мо дер ни за ции те ще бъ дат с 60 
ме га ва та повече.

Това съ об щи из пъл ни тел ни ят ди рек тор на 
АЕЦ „Козлодуй” Александър Николов. По ду-
ми те му та зи ин вес ти ция ще стру ва под 1 млн. 
лв. на мегават, ко ето е зна чи тел но по-мал ко 
от из г раж да не то на ед на но ва 60-ме га ва то-
ва централа. При нап ра ве ни прос ти смет ки 
се вижда, че АЕЦ „Козлодуй” ще ин вес ти ра 
око ло 120 млн. лв. в но ва та си придобивка. 
Оптимистичните пла но ве на АЕЦ „Козлодуй” 
пред виж дат уве ли че ни ето на мощ нос ти те на 
6-и блок да се ре али зи ра в края на 2013 г., а 

на 5-и – през 2014 г., ка за Николов. През май 
или юни след ва ща та го ди на се очак ва спре-
ни те 3-и и 4-и блок да бъ дат ос во бо де ни от 
от ра бо те но яд ре но го ри во и да пре ми нат към 
Държавно пред п ри ятие „Радиоактивни от па-
дъ ци”, с ко ето се приб ли жа ват до окон ча тел-
но то им из веж да не от експлоатация.

АЕЦ „Козлодуй” и АЕЦ „Белене” са ус тойчи ви 
на ек с т рем ни при род ни ус ло вия и на про дъл-
жи тел ни про из вод с т ве ни аварии, по каз ват 
ре зул та ти те от про ве де ни те стрес тестове.

Резултатите бя ха пред с та ве ни на семинар, 
ор га ни зи ран от сдру же ни ето „Български ато-
мен фо рум” („Булатом”) и Атлантическия клуб 
– България.■

Атомната централа ще уве ли чи ка па ци те та на 5-и и 6-и блок до 104%, 
с ко ето мощ нос т та на все ки ре ак тор ще дос тиг не 1100 мегавата
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Петя ДИМИТРОВА
Кметът на Монтана Златко Живков ще учас т ва 

в ра бот на сре ща на Мрежата на мес т ни те влас ти 
от Югоизточна Европа /NALAS/, ко ято се про-
веж да в тур с кия град Бурса на 16 и 17 ноември. 
В сре ща та ще бъ дат об съж да ни два про ек та на  
NALAS – „Общински дълг” и „Разработване на 
Наръчник за ефек тив но уп рав ле ние на об щин с-
ки те де па за твър ди би то ви от па дъ ци”. Проектът 
ана ли зи ра със то яни ето на из х вър ля не то на от па-
дъ ци и въз мож нос ти те за по доб ре ние на про це са 
в  ре ги она на пет дър жа ви от Югоизточна Европа 
– България, Хърватска, Черна гора, Сърбия, 
Косово и Македония. Работната гру па е ръ ко во де-
на от пред се да те ля на Асоциацията на об щи ни те 
в Косово.  

Мрежата на асо ци аци ите на мес т ни влас ти от 
Югоизточна Европа ра бо ти от 2001 година. В нея 
чле ну ват ор га ни за ции от 15 държави, сред ко ито 
и на ша та стра на чрез Националното сдру же ние 
на об щи ни те в Република България. От не го е 
из лъ чен и пос лед ни ят пре зи дент на мрежата. 
Той е Владимир Москов – кме тът на об щи на Гоце 
Делчев. Вицепрезидент е Озген Кескин – кмет 
на Илдръм, Бурса, и до ма кин на пред с то яща та 
среща. Целта на NALAS е из г раж да не на пар т-
ньор с т во меж ду мес т ни влас ти и тех ни те сдру-
же ния в Югоизточна Европа за оси гу ря ва не на 
ста бил ност и си гур ност в региона, а от там и доп-
ри на ся не за про це са на ев ро пейс ка ин тег ра ция и 
разширяване. 

Освен кон с та та ции за със то яни ето на уп рав-
ле ни ето на от па дъ ци те в ре ги она на фо ру ма ще 
бъ де об съ де но и ефек тив но то им уп рав ле ние за 
на ма ля ва не на от ри ца тел но то въз дейс т вие вър ху 
окол на та среда. От NALAS очак ват про ек тът да 
по мог не и на на ци онал ни те сдру же ния при до го-
ва ря не то на от го вор нос ти те в сек то ра с дър жав-
ни те правителства.

В Бурса ще бъ дат об съж да ни и на со ки те и за-
ко но да тел с т во в раз лич ни те стра ни за по ема не то 
за об щин с кия дълг в под к ре па за по доб ря ва не на 
пре дос та вя ни те от мес т ни те влас ти услуги.■

Кметът на община Криводол 
по ло жи клет ва

Новият кмет на oбщина Криводол 
Петър Данчев и об щин с ки те съ вет
ни ци по ло жи ха клет ва на 8 ноември. 
Първото за се да ние на oбщинския 
съ вет бе ше от к ри то от об лас т ни я 
уп ра ви тел Пепа Владимирова. 

На це ре мо ни ята при със т ва и 
бив ши ят кмет на Криводол инж. 
Николай Иванов, кой то връ чи на но
во из б ра ния си ко ле га Петър Данчев 
сим во ла на влас т та – огърлицата.

Клетва по ло жи ха и но во из б ра ни те 
кме то ве на кметс т ва – 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 из бор на нов 
пред се да тел на oбщинския съвет, 
за се да ни ето бе во де но от найвъз
рас т ния об щин с ки съ вет ник – Лазар 
Харизанов. 

Беше из б ра на 3член на ко ми сия за 
из бор на пред се да тел на oбщинския 
съвет. 

На за се да ни ето на но вия об щин
с ки съвет, след про ве де но тай но 
гла су ва не за председател, бе из б ран 
Юрий Кацарски.■ Слово плюс

Дияна Милетиева е пър ви ят 
за мес т ник в еки па на но вия 
кмет на Криводол.
Кметът на Община 
Криводол Петър Данчев про
ве де на 14 ноември сре ща с 
об щин с ка та администрация. 
На сре ща та той пред с та ви 
пър ви я за мес т никкмет, с 
кой то ще ръ ко во ди ин с ти
ту ци ята през ман дат 2011
2015 година. 
Дияна Милетиева по е вече 
поста. На пре диш на та си 
ра бо та е би ла началникот
дел „Обслужване и ре ви зия” 
в дирекция „Местни да нъ ци 
и так си” – Община Враца.
Завършила е УНСС – София, 
спе ци ал ност „Счетоводство 
и контрол.

Златко Живков 
учас т ва в ра бот на 
срещанаместните
властиот
ЮгоизточнаЕвропа

О Б Я В А
На ос но ва ние чл.44, ал.І, т.7 от ЗМСМА и във връз ка с из пъл не ние на ре ше ния № 245/29.10.2009г. 

и № 406/08.09.2011г. на ОбС от нос но раз по реж да не с имо ти 
об щин с ка соб с т ве ност на об щи на Медковец, обл. Монтана 

О Б Я В Я В А
Публичен търг с яв но над да ва не за про даж ба та на нед ви жи ми имо ти час т на 

об щин с ка собственост, как то следва:

Търгът  ще се про ве де на 01.12.2011г. от 13.30ч. 
в за се да тел на та за ла на об щи на  Медковец от ко ми сия в състав:

Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – ди рек тор “СА”
Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – стар ши ек с перт “ОС и ПБЗН”
2. инж. Николай Божиков Динчев – млад ши ек с перт “ЕП и ЕФ”
3. Мариан Цветанов – юрис кон султ при об щи на Медковец
4. Нели Първанова Табакова – фи нан сов кон т рольор

Депозитът за учас тие е 10% от на чал на та тръж на це на ще се вна ся до 12.00 ч. на 01.12.2011 г. на ка са та на 
общината.
Стъпка на над да ва не 1 /едно/ на сто от пър во на чал на та цена.
Оглед на имо ти те – все ки ра бо тен ден.

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ, кмет на община Медковец

№ Имот № Местност Начин на
тр. ползване

Кат. Площ
/дка/

Начална тръжна 
цена /лева/

1 226017 КОЗОРОВЕЦ Нива III 46.104 1840,00
2 267011 КОЗОРОВЕЦ Нива III 1.321 500,00
3 323038 ГОЛА ЛИВАДА Нива II 2.104 820.00
Землище на с. Медковец

Землище на с. Расово 
№ Имот № Местност Начин на

тр. ползване
Кат. Площ

/дка/
Начална тръжна 

цена /лева/
1 510002 ГРЕДА Нива III 4.503 1710.00
2 512043 ГРЕДА Нива III 5.186 2070.00
3 527037 ГРЕДА Нива III 7.609 3040.00
4 528022 ГРЕДА Нива III 1.255 480.00
5 531007 ГРЕДА Нива III 32.250 12420.00
6 547007 ПОД ОКОПА Нива III 9.122 3560.00
7 597039 ПОД ОКОПА Нива III 7.141 2790.00

ОБЩИНА  Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ; централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23

 e-mail : medkovec@mail.bg
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Българският мла деж ки Червен кръст 
спе че ли Световната мла деж ка наг-

ра да за 2011 г. на Международната фе-
де ра ция на Червения кръст и Червения 
полумесец. Тя се при съж да на все ки 
две го ди ни на мла деж ка струк ту ра сред 
186 на ци онал ни дру жес т ва на Червения 
кръст или полумесец, за да на сър чи ра-
бо та та им. Водещата идея на наг ра да та 
е, че мла ди те хо ра са аген ти на про мя-
на та в об щес т во то 
и имат ка па ци тет 
да пос рещ нат 
пот реб нос ти те на 
онези, ко ито най-
мно го се нуж да ят 
от Червения кръст 
или полумесец.

Средствата от 
спе че ле на та ви со ка наг ра да Българският 
мла деж ки Червен кръст ще вло жи в осъ-
щес т вя ва не то на ед но го ди шен про ект в 
град Търговище под нас лов „Заедно за 
по-до бър жи вот”. Целта на про ек та е да 
по ви ши чув с т ви тел нос т та на мла ди те 
хо ра към факта, че съ щес т ву ват групи, 
уяз ви ми за дискриминация. Младежи 
доброволци, в чий то със тав се включ ват 

и хо ра от раз ли чен ет ни чес ки про из-
ход (български, ромски, турски), как то и 
мла де жи с фи зи чес ки увреждания, ще 
бъ дат спе ци ал но обу че ни и ще осъ щес т-
вя ват об ра зо ва тел ни дейнос ти с уче ни ци 
как то в училище, та ка и в общността. 
Младежите ще се пос та вят на мяс то то 
на другите, ще ко му ни ки рат ак тив но с 
раз лич ни гру пи и ще на учат по ве че за 
тях. Така ще се съз да ват по-го ле ми въз-

мож нос ти за ко-
му ни ка ция меж ду 
мла ди хо ра от 
раз лич ни групи, 
ко ито ина че не 
би ха об щу ва ли 
и не би ха на учи-
ли мно го един 
за друг и за то ва 

как ви шан со ве имат в на ше то об щес т во 
тези, ко ито са раз лич ни от мнозинството.

В рам ки те на про ек та през 2012 г. ще 
се осъ щес т вят и две пуб лич ни ак ции в 
Търговище – за 21 март (Международен 
ден за ели ми ни ра не на всич ки фор ми 
на ра со ва дискриминация) и на 1 но ем-
в ри (Световен ден на толерантността). 
■ Слово плюс

Авторитетна 
меж ду на род на наг ра да 
за Българския
младежкиЧервенкръст

Жанет ПАШАЛИЕВА
Има дос та тъч но 

нарушения, ко ито да ват 
ос но ва ние да се обър нем 
към Конституционния 
съд, кой то да се про из
не се за за кон нос т та на 
пре зи ден т с ки те избори. 
Това за яви пред се да те
лят на НС на БСП и на 
ПГКБ Сергей Станишев на 
пресконференция. Лидерът 
на БСП обяви, че за цел та 
в пар ла мен та со ци алис ти
те за поч ват кон сул та ции с 
всич ки по ли ти чес ки сили, 
с из к лю че ние на ГЕРБ. 
Станишев изтъкна, че в 
слу чая не ста ва ду ма за 
по ли ти чес ко заяждане, а за 
ва жен прин ци пен въп рос 
– да ли об щес т во то и по ли
ти чес ки те пар тии при емат 
то зи на чин на пра ве не на 
избори. 

Лидерът на БСП 
предупреди, че ако се га 
то зи проб лем ос та не без 
по ли ти чес ки последствия, 
ос та ва въп ро сът как ви ще 
бъ дат след ва щи те избори. 

Станишев изтъкна, че 
за пос лед ни те 20 го ди ни 
в България не са пра ве ни 
по доб ни из бо ри  про ва
ле ни от глед на точ ка на 
спаз ва не то на ос нов ни те 
де мок ра тич ни стандарти. 

Той на пом ни за опи ти
те ГЕРБ да си оси гу рят 
слу жеб на по бе да още с 
при ема не то на Изборния 
кодекс, осъзнавайки, че 
гу бят до ве ри ето на хората. 
Лидерът на БСП се по зо ва 
на со ци оло ги чес ки данни, 
спо ред ко ито кон т ро ли
ра ни ят вот е дос тиг нал 
10%  15%. Заедно с то ва 
Станишев при пом ни ха
оса по вре ме на из бор ния 
процес, ку пу ва не то на 
гласове, как то и фактът, 
че вът реш ни ят ми нис тър 
ръ ко во де ше пре диз бор ния 
щаб на ГЕРБ. Според ли
де ра на БСП още на пър
вия тур на из бо ри те яс но 
са про ли ча ли бе зоб ра зи ята 
на управляващите, а се
га в бли зо ¼ от об щи ни те 
ре зул та ти те се оспорват. 
Станишев отбеляза, че 

до ри ГЕРБ ис кат ка си ра не 
по места, въп ре ки че ка то 
уп рав ля ва щи но сят от го
вор нос т та за на чи на на 
про веж да не на изборите. 
Лидерът на БСП добави, 
че со ци алис ти те въз на ме
ря ват да про ве дат ця лос т на 
ин фор ма ци он на кам па ния 
за начина, по кой то се про
ве до ха изборите, как то и да 
ин фор ми рат ев ро пейс ки те 
институции. 

Сергей Станишев под
чер та ан га жи мен та на БСП 
към гражданите, ко ито 
под к ре пи ха кан ди да ти те 
на пар ти ята и изтъкна, че 
БСП ще работи, за да оп
рав дае тях но то доверие. 
Председателят на пар ти ята 
отбеляза, че за не го ка
уза е БСП да въз с та но ви 
доверие. Станишев бе ше 
категоричен, че е на ли це 

доб ра ос но ва да се ра бо ти 
за спе чел ва не то на пред
с то ящи те пар ла мен тар ни 
избори. 

Социалистите ко мен ти
ра ха и про ек то бю дже та за 
2012г. Според тях за по ред
на го ди на се вна ся край но 
де сен бюджет, кой то прех
вър ля те жес т та на кри за та 
вър ху обик но ве ни те хора. 
„Това е бю джет на ми зе
ри ята”, ка те го ри чен бе ше 
Станишев. 

Той изтъкна, че уп рав
ля ва щи те не пред виж дат 
до ри ин дек са ция на до
хо ди те през след ва ща та 
година. По ду ми те му в 
бю дже та за 2012г. се за ла га 
пог реш на политика, ко ято 
ще по тис ка ико но ми ка та и 
пот реб ле ни ето и ще до ве де 
до лик ви да ци ята на БАН и 
на на уч ни те из с лед ва ния в 

България. Според сек ре та
ря на НС на БСП Корнелия 
Нинова бю дже тът за до
го ди на на прак ти ка уза ко
ня ва си ва та ико но ми ка и 
оси гу ря ва про дъл жа ва що
то обед ня ва не на хората. 
Тя изтъкна, че се пред
виж да ин ф ла ция от 2,8%, 
а съ щев ре мен но до хо ди те 
са замразени. Според 
Нинова уп рав ля ва щи те 
де мон с т ри рат не ко рек т
ност и лицемерие. Тя да де 
при мер със зе ме дел с ки те 
производители, за ко ито 
се от пус кат с над 200 млн.
лв. по мал ко от обе ща ни те 
средства. 

Нинова от бе ля за още, че 
след ка то пра ви тел с т во то 
из хар чи резерва, пред виж
да уве ли ча ва не на дър жав
ния дълг с още 4 млрд.лв. 
Социалистите обявиха, че 

ще пред ло жат ал тер на ти
вен бю джет за догодина. 

По по вод случ ва що
то се с БДЖ Станишев 
коментира, че пра ви
тел с т во то е тръг на ло 
по по ро чен път, кой то 
во ди към уни що жа ва не
то на железниците. Той 
напомни, че уп рав ля ва
щи те взе ха ре ше ние за 
за ем от Световната бан ка с 
ан га жи мен ти от стра на на 
държавата, ко ито оба че не 
са изпълнени.  

Попитан от ме ди ите за 
про ме ни те в Спешната 
помощ, ли де рът на 
БСП изтъкна, че то ва е 
ангажимент, от кой то дър
жа ва та се опит ва да избяга. 
По ду ми те му ще бъ дат 
за сег на ти не оси гу ре ни те 
българи, ко ито ве че наб ро
яват око ло 2 млн. души. ■

БСП ос пор ва за кон нос т та
на пре зи ден т с ки те из бо ри  
За до го ди на ГЕРБ пред виж да по ре ден „бю джет на ми зе ри ята” 

Крум КРУМОВ

Над 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 

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 

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. ■

СпразниченконцертвъвВълчедръм
отбелязаха 120-годишнината от 
основаването на читалище "Рало"

СНИМКИ:АВТОРЪТ
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На 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 

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.■

Диди НИКОЛОВА

В де ня на све ти Мина 
– 11 ноември, НВП 

Видински мит ро по лит 
Дометиан на вър ши 79 
го ди ни от рож де ни ето си. 
По то зи по вод в сгра да-
та на Видинската све та 
мит ро по лия се със тоя 
тър жес т ве но за се да ние 
на Епархийския съвет, 
на ко ето при със т ва-
ха чле но ве на съвета, 
игу ме ни те на све ти те 
обители, ар хи ерейс ки те 
на мес т ни ци и ръ ко вод-
ни ли ца в митрополията. 
След за се да ни ето бе 
от с лу жен бла го дар с т-
вен мо ле бен за здра ве и 
мно го ле тие на Видинския 
митрополит.

Дядо Дометиан бе 
поз д ра вен от Велички 
епис коп Сионий и игу мен 
Филип – пред с та ви тел на 
Светейшия рус ки пат ри-
арх Кирил и пред с та ви-
тел на Руското цър ков но 
под во рие в София, кой то 
по да ри на мит ро по ли та 
сре бъ рен наг ръ ден кръст 
от Йерусалим. По-къс но 
на тър жес т вен обяд в 
све та та оби тел мит ро по-
лит Дометиан бе поз д ра-
вен  и от мно го приятели, 
об щес т ве ни ци и дей ци 
на културата.

НВП Видински мит-
ро по лит Дометиан е 
ро ден през 1932 г. в с. 
Хасовища, ок ръг Смолян. 
През 1947 г. пос тъп ва в 
Пловдивската ду хов на 
семинария, а 5 го ди ни 
по-къс но – в Софийската 
ду хов на академия. На 
14 яну ари 1959 г. при ема 
монашество. Няколко 
ме се ца по-къс но е ръ ко-
по ло жен за йеродякон. 
Същата го ди на за поч-
ва спе ци али за ция в 
Московската ду хов на 
академия. На 18 юли 
1962 г. е ръ ко по ло жен 
за йе ро мо нах по вре-
ме на със лу же ние на 
Светейшия пат ри арх на 
Москва и на ця ла Русия 
Алексей I и Светейшия 
бъл гар с ки пат ри арх 
Кирил. След зав ръ ща-
не то си в България е 
наз на чен за про то син гел 
на Великотърновската 
митрополия, а през 
1963 г. е въ ве ден в сан 
архимандрит.

През 1967 г. ар хи-
ман д рит Дометиан е 
из п ра тен на спе ци али-
за ция в Икуменическия 
цен тър Тезе, след ко ето 
про дъл жа ва ста жа си 
в Икуменическия ин-
с ти тут при Световния 

съ вет на цър к ви те в 
Босе. На след ва ща та 
го ди на слу ша лек ции в 
Богословския фа кул тет 
в Лозана. След ед но го-
диш на ези ко ва спе ци-
али за ция в Оксфорд, 
на 30 ок том в ри 1970 г. е 
наз на чен за про то син гел 
на Софийската епархия, 
а от 1 но ем в ри съ ща та 
го ди на е гла вен сек ре тар 
на Светия синод.

На 15 де кем в ри 1974 г. 
ар хи ман д рит Дометиан 
е ръ ко по ло жен за 
Знеполски епископ. От 
на ча ло то на март 1979 г. 
до ап рил 1983 г. уп рав ля-
ва Акронската епар хия в 
САЩ, а след зав ръ ща не-
то му в България е наз-
на чен за пър ви ви ка рий 
на Софийската Света 
митрополия.

Знеполският епис коп 
Дометиан е из б ран за 
Видински мит ро по лит на 
26 юли 1987 г. ■

Диана СИРАКОВА

Счетоводна греш ка е под-
ве ла фи нан со ви я ми нис-

тър Дянков, кой то пре ди вре ме 
обяви, че за дъл же ни ята на об-
щи на Видин въз ли зат на 22 млн. 
лв. Това обяс ни глав на та сче то-
во ди тел ка на Общината Ирена 
Горанова. Според нея за дъл же-
ни ята са на стойност 18 783 000 
лева. Наложените за по ри от 
фир ми те кре ди то ри са за 6 млн. 
и 892 хил. лв. 

Общината дъл жи го ля-
ма су ма па ри за ел. енергия, 
водоснабдяване, чистота, 
озеленяване, строи тел ни 
материали, ох ра на на обек ти и 
др. Общо за по ри ра ни те су ми са 
би ли за над 10 млн. лв., от ко ито 
4 млн. и 400 хил. са изплатени. 
Очакваните пос тъпле ния са за 
над 7 ми ли она и 700 хил. лв. 
3 400 000 лв. се дъл жат от фи-
зи чес ки лица, а 4 260 000 – от 
юридически.

Макар об щи на та да е не ко-
рек тен платец, още в пър вия си 
ра бо тен ден встъ пи ли ят в длъж-

ност нов кмет на Видин Герго 
Гергов е ус пял да пос тиг не спо-
ра зу ме ние с фир ма та по чис то та 
и след пет д нев но пре къс ва не от 
ми н алия пе тък гра дът се по чис т-
ва отново. 

Проведени са и раз го во ри с 
ЧЕЗ-електроразпределение, 
от къ де то ве че е има ло пре дуп-
реж де ние за спи ра не на то ка в 

об щин с ка та сграда по ра ди неп-
ла те ни сметки. 

Според но ви я кмет об щи на та 
ще има въз мож ност да из дъл-
жи всич ки те си за дъл же ния в 
рам ки те на 5-го ди шен период, 
ка то ед нов ре мен но с то ва  из-
п ла ща и не от лож ни те те ку щи 
задължения. Основание му да-
ват разчетите, нап ра ве ни с гл. 

сче то во ди тел Горанова. 
 „Финансовата дис цип ли на е 

най-важ но то нещо, ко ето тряб ва 
да на ло жим  в ра бо та та си – ка-
за кме тът на Видин. – Изход от 
си ту аци ята има. Необходимо е 
да спе че лим до ве ри ето на на-
ши те кредитори, да се вдиг нат 
за по ри те  и да ня ма на ла га ни 
по ве че такива, ко ето ще поз во ли 

да за поч нем да се разплащаме. 
Общината раз по ла га с по тен ци-
ал  от служители, с които, ако 
бъ дат мо ти ви ра ни да ра бо тят в 
пра вил на посока, мо жем да ов-
ла де ем ситуацията.” 

Община Видин е най-го ле ми-
ят ра бо то да тел в региона. Без 
учителите, ко ито са на де ле ги-
ра ни бюджети, хората, за ети в 
администрацията, об щин с ки те 
пред п ри ятия и дру ги те до пъл-
ни тел ни дейнос ти са об що 1052 
души.

Общинската ад ми нис т ра ция 
наб ро ява 181 човека. Най-мно-
гоб ро ен  е пер со на лът в дет с ки-
те гра ди ни – 360 ду ши в 21 дет с-
ки заведения.

Кметът Герго Гергов е по-
мо лил всич ки об щин с ки слу-
жи те ли да по да дат мол би за 
напускане. Подаването им не е 
принудително, но спо ред не го 
по то зи на чин слу жи те ли те ще 
мо гат да из ра зят граж дан с ка та 
си по зи ция и съп ри час т ност към 
при чи ни те за теж ко то със то яние 
на общината. ■

Счетоводна греш ка 
за ви ши ла дълговете 
на об щи на Видин

Новият кмет виж да из ход от кри за та

Видинският 
митрополит 
Дометиан 
навърши 79 г.

Общинскисъвет
–Криводол ще
проведе първото си
редовно заседание

22язовира
проверикомисия,
наз на че на от 
об лас т ния 
уп ра ви тел на Враца

Междуведомствена ко ми сия с пред с та ви те ли 
на Областна ад ми нис т ра ция - Враца, Областно 
уп рав ле ние “ПБЗН” - Враца, “Напоителни сис-
те ми” ЕАД - клон Враца,  Басейнова ди рек ция 
за уп рав ле ние на во ди те “Дунавски ре ги он”- 
Плевен, зве но Враца, из вър ши про вер ка на 
по тен ци ал но опас ни те  язо ви ра в областта. 
Проверени са 22 язовира. Нивото на во да та в 
тях е под гра ни ци те на раз ре ше ния за за ви-
ря ва не обем. Осигурено е не об хо ди мо то сво-
бод но мяс то от 1/3 за по ема не на во ди те от 
дъж до ве те през есен та и сне га през зимата, 
как то и сне го то пе не то по ви со ки те час ти на пла-
ни ни те през пролетта. Сухият край на ля то то и 
за су ша ва не то през есен та са ос но вен фак тор 
за из п раз ва не то на язовирите. Проверката е 
установила, че сте ни те на 10 язо ви ра са в доб-
ро със то яние и с по чис те ни от ко си без уля га ния 
и де фор ма ции на короната.

Започналото през ля то то по чис т ва не от дър-
ве та и храс ти  на стените,  все още не е за вър-
ше но на след ни те язовири:

В об щи на Хайредин: Язовир “Бързина„ - не по-
чис тен сух от кос 

В об щи на Враца: Язовирите 
“Косталево”,”Сухият скът” ,”Под Кръста” , 
”Мраморчица”, ”Кираджията, ”Чирен ІІІ” – су хи те 
откоси.

В об щи на Роман: язовир „Стояновци“ - су хи ят 
откос.

В об щи на Бяла Слатина: язовирите “Габъре”и 
“Драшан” - су хи те откоси.

В об щи на Криводол: язовирите “Султански 
дол” и “Градешница – су хи те откоси.

Филтрация през язо вир ни те сте ни има на 
язо ви ри те “Косталево”, ”Кираджията” и „Сухият 
скът”  в об щи на Враца и язо вир „Стояновци” 
в об щи на Роман. Филтрациите са ви со ко над 
дре наж ни те приз ми и при спаз ва не ре жим на 
за ви ря ва не до 2/3 от обе ма не пред с тав ля ват 
опас ност за стените. Ерозия на учас тъ ци от 
язо вир на та сте на има при язо вир ”Мраморчица” 
в об щи на Враца и язо вир “Градешница” – 
Роман. Завиряването на два та язо ви ра е ог ра-
ни че но до ни во то на еро зи ра ли те участъци.

Аварийните пла но ве на язо ви ри те в об ласт 
Враца, соб с т ве ност на “Напоителни сис те ми“ 
и общините, са ак ту али зи ра ни и пред с та ве ни 
за съг ла су ва не в ОУ ”ПБЗН” - Враца. По мес та 
има ор га ни зи ра ни и ава рий ни скла до ве с инер-
т ни материали, ин с т ру мен ти и ме ха ни за ция 
за ре аги ра не при ава рий на ситуация. В за до-
во ли тел но ссъ то яние са и всич ки об щин с ки 
язовири, от да де ни под на ем или на концесия. 
Само 9 язо ви ра в об лас т та не са под на ем или 
концесия. В об щи на Враца то ва са 3 язовира, 
в об щи на Хайредин - 2 язовира, в об щи на 
Борован - 2 язо ви ра и още тол ко ва са в об щи на 
Криводол. За тях се по ла гат гри жи от общините, 
ка то в служ би те  БКС са обо руд ва ни ава рий ни 
складове.■
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Димитър ЦЕРОВСКИ
Живовската цър к ва и 

кам ба на ри ята е с ед на 
от найизящ ни те ка мен
ни плас ти ки в на ша та 
област. Строена е през 
1858 г. от майс тор Георги 
от с. Росомач, Пиротско. 
Докога ще ча ка ме всич
ко то ва да изчезне, при 
все, че има ня ри те я раз
ру ша ват и про дъл жа ват 
да го правят, а язо вир
на та во да пе ри одич но я 
залива. Всеки си мълчи, 
а ком пе тент ни те ин с ти
ту ции не пра вят ни що по 
въпроса. Калина Тодорова 
– пред се да тел на дру жес
т во то на кра еве ди те в гр. 
Враца и за веж да ща от дел 
„Краезнание” в биб ли
оте ка „Христо Ботев” в 
гр. Враца, на пи са дос та 
под ро бен ма те ри ал – 
“Каменно – плас тич на та 
ук ра са на цър ков ния ан
сам бъл в се ло Живовци”, 
пуб ли ку ван в спи са ние 
“Будител” от юни – ок
том в ри 2010 г. Калина 
Тодорова из каз ва иде ята 
ця ла та ка мен на плас ти ка 
да бъ де де мон ти ра на от 
спе ци алис ти в та зи об
ласт и да бъ де съх ра не на 
с цел в бъдеще, ако жи
вов ча ни пос т ро ят в квар

тал Живовци цър к ва или 
параклис, те да бъ дат вгра
де ни в но ва та постройка. 
Като идея е чудесно, но 
са мо се пи там от къ де ще 
се на ме рят тол ко ва мно го 
па ри за осъ щес т вя ва не то й 
и да ли ня кой  ще се за ин
те ре су ва от то ва бла го род
но дело.

Иманярските на бе
зи не са от вчера. Още 
в да леч на та 1972 г., ко
га то в Живовци все 
още са жи ве ели хора, в 
ед на “Докладна за пис
ка” до пред се да те ля на 
Окръжен съ вет за из
кус т во и култура, гр. 
Михайловград, Николай 
Клисаров, изкуствовед, 
проучва тел при 
Националния ин с ти тут за 
па мет ни ци на културата, 
София, пише: “Сградата 
е в ло шо състояние: не 
се заключва, вът ре пе ри
одич но и ре дов но ко па ят и 
ру шат има ня ри (не обез по
ко ява ни от никого).”

За ка мен на та плас ти
ка на жи вов с ка та цър к ва 
и за нея са ма та е пи са но 
доста. Още да леч пре
ди да се за ро ди иде ята 
за пос т ро ява не на язо
вир”Огоста” и из сел ва
не то на Живовци, из кус

т во ве дът Асен Василиев 
в кни га та си “Каменни 
ре ле фи”, из ляз ла от пе чат 
през 1959 г.,  пра ви под
ро бен ана лиз на ка мен на
та плас ти ка на цър к ва та 
“Свето Вознесение” в с. 
Живовци, кой то е прид
ру жен с бо гат сним ков 
ма те ри ал на ка мен ни те 
релефи. Разбира се, кни га
та не се от на ся спе ци ал но 
за жи вов с ка та църква.

Друг автор, пи сал 
за цър к ва та “Черквата 
“Възнесение Христово” в 
се ло Живовци, Монтанско 
(вер. 1858 г.)”, е ар хи тект 
Николай Тулешков в сво
ята кни га “Славинските 
пър во майс то ри”, ко ято е 

из да де на през 2007 г. Той 
съ що за ся га те ма та за ар
хи тек ту ра та и ка мен на та 
плас ти ка на жи вов с ка та 
църква, ка то отбелязва: 
“Храмът “Възнесение 
Христово” е един ин те
ре сен ан сам бъл от храм и 
двор на пор та с покъс но 
из диг на та вър ху нея кам
ба на рия”. Не мал ко ста тии 
за цър к ва та са из лез ли в 
мес т ния и сто ли чен печат, 
всич ки за ся га щи проб ле ма 
за ос та ве на та на про из
во ла на съд ба та жи вов с ка 
църква. За съ жа ле ние не
хайс т во то е дос та сре ща но 
яв ле ние у нас, българите. 
По та зи те ма не мал ко е 
пи са ла и хо ди ла по раз лич

ни те ин с ти ту ции ис то рич
ка та от гр. Монтана Траяна 
Ценова, но всич ко от но во 
и от но во ос та ва ка то “глас 
в пус ти ня”.

Този храм от със т ва от 
ре гис тъ ра на нед ви жи ми
те па мет ни ци на кул ту ра та 
в общината, въп ре ки че в 
на ча ло то на 70те го ди ни 
на ми на лия век бил обя вен 
за па мет ник от епо ха та на 
Възраждането. През 1995 
година, прос ти ли се ве че 
със сме ли те же ла ния да 
пре не сат храма, ис то ри ци
те от му зея нас то яват об
щи на та да им от пус не пари, 
за да де мон ти рат и спа сят 
по не ка мен на та плас ти
ка и иконостаса. 35 000 

лв. би ли нуж ни то га ва за 
делото, но за съ жа ле ние и 
та зи ини ци ати ва по тъ на ла в 
небитието.

Във вес т ник “Вселена”, 
бр.74, от 2124 ап рил 1995 
г., жи вов с ки ят пи са тел 
Анастас Стоянов писа: “Ще 
до ча ка ме ли жи вов с ка та 
цър к ва да рухне?”. Добре, 
че той не ус пя да ви ди рух
ва не то й, при чи не но от бо
го хул на  чо веш ка ръка. Как 
ли би го почувствал, ако 
бе ше жив? Да, писателю, 
мал ко след тво ята смърт 
рух на и църквата, обез чес
те на от чо веш ка та лакомия.

Хора, не ка спа сим та
зи Възрожденка, още не е 
късно!  ■                                                                                                   

Бавната ги бел 
на ед на 
въз рож ден ка

„Млади опъл чен ци , 
вен чай те България
с лав ро ви вен ци ! 
На ва ша та си ла 
ца рят повери 
прохода, война та 
и се бе дори!“

Ели КОНСТАНТИНОВА

Кръстьо Първанов 
Беляков е ро ден през 

1854 го ди на в се ло Мало 
Пещене, Врачанско. Той 
е от ро дът на Белкашете, 
про из хож дащ от се ло 
Голямо Пещене. Поради 
не по сил ни те данъци, вклю-
чи тел но и кръв ни ят данък, 
на ло же ни от тур с ка та власт 
на го ля мо пе щен ци в края 
на XVI век, ня кол ко го ле ми 
ро да се пре сел ват в се ла-
та Баница и Мало Пещене. 
Сред тях е и ро дът на 
Белкашете, из вес тен в две-
те се ла ка то Беляците.

В на ве че ри ето на рус ко-
тур с ка та вой на 1877-1878 
г., Кръстю Беляков се за-
пис ва ка то доб ро во лец в 
бъл гар с ко то опълчение, 
ко ман д ва но от ге не рал 
Столетов. Известно е, че 
имен но опъл че ни ето учас т-
ва в най-теж ки те сра же ния 
при Стара Загора и Шипка 
и спо ма га за ус пеш ни ят 
фи нал на ос во бо ди тел на та 
война.  

След ос во бож де ни ето на 
България, в на ча ло то на 
XX век Кръстю Беляков се 
пре сел ва за ед но с бра тя та 
си в град Оряхово. Там той про дъл-
жа ва об щес т ве на та си дейност. През 
1906 година, за поч ва стро ител с т во то 
на цър к ва та „Успение на Пресвета 
Богородица”. За цел та е сфор ми ра-
на спе ци ал на ко ми сия с пред се да тел 
све ще ник Христо Томов. Наред с дру-

ги из вес т ни лич нос ти от града, ка то 
член на ко ми си ята учас т ва и Кръстю 
Беляков.

Известният опъл че нец уми ра през 
1927 го ди на в Оряхово. Днес в род но-
то му се ло Мало Пещене се из ви ся ва 
ве ли ко ле пен бюст-паметник, уве ко ве-
ча ващ де ло то на Кръстю Беляков. ■

Кръстьо
Беляков 
ибългарското
опълчение

Марио ТОДОРОВ
По слу чай пол с ко то пред се да тел-

с т во в Съвета на Европейския съ юз 
в Полския ин с ти тут в София се от-
к ри из лож ба от са ти рич ни ри сун ки 
под мо то то „Европейски им п ре сии”. 
Това ста на с учас ти ето на Анджей 
Кордела, уред ник в Музея на ка ри ка-
ту ра та във Варшава.

Отразено в кри во то ог ле да ло на 

най-из тък на ти те пол с ки ху дож ни ци-
карикатуристи, пол с ко то пред се да-
тел с т во на Съвета на Европейския 
съ юз е пред с та ве но по лек и за кач-
лив начин, без оби чайни те фан фа ри 
и барабани. В из лож ба та учас т-
ват 12 пред с та ви те ли на раз лич ни 
поколения. Сред тях са до айе нът 
проф. Януш Станни и най-мла ди те 
Малгожата и Павел Кучински.■

„Европейски
импресии”

Изложба
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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” 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

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, 6-ци 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, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител
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Обсъждат 
ромскипроект

Орлин ОРЛИНОВ
Сдружение „СТАРС”, съв мес т но с Областна 

ад ми нис т ра ция - Монтана ор га ни зи ра на 4 но-
ем в ри сре ща за пред с та вя не и об съж да не на  
Проект на на ци она лен стра те ги чес ки до ку мент 
с ра бот но заг ла вие „Национална стра те гия за 
ин тег ри ра не на ро ми те и дру ги уяз ви ми ет ни чес-
ки гру пи / об щ нос ти в сход на си ту ация в България 
(2012 - 2020)”

Събитието се със тоя в за се да тел на та за ла на 
Областна ад ми нис т ра ция Монтана и на не го ще 
при със т ват пред с та ви те ли на Областния съ вет 
за сът руд ни чес т во по ет ни чес ки те и ин тег ра ци-
он ни те въпроси, неп ра ви тел с т ве ни организации, 
ра бо те щи с мал цин с т ва от областта, как то и 
пред с та ви те ли на ром с ка та общност.

Подобни сре щи се ор га ни зи рат на те ри то ри-
ята на ця ла та стра на в пе ри ода 1 – 10 ноември, 
съв мес т но с об лас т ни те администрации, ка то 
тях на та цел е при със т ва щи те да да дат сво ите 
пре по ръ ки и да нап ра вят сво ите забележки, ако 
имат та ки ва към чер но ва та на Проект на на ци-
она лен стра те ги чес ки до ку мент с ра бот но заг-
ла вие „Национална стра те гия за ин тег ри ра не на 
ро ми те и дру ги уяз ви ми ет ни чес ки гру пи / об щ нос-
ти в сход на си ту ация в България (2012 - 2020)”

Събраните мне ния и пре по ръ ки ще бъ дат из-
п ра те ни до НССЕИВ, кой то ще ги има в пред вид 
при окон ча тел но то гла су ва не на документа.■Сд
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С мно го обич и бла го дар ност чес ти тим 
81-ия рож ден ден на на шия сът руд ник 
Цоньо Неделкин от с. Галиче!
Пожелаваме му креп ко здра ве и твор-
чес ко дълголетие! Да си ни жив и здрав!
На мно гая лета!

От еки па на в. „Слово плюс”

Честит 
рож ден 
ден!

ч 17 Св. Григорий, еп. 
Неокесарийски, чу дот-
во рец 

п 18 Св. мчци Платон 
и Роман 

с 19 Св. прор. Авдий. 
Св. мчк Варлаам 

н 20 † Неделя 
след Неделя по дир 
Въздвижение. Преп. 
Григорий Декаполит. Св. 
Прокъл, ар хи епис коп 
Константинпски. Св. мчк 
Дасий Доростолски. 

п 21 † Въведение 
Богородично (Ден на 
пра вос лав на та хрис ти ян-
с ка мла деж 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-
го ве рен княз Александър 
Невски Алексий 
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Нели ВАСИЛЕВА

За 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 найвисоката 
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”.■

Открит семинар по 
Винг Тчун в Монтана

Ели ЦАНОВА

Възпроизведени се ме на от 
ед ро зър нест пле вест лимец, 

ви рял по на ши те зе ми пре ди 
хилядолетия, по ся ха в ран но не-
олит но то пра ис то ри чес ко се ли ще 
Валога край Оходен.

Откритите през ми на ли те ар хе-
оло ги чес ки раз коп ки тук се ме на 
от та зи култура, пра-
ро ди тел ка на днеш-
но то жито, на пъл но 
съхранени, бя ха въз-
п ро из ве де ни и по се ти 
ритуално, та ка как то са 
пра ве ли точ но пре ди 
80 сто ле тия в близ ка-
та до ре ка Скът нива. 
Тук буйна та ня ко га 
ре ка е пра ве ла завои, 
меандри, ка то е ос та ви ла след от-
тег ля не то си бо га та  на нос на земя. 

Ритуалната се ит ба в де ня на 
есен но то равноденствие, на прек-
ло не ни ето към бо ги ня та май ка 
Земя, бо га Слънце и огъня, ка то 
мъж ко то начало, бе ше по ка за но 
с въз с та нов ка от мла де жи те на 

гру па ТЕМП с ръ ко во ди тел Георги 
Врабчев. Бе из вър ше но ри ту ал но 
ос ве ща ва не на гробовете, от к ри-
ти тук, на жи ве ли те пре ди 8000 
го ди ни хо ра от че ти ри поколения, 
ка то пър ви те от к ри ти бя ха Христо 
и Тодорка, как то ги на ре ко ха 
журналистите. Освещаване на 
сак рал но то място, на све ти ли-

ще то на Слънцето. Археологът 
Георги Ганецовски, ръ ко во ди тел 
на проучванията, ве че го ди ни на-
ред на то ва древ но място, поясни, 
че цел та им е да въз с та но вят ри-
ту ала на древ на та зе ме дел с ка 
цивилизация, ко ято яв но е за ро де-
на по на ши те земи, от по ла га не то 

на ли ме ца в зе мя та до не го во то 
при би ра не и при го тов ля ва не на 
хляб. След ри ту ала в че ти ри-
те раз к ри ти гроб ни ци за поч на 
засяването, ко ето ста на в че ти ри-
те по со ки на ни ва та - изток, запад, 
се вер и юг, ка то на ред със се ме-
на та се пос та вя ше и къс че от раз-
чу пе на на че ти ри об ред на пита. 

Ганецовски сподели, 
че по-дъл гот райна та 
им цел е да нап ра вят 
на ис ти на своя цен тър 
за при лож на ар хе оло-
гия тук, ка то раз чи тат 
на пар т ньор с т во то с 
фон да ция „Бъдеще в 
ми на ло то „ с пред се-
да тел Иван Лишков. 
Предвижда се прев-

ръ ща не то на пра ис то ри чес ко то 
се ли ще Оходен-Валога в трай на 
ту рис ти чес ка дестинация. За цел-
та ще се нап ра ви въз с та нов ка на 
сак рал ни те гробници, на све ти ли-
ще то на бо га Слънце, на ол та ра с 
пог ре ба ни те там хи ля до лет ни еле-
но ви рога, раз к ри ти то ва лято.■

Об ви не ние
Д-р Герго ЦОНКОВ, Мездра
Гле дах вечерен сериал, когато звънна телефонът. 

Обаждаше се пациентка, с ко ято до тогава не бях ме има ли 
по во ди за недоволствo. 

Виждали ли сте как при дош ла ре ка вла чи камъни, из ко-
ре не ни дървета и как во ли още не?  Така към мен рук наха 
злоба и упреци. Не съм про явил към съпруга й ни как-
ва от го вор ност, лип са на еле мен тар на човещина, пъл но 
безхаберие и т.н. Искаше ми се да по пи там за как во ста ва 
дума, но тя го во ре ше и го во ре ше, а аз си блъс ках гла ва та в 
недоумение. Не бях чу вал та ки ва теж ки об ви не ния. Когато 
жената вне зап но спря да си по еме въздух, възразих, че 
до ри ко га то про ку рор об ви ня ва се ри ен уби ец или терорист, 
му да ва въз мож ност да обясни, да се защити. Ка зах и 
още нещо, за ко ето не съм си гу рен да ли тряб ва ше да го 
сторя. Бях чул, че ко га то от еки па на бив шия й ли чен ле кар 
научили, че се отписва, заявили, че ще да дат банкет. В то зи 
мо мент раз го во рът ни спря. Не си спом ням да ли аз зат во-
рих или тя. 

Какъв бе ше по во дът за не обуз да но то не до вол с т во към 
мен и стра хот ни те упреци, ко ито ми бя ха отправени?

В епик ри за та от гастроентерологичното отделение, къ де то 
бе ше ле ку ван съп ру гът на пациентката, меж ду дру го то се 
спо ме на ва ше за не из вър ше но изследване. Обвинението 
към мен беше, че не съм дал ме ди ко-ди аг нос тич но нап-
рав ле ние за него. Но то не се зап ла ща ше от здрав на та 
ка са и за не го не се пред виж да ше из да ва не на ме ди-
ко-ди аг нос тич но направление. То се из вър ш ва в са мо то 
гастроентерологично от де ле ние сре щу заплащане. Толкова 
е лес но за раз би ра не и обяснение. Но в зло по луч на та 
вечер, за ко ято разказвам, то ва не мо жа да стане. Реших, 
ко га то па ци ен тът дой де на кон т ро лен прег лед и за из пис ва-
не на наз на че ни те му лекарства, при спо кой на об с та нов ка 
да сто ря нужното. Не се наложи. Когато па ци ен т ка та за ве ла 
съп ру га си в гастроентерологията да се оп ла че от мен, там 
й ра зяс ни ли как сто ят не ща та и след като платили, на мъжа 
й му нап ра вили въп рос но то изследване. 

От ра зя ре ната па ци ен т ка не остана и следа. Донесе ми 
букет с мол ба за извинение. Извиних я. И по ве че за слу чи-
ло то се не говорихме. Нито тогава, ни то после. ■

Из дневника на личния лекар

Хилядолетно
зърно по ся ха 
край Оходен

Мариана АНГЕЛОВА
Едно посещение в из вес т но

то на це лия пра вос ла вен свят 
ду хов но сре ди ще  мо на шес
ка та ре пуб ли ка Света Гора, 
дъл бо ко свър за на с ис то ри ята 
и на ци онал но то ни осъзнаване, 
предизвиква много вълнение. 
Покровителка на Света го ра 
е Божията майка. Легендата 
разказва, че св.Бо го ро ди ца и 
св. Йоан Богослов след по се
ще ние в Кипър, зас тиг на ти от 
буря, се при юти ли на атон с кия 
бряг, къ де то се га е ма нас ти рът 
“Ивирон”. Природната кра со та 
зап ле ни ла св.Бо го ро ди ца и тя 
по мо ли ла Сина си да й по да ри 
чуд ния зе мен кът. И чул се глас 
от небето: „Нека то ва мяс то 
бъ де твоя градина, убе жи ще за 
всички, ко ито ди рят мъд рост 
и уте ха”. 

С 20 пра вос лав ни манастира, 
2 100 мо на си  гърци, румънци, 
сърби, руси, българи, из точ
ноп ра вос лав ни от Запада, и 
сто ли ца Карея Света Гора е 
под кри ло то на Вселенската 

Патриаршия в Истанбул. В 
963 г. св. Атанасий Атонски 
ос но вал в юго за пад на та част 
на Халкидическия полуостров, 
под са мия връх Атон, ма нас
ти ра Великата Лавра. Там 
ид ва ли бъ де щи ят пат ри арх 
Ефтимий, а пре ди не го и Йоан 
Екзарх. В от к ри та та га ле рия на 
глав на та цър к ва на Великата 
Лавра  „Свети Атанасий“, се 
намират стенописи на Захарий 
Зограф (18101855). Работил 
за църкви, не го ви сте но пи си у 
нас има в Бачковския, Рилския, 
Троянския, Преображенския 
манастири. Бащата  Христо 
Димитров от Самоков, ос но
вал во де ща та за оно ва вре ме 
Самоковска ху до жес т ве на 
шко ла  тя спаз ва ла ка но ни те 
на ви зан тийс ка та иконопис. 
Синът Захарий, обаче, меч
тае за нова, мо дер на жи во пис 
и прек рач ва пра га й. Иска да 
учи в Санкт Петербургската 
ху до жес т ве на академия, но не 
успява. Взема уро ци от два
ма френ с ки художници, пре

ми на ва щи през България от 
Истанбул за Западна Европа. 
Откупува тех ни рисунки, 
скици, ал бум с илюс т ра ции 
и гравюри. Така за поч ва да 
ри су ва ар хи тек тур ни пейза
жи и въ веж да перспективата, 
чуж да до то га ва на ви зан
тийс кия стил. Захарий Зограф 
нав ли за в нет ра ди ци он но то 
 в кар ти ни те му се по явя ват 
цветя, фа са ди на храмове. 
Признат и тър сен майс тор 
из ця ла България, мал ко пре
ди да почине, на 42 години, 
той по лу ча ва найцен на та 
си по ръч ка  изог ра фис ва
не то на отк ри та та га ле рия в 
глав на та цър к ва на Великата 
Лавра. Онагледява сце ни от 
Апокалипсиса  Откровение, 
гл.гл. 11, 1,4. Една от тях 
–„Мерило пра вед но и въз к
ръс ва не на мър т ви те”, ка ра 
и съв ре мен ни ка на 21 век, 
да потръпне: ръ ка (Божията) 
дър жи вез на  на ед но то ѝ 
блю до са вярващите, вър ши
ли те Добро, т.е.праведниците, 

на дру го то – човек, зад ко го то 
е зас та нал Дяволът. Троицата 
Исус Христос на трон със 
св.Бо го ро ди ца и св. Йоан 
Предтеча от две те му стра
ни из лъч ва свет ли на и сила. 
Светлина и си ла стру ят и от 
Символа на вя ра та вър ху ку по
ла на цен т рал ния вход. Даже 
и да не сме че ли жи ти ята и 
де яни ята на из точ ноп ра вос лав
ни те светци, раз поз на ва ме ги 

без пог реш но чрез из раз ни те 
сред с т ва на художника: та ка е 
с ле чи те ли те  без с реб ре ни ци 
св.св. Козма и Дамян Арабски 
и св.св. Козма и Дамян от Мала 
Азия.

Ху дож ни кът се подписва 
на два ези ка  бъл гар с ки и 
гръцки. С бла го дар ност за 
дар ба та Божия и с гор дост от 
при над леж нос т та към дос то ен 
род и на род нос т та бъл гар с ка 

той гласи: „Изобрази ся нас то
ящая кар ти на ру кою Захария 
Христовича жи во пис ца  

самоковчанина, болгарина, 
ле то 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 ■

В прослава на рода български
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Калин ТОДОРОВ
Найно во то заг ла вие в афи

ша на Драматичен те атър – 
Монтана е „Очакване на мла до 
ма це” по пи еса та на Зденек 
Подскалски „Посещение на мла
да да ма”.

Спектакълът се пос та вя за 
вто ри път на сце на та на театъра. 
В пър ва та версия, от п ре ди 22 
години, пар т ньор на Любомир 
Бояджиев е би ла ак т ри са та 
Ирина Константинова. Сега в 

об ра зи те на всич ки жен с ки ро
ли вли за мла да та ак т ри са Елен 
Колева.

Посещение на мла да дама, но 
как ва ли е тя? Това се пи та и на
ши ят герой.

А как би се раз вил жи во тът 
му, ако тя се ока же от к ро ве на 
до бол ка или пък зат во ре на и 
плаха, скром на или разюздана, 
ум на или глу по ва та… И да ли 
фи на лът на об ща та им ис то рия 
би му се ха ре сал след това? Тези 

тер за ния въл ну ват глав ния ге рой 
в спектакъла. 

Но все пак нак рая жи во тът ни 
под на ся развръзка, за ко ято ни
ко га не сме си и помисляли. А 
да ли тя ще се ха ре са на на шия 
чо век и на мла да та дама? – то ва 
е друг въпрос.

„Очакване на мла до ма це” 
е спек та къл за на деж ди те и за 
ра зо ча ро ва ни ето от сбъд на ти те 
желания. Представление, в ко ето 
все ки ще поз нае се бе си по един 

или друг начин.
Режисьор е Минчо Събев, 

пос та нов чик и на пър ва та вер сия 
на пи еса та в Монтана. 

Той споделя, че ма кар да са 
за па зе ни дос та от ос нов ни те 
ли нии в спек та къ ла от п ре ди 22 
години, се га са до ба ве ни но ви 
чер ти на героите, съ об ра зе ни с 
актьорите, с ко ито се доп ри на ся 
за попъл но то раз к ри ва не на ха
рак те ри те на мъ жа и же на та ка то 
цяло, а и в частност.

Художник на спек та къ ла е 
Тодор Деков, му зи ка та е де ло на 
Чавдар Селвелиев, текст на пес
ни те – Йордан Янков, а хо ре ог
раф е Ина Колева.

„Очакване на мла до ма це” има 
сво ите пред п ре ми ера и пре ми
ера на 9 и 10 ноември, а след ва
щи те дати, на ко ито зри те ли те 
мо гат да ви дят про дук ци ята 
са: 16 но ем в ри – Лом, 17и – 
Монтана и 22и – София, Голяма 
за ла на Театър „София”.■

Елен Колева
и Любомир
Бояджиев в
пре ми ера на
Мон тан с кия 
те атър

Йордан ГЕОРГИЕВ
Отмина праз ни кът на на

род ни те бу ди те ли – Първи 
ноември. Заедно с то ва от ми
на ват ве че и две де се ти ле тия 
от не го во то въз с та но вя ва не 
през 1992 го ди на с ре ше ние 
на 36ото Народно събрание. 
Но за то зи пе ри од бъл гар с
ка та на ука още не е из ляз ла 
с из с лед ва не на ця лос т на та 
ис то рия на то зи уни ка лен 
бъл гар с ки праз ник за ми на ло то 
му сто ле тие (от 1909 г., спон тан но 
възникнал, а от 1922 г. и уза ко
нен с ре ше ние на ХIХ Народно 
събрание).

От на ча ло то на ХХI век ве че 
го ле мия труд на Марко Семов, 
Георги Бакалов и Дойно Дойнов – 
„Будители на род ни”, е в ус лу га на 
всич ки ин те ре су ва щи се. Но в не го 
са мо са по де ле ни пле яда та на род
ни бу ди те ли на три групи: Светци 
на бъл гар с кия род, Будители на 
на ци ята и Творци и стро ите ли на 
но ва България. През 2001 г. в бр. 
79 на ГУА (Главно уп рав ле ние на 
архивите) при Министерския съ
вет е пуб ли ку ва но из с лед ва не то 
на Милена Тодоракова. Но в не го 
тя раз ра бот ва пе ри ода са мо до 
1944 г., ка то не спо де ля спон тан
но то му въз ник ва не през 1909 г. 
„Популярно, но съв сем не и ис то
ри чес ки вярно, а до би ло об щес т ве
но да ти ра не на на ча ло на праз ни ка 
към края на пър во то де се ти ле тие 
на ХХ век и тър се но то на ана ло
гия с мес т ни чес т ва ния от по до бен 
ха рак тер в Пловдив.” 

Както тя, та ка и в пуб ли ку ва ни
те де сет ки ста тии в цен т рал ния 
пе чат ав то ри те нед вус мис ле но 
подчертават, че праз ни кът след 
9.09.1944 година, или след 1945 
г., е забранен, или зачеркнат, 
или от ме нен (и дру ги сво бод
ни квалификации) от но ва та 
власт, или от ко му нис ти чес ка та 
власт и пр.). Тези зак лю че ния 
се из лъч ват в ефи ра и от всич ки 
телевизии. Но ни то в ед на пуб
ли ка ция не се ци ти ра до ку мент 
(ре ше ние на Народно събрание, 
на Министерски съвет, на конгрес, 
пле нум на партията, Окръжно 
на прос вет но то ми нис тер с т во и 
т.п) за не го во то пре мах ва не от 

праз нич нооб ред на та сис те ма на 
България.

Темата за на род ни те бу ди те ли и 
тех ни ят праз ник ме е за ни ма ва ла 
още пре ди въз с та но вя ва не то на 
праз ни ка – 1990 г., от сдру же ни
ето „Мати Болгария”, а след 1992 
г. и прос ле дил по въз мож ност 
всич ко публикувано. Моите из
с лед ва ния през 2003 г. из ля зо ха 
в три ло ги ята ми „Техният ден” 
– пър ва част „Будителството – 
бъл гар с ко яв ле ние”, и вто ра част 
„Празникът на на род ни те бу ди те ли 
в Монтанско”; „Народните бу ди те
ли от Монтанско" и тре та та кни га 
„Възроденият празник". Тези мои 
из с лед ва ния в на ци она лен и ре ги
она лен план се на ми рат в НБ „Св. 
св. Кирил и Методий”, в прос вет
но то министерство, в ЦК на Съюза 
на бъл гар с ки те учители, в мес т ни
те институции, учи ли ща и др. По 
раз лич ни по во ди съм се об ръ щал 
до цен т рал ни органи, институции, 
ре дак ции (Народно събрание, 
БАН – Института по история, 
Българска на ци онал на телевизия, 
ре дак ции на вес т ни ци и пр.). В 
тях съм на пом нял за пропуските, 
ко ито се пра вят в опи ти те да се 
прос ле ди ис то ри ята на празника. 
Но всич ко в след ва щи те пуб ли ка
ции за вър ш ва с не го во то отменяне, 
заб ра на и пр. и пак без да се по
соч ват документи. Напоследък 
в ре ди ца цен т рал ни вес т ни ци се 
по мес т ват ста тии без автор. В тях 
от но во се со чат са мо ре ше ни ята 
на Народното съб ра ние от 1922 
и 1992 г. и пак се за вър ш ва със 
заключенията: „От 1945 г. праз ни
кът е от ме нен от ко му нис ти чес ка
та власт, но за па зен в па мет та на 
бъл гар с кия народ.”

По по вод на те зи и дру ги пуб ли
ка ции е мо ят апостроф! Поне да се 
знае, че:

● Празникът на на род ни те бу
ди те ли от 1930 г. след сват ба та на 
цар Борис III с прин це са Джована 
Савойска, ко ято след то ва при ема 
име то Йоанна – ца ри ца българска, 
праз ни кът ве че се на зо ва ва 
Тезоименният ден на Нейно ве ли
чес т во ца ри ца Йоанна (ТИДНВ) и 
на на род ни те бу ди те ли”. Защото 
след въ веж да не то на цар с ко то се
мейс т во в хра ма „Св. Ал. Невски” 
– София, на 31 октомври, то тя 
ве че от 1 но ем в ри е Същоименник 
на Йоан Рилски – не бес ния пок ро
ви тел на це лия бъл гар с ки народ.

● Празникът дейс т ви тел но ста
ва все на ро ден след за поч ва не то на 
Втората све тов на война, но през 
1943 г. с Окръжно № 6527/17 сеп
тем в ри на МНП под т. 1 нарежда: 
„Празникът на на род ни те бу ди
те ли ня ма да се празнува... На 
мо ле бе на на Тезоименния ден на 
Нейно ве ли чес т во ца ри ца Йоанна 
да при със т ва до ед но от де ле ние 
или клас ка то пред с та ви тел на 
гру па на училището...” Така по
ра ди вло ша ва не на вът реш на та и 
меж ду на род на та ни об с та нов ка на 
дър жа ва та и на ро да – с до ку мент 
праз ни кът е преустановен.

● Но след 9.09.1944 г. от ле то
пис ни те кни ги на учи ли ща та в 
днеш на об ласт Монтана е видно, 
че праз ни кът се чес т ва до 1950 
г. В пис мо № 253/25.Х.1945 г. 
на МНПсек ция за вис ше то об
ра зо ва ние и кул тур ни те ин с ти
ту ти до об лас т ни те и пр. четем: 
„Денят на на род ни те бу ди те ли е 
праз ник на бъл гар с кия на ци она
лен дух... Сега, ко га то оръ ди ята 
замлъкнаха, ще тряб ва да оти дем 
на празника...” В дру го писмо, № 
302/16.Х.1946 г. на МНП до об лас
т ни те и пр. от нос но из бо ри те за 
ВНС на 27.Х. и Деня на на род ни те 
бу ди те ли на 1 ноември, е за пи

са но в т. 2: „На 1 но ем в ри т.г. 
по найтър жес т вен на чин ще 
се от п раз ну ва Денят на на род
ни те бу ди те ли”... А пос то ян но 
при със т вие на Върховния съ вет 
на „Септемврийче” е из да ло 
Окръжно № 575/26.Х.с.г., с 
ко ето да ва на реж да не до ор га
ни за ци ите „Септемврийче” за 
под го тов ка по слу чай празника: 
„Нека учи лищ ни те ръ ко во
ди те ли на „Сче” про че тат и 

то ва Окръжно и прис тъ пят към 
из пъл не ни ето му, а директорите, 
учи те ли те и всич ки уче ни ци да 
се под гот вят за найтър жес т ве но
то праз ну ва не Деня на на род ни те 
будители, ка то го свър жат със 
се гаш на та бор ба за спра вед лив 
мир и за паз ва не то на на ша та на
ци онал на независимост.”

Без да из б ро явам на пи са но то в 
ле то пис ни те кни ги на училищата, 
то е нуж но да се при ве де и при мер 
от Българската църква. От цър ков
но то ка лен дар че (джо бен формат), 
ко ето за поч ва да из ли за след 
пра ви тел с т ве но раз ре ше ние № 
1а4549/24.IХ.1947 г.), е видно, че 
за 1948 г. Денят на на род ни те бу
ди те ли – 1 ноември, стои за ед но с 
ос та на ли те де вет офи ци ал ни (цър
ков ни и политически) празници, 
в т.ч. 3 март, 1 май, 24 май, 9 сеп
тем в ри и 7 ноември.

Ясно е, че с да де ни те пра ва на 
МС след то ва да оп ре де ля праз ни
ци те за след ва щи те години, се сти
га до 1951 г., ко га то вли за в си ла 
Кодекса на труда, там ве че 3 март 
– ка то Ден на Освобождението, 
и 1 но ем в ри – ка то Ден на на
род ни те будители, липсват. 
Следователно ка то документ, с 
кой то се от ме ня на ши ят праз
ник Ден на на род ни те будители, 
тряб ва да со чим КТ от 1951 г. И 
за то ва в след ва що то ре ше ние на 
Народното съб ра ние от 1992 г. 
„Закон за до пъл не ние на Кодекса 
на тру да” – па раг раф единствен. 
В чл. 154 се при ба ви след но то 
допълнение: „След из ра за 24 май 
– Ден на бъл гар с ка та прос ве та и 
кул ту ра и на сла вян с ка та пис ме
ност”, се до ба ви изразът: „1 но ем
в ри – Ден на на род ни те будители, 
неп ри със т вен за всич ки учеб ни 
заведения.”

Това са на лич ни те документи.■

Денят на 
бу ди те лите не
езабраняван
отвластите

В ни то ед на 
пуб ли ка ция
не се ци ти ра
до ку мент за не го во то 
пре мах ва не от
праз нич но-об ред на та
сис те ма на България

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…


