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Община Монтана
раздаде стипендии

Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Уважаеми
съграждани,

риемете моите сърдечни и искре
П
ни благопожелания по повод найсветлия християнски празник Рождество

на талантливи деца
Крум КРУМОВ

11 талантливи деца получиха сти
пендии от община Монтана в края на
годината. Връчи им ги лично кметът
Златко Живков на церемония в местн
 а
та управа.
Тази година средствата за материално
стимулиране на деца с изявени дарби
са в размер на 10 000 лв. Годишни сти
пендии от по 1300 лв. получиха мате

матикът Мартин Димитров – спечелил
няколко първи места на състезания по
информационни технологии в България
и чужбина, народната певица Бетина

Първанова и републиканският шампи
он по самбо за кадети Живко Спасов.
Специалната стипендия в размер на
10 минимални работни заплати спече
ли 17-годишната Стефани Иванова.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

За минути може да осветим
земята с ток от Козлодуй
Елеонора ЦАНОВА

От 1 януари 2011 г.
до 20 декември АЕЦ
“Козлодуй” произве
де 15 765 105 МWh
електроенергия. С това
1000-мегаватовите пети
и шести блок достигнаха
количеството, отбеляза
ло производствен рекорд
за двата блока през 2008
година
По сметки, направени
в министерството, с про

изведените до края на
годината над 16 милиарда
киловатчаса ядрена елек
троенергия в Козлодуй, за
няколко минути с енерго
ефективни крушки може
да бъде дарена светлина
на цялата населена терито
рия на планетата Земя.
Това каза в Козлодуй
министърът на
икономиката, енергетиката
и туризма Трайчо Трайков.
Той присъства на един

много «горещ» момент, в
който Първата ни ядрена
централа достигна своя
рекорд от 2008 година от
15 765 105 000 киловат
часа електроенергия и с
всяка секунда, която се
отчиташе на таблото в
залата на пълномащабния
тренажор, тръгна да гони
нови рекорди, надмина
вайки 16-те милиарда до
30 декември.
►► на 2-а стр.

Христово и настъпването на новата
2012 година!
Коледа носи в себе си магия и
топлина, надежда и вяра в доброто.
Нека сиянието на предстоящите свет
ли празници озари сърцата и душите ви
и ви донесе здраве, удовлетворение и
радост на вас и вашите семейства!
Весела Коледа и мирна и щастлива
нова 2012 г.
инж. Николай ИВАНОВ
кмет на община Враца

Слово

във фокус

т 03 януари 2012 г.
О
до 30 април 2012 г.
на територията на общи

на Враца ще се реализи
ра националния проект
"Обществени трапеза
рии”, финансиран от Фонд
„ Социална закрила” на
Министерство на труда
и социалната политика.
Целта е през тежкия зи
мен период да се осигу
ри помощ и подкр
 епа за
най-уязвимите групи от
населението в нашата
община.
За периода януари 2012
г. – април 2012 г., съглас
но сключен договор меж
ду Фонд „Социална зак
рила” и Община Враца,
от услугата ще се възпол
зват 98 деца и лица, от
следните целеви групи:
● Лица и семейства на
месечно подпомагане с
доход, по-нисък от дифе
ренцирания минимален
доход;
● Лица с доказана лип
са на доходи и близки,
които да се грижат за тях;
● Самотно живеещи ли
ца и семейства, получа
ващи минимални пенсии
за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност,
наследствени пенсии;
● Скитащи и бездомни
възрастни и деца.
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Обществени трапезарии
откриват във Враца
Услугата ще се предос
тавя

● в стола на ул. „Стоян
Заимов” № 2 и
● стола на ул. „ Екзарх
Йосиф” № 75 във Враца
Постоянно действ
 аща
комисия, сформирана
със заповед на кме
та на Община Враца,
ще извърши подбор на
бенефициентите.

Срок за подаване
на документи:

от 27.12.2011 г. до
30.12.2011 г., от 8.00 ч.
до 12. 00 ч. и от 13.00 ч.
до 17.00 ч. в стая № 43
и Информационния цен
тър на Общинска адми
нистрация.Одобрените
лица ще бъдат инфор
мирани своевременно
чрез списъци, поста
вени на таблата на
Информационния център
и двата стола, в които ще
се реализира услугата.■

Уважаеми
граждани и
гости на Враца,

Приканвам ви да се присъедини
те към тържественото посрещане на
Новата 2012 година, което ще се със
тои на 31 декемвр
 и на площада пред
сградата на община Враца.
За доброто ви настроение ще се
погрижат музикантите от група Junk
Yard, дует „Шик” и духов оркестър.
Програмата започва в 22.00 ч.

Очакваме ви!
Нека заедно да посрещнем
с много настроение и емоции
Новата 2012 година!
Кмет на община Враца
инж. Николай ИВАНОВ

►► от 1-а стр.
АЕЦ «Козлодуй» изпъл
ни своя годишен план на 10
декември, подобри рекор
да си отпреди три години
и сега с очакваните близо
милиард киловатчаса над
планираното, по цените от
последния търг за вътреш
ния пазар, осигурява допъл
нителни 73 милиона лева.
След като изслуша презен
тацията на директора по
безопасността на централа
та Митко Янков за добрите
резултати в тази основна и
най-важна част от работата
на АЕЦ, както и предста
вените от изпълнителния
директор Александър
Николов постижения през
годината и перспективи за
2012-а, министър Трайков
заяви, че атомната центра
ла «Козлодуй « е не само с
най-високи производстве
ни резултати в сравнение с

За минути може
да осветим земята...
всички централи с подобни
реактори, но има и найниските нива на аварийно
спиране и на вредно вли
яние върху околната среда.
Според него това
е признак, че тук се ра
боти компетентно, имат
капацитета да се справят и с
проекта за 7 блок, и че АЕЦ
е основен стълб на родната
енергетика.
Това породи жив журна
листически интерес, защото
желанието за нова мощност
в Козлодуй е отдавнашно.
Проучванията са показали,
че на площадката на цент
ралата в Козлодуй има усло
вия за изграждането на още
един блок и това ще стане,
категоричен бе енергийният
министър. Според Трайков
то не е непременно отказ

от АЕЦ «Белене» и може
да се реализира като част
от едно по-малко «Белене»
или като изцяло нов, разли
чен проект. Той увери, че се
прави всичко възможно това
да стане. Интересно сравне
ние направи Трайчо Трайков
по отношение продължава
не живота на работещите
сега успешно хилядници,
пети и шести енергоблок.
За тях предстои да се даде
разрешение за удължаване
на живота им с 15 и 20 го
дини над проектния срок,
който изтича. Това са найнискорастящите плодове,
с най-малко средства може
да постигнем най-много
електрическа мощност,
живеем във времето на ум
ните решения, а за нас умно
решение означава достигане

Решение № 1684/08.12.2011 г., Комисията
С
за защита на конкуренцията отменя като
незаконосъобразно Решение № 1440/26.10.2011
г. на вр.и.д. кмет на община Враца за класиране
на участниците и избор на изпълнител на об
ществена поръчка с предмет: „Реконструкция
на водопроводна мрежа и реконстр
 укция и
удължаване на канализационната мрежа на
гр. Враца – Етап 1”, като връща преписката за
продължаване от етап „ разглеждане съответс
твието на документите в плик № 1 с изисквани
ята за подбор” при следните мотиви:
1. Комисията незаконосъ
образно е изискала предст а
вянето на допълнителни до
кументи спрямо класирания
на първо място участник.
2. Комисията не е спази
ла методиката за оценка на
офертите, като не е съпоставила техничес
ките предложения, не е анализирала същите
спрямо заложените критерии, не е изложила
каквито и да било аргументи, обосноваващи
разликата в присъдените точки, налице е не
равнопоставено третиране на участниците.
3. Липсата на яснота и прозрачност при
оценяването на офертите на класираните
участници е довело до нарушаване принци
пите на публичност и прозрачност при про
веждането на процедурата при разходването
на публични средства, а също и на равно
поставеност и свободна конкуренция между
участниците.
Това Решение на Комисията за защита на
конкуренцията подлежи на обжалване пред

Върховния административен съд в 14-дневен
срок.
Подадени са 2 жалби от ДЗЗД „Воден цикъл
2011” и Консорциум „Воден проект Враца”,
като Комисията за защита на конкуренцията
подробно в 26 страници е мотивирала своето
решение за отмяна на Решението за избор на
изпълнител. Предстои съвместно с МОСВ и
Междинното звено по проекта да се реши как
ви ще бъдат действията по решението на КЗК.
Кметът на Община Враца съобщи пред
медиите, че графикът за обект „Сепарираща
инсталация за битови отпадъ
ци на Регионално депо за ТБО
на общини Враца и Мездра”
не се изпълнява в срок. В
момента има закъснение от
изпълнението на този график.
Желанието на ръководст вото е
доставка на оборудването за инсталацията да
започни от 17 декември, но тъй като сградата
все още не е завършена, се очаква това да
се случи на по-късен етап, като ще се напра
ви всичко възможно това да стане до края на
тази година.
Общата стойност на обекта е 4 763 975
лв., като средствата, осигурени от държавния
бюджет за 2011 г., са в размер на 3 470 000
лв. Усвоените до момента средства от дър
жавния бюджет за 2011 са 1 508 109 лв., като
от тях 1 293 975 са осигурени от ПУДООС.
Неусвоените средства от ДБ, които ще бъдат
прехвърлени като преходен остатък за 2012
г. към дата 19.12.2011 г., са в размер на 1 961
891 лв.■

КЗК отмени
решение на
община Враца

▲ Коледари гостуваха на кмета на Монтана Златко Живков  и изпяха
традиционни коледни песни. Той ги дарува с лакомства и енциклопедии
„Британика”, издадени от вестник „Стандарт”.              СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

на максимален ефект с ми
нимални средства и това е
един от начините.
Нещо важно, което пред
стои на централата в след
ващата година-две и бе
споделено от изпълнител
ният директор Александър
Николов, е повишаване топ
линната мощност на реак
торите на двата хилядамега
ватови блока. Решението за
това се очаква в средата на
идващата година, водят се
преговори със завода про
изводител «Електросила»
в Санкт Петербург, като
се очаква в края на 2012-а
да бъде доставен единият
генератор, а по-късно и вто
ри генератор, което ще даде
възможност за повишаване
мощността на реактора от
1000 на 1100 мегавата.■

Слово

във фокус
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Иван Аспарухов, кмет на община Мездра,
зам.-председател на УС на НСОБР и
член на Комитета на регионите:

Европейските проекти
са отговорност,
а не привилегия
Нужна е тотална промяна на законодателството
за местното самоуправление и политика на
децентрализация на управлението в България
Елеонора ЦАНОВА
- Г-н Аспарухов,
стартирате поредния
си мандат с натрупания
опит, но и с товара от
надежди на хората, които
ви дадоха своето доверие.
Мотивиран ли сте да им
отговорите достойно?
- Знам надеждите,
които хората са имали и
в предишните мандати и
те са се случвали. Така
че надежда отново има.
Имаме специална програма,
по която работим, тя е
известна на гражданите.
Въпросът е не това, което
ние имаме като намерения,
а как ще успеем да
преодолеем негативите
в реализирането на
програмата. А в доверието
и съпричастността на
хората съм убеден.
- Жителите на общината
ще очакват да бъдете
много повече социален
кмет. Ще успеете ли?
- Работим в 3 основни
направления. Първо е
обслужването на хората при
обработката на документите
и архивирането им, тъй
като има разпореждане за
тази документация, което
касае личните данни,
имуществото, регистрацията.
То тябва да бъде на
централно съхранение.
Освен това да уплътним
работата на Центъра за
информация и услуги, за
да може да се гарантира
помощ на всички, във всяко
направление.
Второто ни направление
е социалната подкрепа и
заетостта. За нас е важно
да търсим каквато и да е
възможност за осигуряване
прехраната и работа за
населението. Това е нашата
водеща задача.
И чак на трето място
оставяме инфраструктурата,
за която имаме достатъчно
проекти до момента.
Така че социалното
направление ще е найважното. И в момента
работят прекрасни
трапезарии на територията
на общината, които
разширихме. Имаме
още два добри модела,
заедно с Червения кръст,
за зимния период. Ще
започне анкетирането
за нуждата от социални
асистенти, след месец
март ще трябва да има
нова кампания за набиране
на лични асистенти. Това
е в социалната сфера.
Започнахме и сме готови
с проектите, с които ще
участваме по Оперативна
програма „Човешки
ресурси“, Оперативна
програма „Развитие“,

въпреки затрудненията,
които има тази програма
през годината. Не е тайна,
че плащанията вървят
трудно, но това не е найважното. В момента правим
една специална картотека,
която е извън единния
регистър, за потенциала
на общината като работна
ръка. Това го правим, освен
официалната информация,
която я има в Агенцията
по заетостта, с директни
анкети по населените
места в присъствието на
наши специалисти, за да
си изясним основната
квалификация на хората,
които са на територията на
града и нашите села.
- Това, което държавата
дава на общините е свито.
Разчитате да спечелите с
добри проекти европейско
финансиране за решаване
на много от важните
проблеми на общността.
Как работите по тези
проекти, за да докарате
свежи пари в общинската
хазна?
- Работата по
европейските проекти е
голяма отговорност, не
е привилегия. Работата
може да нанесе повече
загуби, при неправилно
опериране, неправилно
разчитане и реализиране
на проекта, отколкото
ефекти от него. Безспорно
е, че това са източници за
инфрастуктурата. Освен
че дават ресурс, те искат
и общински пари, защото
кофинансирането вече е
между 5 и 15 процента.
Трябва да се прави добър
разчет, а не само желание
да се работи по европейски
проекти, а да са ясни
възможностите да работа
по тях. Нужен е добър
разчет, защото иначе,
ако не се направи тази
сметка, общината може
да се окаже в неизгодно
финансово състояние
поради невъзможност като
бенефициент да осигурява
нормалните средства
за съфинансиране и за
изпълнение на проектите.
Задължително е вече да
се разбере, че начинът на
финансиране на общините
вече е изчерпал своите
възможности. И това е
най-пагубният за тях
начин. Ние от години
поставяме въпроса за
изпълнение на програмата
за децентрализация.
Сега Съветът по
децентрализация
прекрати своята дейност,
премина към Съвета по
административни реформи
към правителството. Дори и
там да действа този орган,

ние не сваляме от дневния
ред три важни задачи.
Това са трите основни
закона, които трябва
да бъдат променени:
Законът за местното
самоуправление и местната
администрация; Законът за
местните данъци и такси;
Законът за общинските
дългове. Дълго време те
само се поправяха. Има над
40 поправки на Закона за
местното самоуправление
и местната администрация
само. Ние сме вече в
една предсказуема среда,
работим в условията на
страна член на Европейския
съюз. Нормално е вече
този пакет от закони, които
регламентират местното
самоуправление, да намери
своето адекватно място и
да отрази освен картината,
която е в момента, да
даде перспективата и за
развитие на местното
самоуправление.
- Ще се засилва ли
ролята на Националното
сдружение на българските
общини и ще се чува
ли по-силно гласът на
местната власт?
- Това зависи от
общините. Националното
сдружение навърши 15
години, то е най-голямата
неправителстнена
организация, това, което
е обединило общините
от гледна точка на
проблемите и начините на
тяхното решаване. Като
такава организация то
си остана най-мощното
неправителстнено
обединение, в което никога,
само в периодите на
сформиране на ръководния
му екип, не е имало
политически пристрастия.
Въпросът е, кога
държавното управление
ще бъде готово да
отговори на тези
дългогодишни искания на
Националното сдружение за
реформиране на местното
самоуправление, което
включва освен определени
административни
мерки, и преди всичко
финансови мерки, и
ресурс за обезпечаване
на работата на общините.
Защото в последните
години тенденцията е към
тотална централизация.
Искаме от държавното
управление, което и да е
то, ясно изразена воля,
защото всеки документ,
подписан с държавата, сега
се изпълнява частично
или половинчато. Когато
в платформите на тези
политици, които искат да
дойдат на власт, намерите
волята да се изгражда силно

местно самоуправление,
тогава смятайте, че
нещата могат да се случат.
В крайна сметка и към
момента сме свидетели
на продължаващата с
години тенденции на
прехвърляне от държавата
на отговорности без
финансово покритие. В
момента се изпълнява
наредбата за храните в
детските градини. Това
натовари общинските
бюджети. Само за
един месец и половина
изхранването скочи с 56
000 лева. Как се събират
тези пари от таксите за
градините, някой ще
повиши ли в криза тези
такси за децата? Ето как
само едно елементарно
разпореждане може да
се отрази, а нима всичко
не е така? Има неща,
които трябва да бъдат
регламентирани, и ние
подробно сме ги посочили.
След провеждането на
Общото събрание ще има
екип, който провежда
политиката на общините.
Борбата ни вече е толкова
конкретна от гледна точка
на искания, които са
формулирани добре, за
което ни помогна много
това, което се случи в
европейските общини,
което се постига там.
Проблемът е какво е
отношението на онези
държави, на тяхното
централно управление към
местната власт и какво е
отношението на нашето
държавно ръководство
към управлението на
общините. И ако трябва с
едно изречение да кажа,
въпросът и битката на
Националното сдружение
на общините е в тази
насока, за тотална промяна
на законодателството за
местното самоуправление,
политика на трайни и
безвъзвратни основи за

една предвидима и сигурна
децентрализация на
управлението в България.
- Какви ще са
следващите четири
години за общините, след
като предстоят трудни,
болезнени реформи?
- Докато се прехвърлят
върху общините
необезпечени от страна
на държавата дейности,
ще е трудно. Когато
правим такива стъпки
към реформи, трябва да
имаме разчет, нещата да
са обезпечени финансово,
преди да се тръгва. Затова
и успехът, и неуспехът
на една реформа зависят
от нейното правилно
планиране. Направена само
на книга, без да е разписана
финансово, това не е
реформа, това е приказка
за шипковия храст, който
след две години се връщаме
отново да видим трънката
дали е червена, или още
зеленее.
Реформата трябва да
бъде остойностена, да се
осигури ресурс и на изхода
нещо добро да се случи.
Колко години искаме да
се направят стандарти за
местните дейности, има
такива за държавните
дейности, направени
отпреди. Сега държавата
смуче ресурси, като
национализира приходите,
в общините остават само
местните данъци и такси.
С тези пари едно зимно
поддържане не можем
да осигурим нормално.
А с какво да обезпечим
ремонта на улиците? С
винетните такси, които
влизат в държавата?
С какво да правим
социалната подкрепа
по-добра и да осигурим
трудова заетост? Това
се осигурява с работеща
икономика и реинвестиции
в икономическия сектор.
Седем-осем години

настоявахме и чак сега
има някакви наченки на
промяна на Закона за
инвестициите, в който да
има диференциация на
общините. Така те няма да
се делят на малки, средни
и големи, а всяка ще има
своята икономическа
стойност и мощ. Така, както
е в цяла Европа, Европа
на регионите и се търси
балансиране в тяхното
развитие.
Няма какво повече да се
случи в Северозапада като
че ли. Ние стоим твърдо
на едно последно място и
ако другите общини станат
бедни като нас, а такава
тенденция на места вече
има, положението е лошо.
Трябва да се търси
икономическата сила на
една община и връзката
с нейното икономическо
развитие. Трябва да
изравним икономическия
потенциал на общините в
приходната им част, дали
са поставени в еднакви
икономически условия и
тогава да съдим дали една
община е малка или голяма,
богата или бедна.
Искахме да влезем в
Европа, сега какво чакаме?
Европа няма да дойде при
нас, влаковете са спрели.
Ние трябва да търсим
нашето присъствие в
Европа и да се сравняваме с
положителните неща, които
се случват там.
- И накрая, какво е
вашето послание към
мездренчани?
- Нека не разчитаме на
очакванията, нека да бъдем
част от решенията на
проблемите. Когато всички
станем част от решаването
на проблемите, тогава ще
успеем да се зарадваме на
успехите. Да бъдат живи,
много здрави и щастливи
в празничните дни и с
пожелание за една спорна
идваща година.■
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Младежите се харесват в ролята
на доброволци, сочи изследване
63% от младите хора, учас
твали като доброволци в ор
ганизираните мероприятия
в рамките на проект „Бъди
доброволец! … чрез пътна
безопасност“, са имали като
основна мотивация да дарят
безвъзмездно времето и усили
ята си, желанието да помагат
на хората.
49% са посочили и лич
ния си интерес към темата за
превенция на злоупотреба
та с алкохола и последващо
шофиране.
Едва на трето място с 39%
идва стремежът да се придо
бият умения с потенциално
бъдещо приложение в профе
сионалния живот.

Останалите възможни от
говори са били посочени от
по-малко от ¼ от участвалите
доброволци.
Това стана ясно от оцен
ката на проекта, която беше
предст авена от Аксел Дрюар,
президент на Европейския
младежки форум за пътна бе
зопасност към Европейската
комисия. В нея е изследва
на обратната връзка от 121
доброволци, участвали в
общественополезни акции в
неговите рамки в България и
Белгия.
Изследването разкрива и
други много интересни факти
като:
●89% от доброволците об

съждат в приятелските си
кръгове рисковото поведение
на пътя;
● 70% от доброволците са
говорили лично за разглеж
даната проблематика с по над
50 човека в рамките на деня,
в който са осъществявали
кампанията;
● 99% от доброволците пре
поръчват добрата практика от
проекта да бъде разпростране
на и използвана и в останалите
страни-членки на Европейския
съюз;
● 96% от доброволците биха
се включили отново в подобна
кампания;
● 57% от доброволците
предпочитат да участват в ед

нократни акции, докато 43% от
тях биха се включили в дъл
госрочни кампании.
От особен интерес за ор
ганизаторите на проекта от
„Отворена младеж“ е, че:
● концепцията на кампани
ите е отговорила на очаквани
ята на 95% от доброволците;
● еднодневното обучение на
доброволците преди включ
ването им, е било достатъчно,
за да могат 94% от тях да се
включат безпроблемно в про
вежданите дейности. 24% от
тях посочват обучението и
като най-интересната част от
проекта.
● подкрепата от страна
на организаторите се оценя

ва положително от 99% от
доброволците;
● 39% от доброволци
те посочват инструменти
те (симулатор, алкоочила)
като най-интересни за
посетителите. 26% ги посоч
ват като най-интересни и за
самите тях.
● 79% от доброволците
дават цялостна оценка на
проекта от 5 по петобална
скала. Останалите 21% дават
оценка 4.
Проект „Бъди доброволец!
… чрез пътна безопасност“
на сдружение „Отворена
младеж“ е единственият
одобрен проект за България
в рамките на инициатива

та на Европейския съюз
„Европейската година на доб
роволчеството 2011“.
В неговите рамки през
2011 година беше осъщес
твена кампания „Избери
своя път“ в десет областни
града: София (9 септември),
Перник (12 септември), Видин
(15 септември), Монтана
(18 септември), Враца (21
септември), Благоевград
(24 септември), Кюстендил
(27 септември), Пазарджик
(30 септември), Кърджали
(3 октомври) и Хасково (6
октомври), заедно с две ед
нократни акции в Грамада,
България (25 август) и Золдер,
Белгия (3 септември).■

▲ Кметът на Враца инж. Николай Иванов и зам.-кметът на общината Красимир
Богданов присъстваха на тържество по повод откриване на кабинети по про
ект „Подобряване качеството на образованието по математика и природни
науки” и въвеждане на кабинетна система в ПМГ „Акад.Иван Ценов”. Проектът
е реализиран със средства от фондация „Америка за България” и средства от
училището. Николай Иванов благодари на фондация „Америка за България” за
финасовите средства,  с които се е  реализирала тази инициатива и сподели:
„...Винаги съм смятал, че Враца заслужава да бъде регионален център на модер
ното образование и откриването на този корпус ме кара да съм още по-убеден
в това.” От името на община Враца инж.Иванов подари  1000 лева, с които да
бъде закупен монитор за информационна система в училището.

Зам.-кметът на Враца
Светозар Луканов
посети Дома за
младежи с увреждания
в с. Три кладенци
На срещата с директора на Дома за младежи с
увреждания Цветомила Маринова бяха обсъдени
проектите, по които работят в момента, както и
неизпълнени ангажименти от страна на общината
относно ремонтните дейности.
На коледното тържество, на което младежите
представиха празнична програма, присъства и
кметът на с. Три кладенци Коцо Коцов. Зам.-кме
тът Луканов зарадва възпитаниците на дома с
лакомства. ■

нж.Николай Иванов посети из
И
ложба на кукли „Стара игра - но
ви лица” и съпровождащия я „домашен

куклен театър” от детско арт сту
дио „Българче”. Тази идея е реализи
рана от Училищното настоятелство
при ЦДГ „Българче” - Враца-1949”, ре
ализирана по програма „Живо наследс
тво 2011” на Фондация „Работилница
за граждански инициативи” с фи
нансовата подкрепа на фондация
„Америка за България”.
Целта на проект „Стара игра - но
ви лица” е да провокира интереса на
подрастващите към защитата, опаз
ването и пресъздаване на живото
културно наследство, обръщайки ги с
поглед към детството на предците
ни като част от бита и културата
на врачанското население.
СНИМКИ: АРХИВ
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Скъпи жители
на община Монтана,

Да е мирна
и честита,
весела и спорна
2012 година за
гражданите на
община
Брусарци!

Като ви поздравявам найсърдечно с настъпващата
2012 година, ви пожелавам
с най-топли чувств
 а креп
ко здраве, благополучие и
оптимизъм.
Нека бъдем по-добри, да се
обичаме повече и да имаме
силата да сътворяваме по
едно малко чудо всеки ден
– една усмивка, едно добро
дело, един топъл жест. Нека
с увереност в собствените
си възможности да работим
за просперитета на града и
общината.
Щастлива
Нова 2012 година!

Да се радваме на добро
здраве и нека в новите си
дела откр
 ием истинско
щастие! Нека да е пъл
на с плодородие, обич и
сполука!
Честита нова 2012 година!

Инж. Иво ИВАНОВ
председател на ОбС – Монтана

Скъпи съграждани,
В навечерието на новата
2012 година приемете моите
най-сърдечни пожелания за
здраве и благополучие. Нека
имаме една по-щедра и
спорна за всички година, из
пълнена с нови перспективи,
ползотворни дела и високи
постижения!
Щастлива и мирна 2012
година!

Димитрана КАМЕНОВА
кмет на Община Берковица
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Наташа ДИМИТРОВА
кмет на Община Брусарци

Ръководството на фирма
„Дивен” ЕООД – гр. Лом
поздравява всички свои
работници, служители, кли
енти и съгражданите си с
Коледа и настъпващата 2012
година с пожелание за подобро бъдеще, късмет и бла
гополучие на вас и вашите
семейства!
Нека доверието и добротата
озаряват делата и дните ни!
Щастлива и благодатна Нова
година!

Жори АЛЕКСИЕВ, управител

Щастлива и
мирна 2012 година!

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН честити на
своите служители и на всич
ки жители на общината нас
тъпващата 2012 година! С
поздрав и благослов ви же
лая здраве и късмет, духовна
извисеност, щастие и добри
на през новата година! Нека
ни съпътств
 ат много успехи и
благоденствие!

Тодор ТОДОРОВ
кмет на Община Хайредин

Честита Нова
2012 година!
На всички хора в общи
на Якимово желая дните
през следващата година
да са спорни, изпълнени
с амбиция, упорит труд и
вяра! Нека има щастие и
топлина в живота на всеки
от вас! Бъдете здрави, пове
че късмет и успехи!
Георги ГЕОРГИЕВ
кмет на Община Якимово

Благотворителна кампания
на БЧК/ БМЧК – Монтана

Всяка година ОС на БЧК – Монтана организира Коледна кам
пания, насочена към социално уязвими групи на територията на
областта. В тази връзка бяха предвидени редица инициативи:

Благотворителна кампания в „Кауфланд”

Български Червен кръст и търговска верига „Кауфланд”
организират национална благотворителна кампания за трета
поредна година. Средствата се набираха чрез поставянето на
благотворителни касички на БЧК в магазините на „Кауфланд”
от 21 ноември до 25 декември 2011 г., където доброволци на
БМЧК приканваха гражданите да дарят средства. Касичките
са с червен кръст - отличителния знак на БЧК. Средствата са
предназначени отново за финансиране на програмата „Топъл
обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК.

Хранителни пакети със здравословна храна
за 200 деца в риск

БЧК –Монтана за четвърта поредна година раздава над 200
коледни пакети за децата-сираци от І до VІІІ клас в цяла
та област. Актуализирана информация е получена чрез писма
от директорите на училищата с приложени списъци на нужда
ещите се деца. Доброволци от БМЧК–Монтана участв
 аха в
организацията по закупуване на храните, оформянето им
в индивидуални пакети и предоставянето им до всяко де
те във всички училища на територията на област Монтана.

Коледна благотворителна кампания
за хоспитализирани деца

Кампанията е национална с участието на доброволци на
БМЧК, благодарение на дарение от детски играчки от Силви
Вартан и стартира на 29.12.2011 г. във всички 28 области на стра
ната в детските отделения на болниците. Децата, които остават
в болницата в периода между Коледа и Нова година са обичайно
с най –сериозни диагнози и в особено тежко състояние. Именно
затова те бяха във фокуса на кампанията ни.
На 29 декемвр
 и доброволци на БМЧК посетиха лежащо
болните деца в детските отделения в Монтана, Берковица
и Лом и те получиха своя коледен подарък. За занимални
те в отделенията бяха предвидени и много развлекателни
и образователни игри и подаръци.

Канцеларски
материали.
Книги.
Офис мебели.
Компютри.
Консумативи.
Софтуер. Сервиз на техника.
Реклама и дизайн.
Доставка до клиента!

Монтана, ул. „Хан Аспарух” 34,
тел./факс: 096/30 19 10
книжарница;
30 11 33 – рекламен офис;
0898/92 69 69.
www.fixofficeservice.com

Коледари
поздравиха
кмета на Видин
▲ Коледарчета от групата за пресъздаване на автентични български обичаи при читалище „Цвят”
представиха обичая „Коледуване” и поздравиха кмета на община Видин Герго Гергов и Пламен Трифонов –
председател на Общински съвет. Пожелания за здраве, берекет и сполука отправиха и коледарчета от
ОУ „Отец Паисий” и ЦДГ „Детелина”. За хубавите пожелания малките коледари бяха дарени с лакомства,
плодове и краваи. СНИМКА: АРХИВ

DANI CAR SERVICE

Диагностика и
ремонт на
двигатели и
ходова част
Монтана, ул. „В. Търново” 78, тел. 0887/90 99 74

И&И ДИЗАЙН

●Дизайн и печат на билбордове,
табели, светещи реклами,
обемни букви, тотеми, пана от
винил, надписи от PVC фолио и др.
●Широкоформатен печат
Монтана, бул. „Ал. Стамболийски” 11,
GSM 0888 396 775, e-mail: iidesign@abv.bg

■ Системи
    за сигурност
■ Техническа
    охрана на
    обекти с
    автопатрулни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599, 0886/036 990,
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

29 декември 20114 януари 2012
29 ч Св. 14 хиляди
младенци-мъченици,
избити от Ирод във
Витлеем. Преп. Маркел
30 п Св. мчца Анисия.
Св. свщмчк Зотик
Сиропитател. Преп. Теодора
Кесарийска. Преп. Теодора
Константинополска
(Блажи се)
31 с Преп. Мелания
Римлянка (Отдание на
Рождество Христово)
1 н Нова година. Неделя
пред Богоявление.
Обрезание Господне.
Св. Василий Велики. Св.
Емилия. Св. мчк Василий
Анкирски Анкирски
(Василовден)
2 п Предпразненство
на св. Богоявление. Св.
Силвестър, папа Римски.
Преп. Серафим Саровски
Чудотворец
3 в Св. прор. Малахия.
Св. мчк Гордий
4 с Събор на св.
70 апостоли. Прпмчк
Онуфрий Габровски.
Преп. Теоктист

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

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

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”
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КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА
в Криводол
17,30 часа

30.12.2011 г. (петък)

●Самодейна програма на
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” – Криводол
●Фолк-концерт на Борис Дали

Място: на площада пред
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924”

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”

Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, оторизиран сервиз,
легализация
Механична обработка на метали и неметали
Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

Магазин за риба
на Общинския пазар в Монтана
●Рибни изкушения
●Скумрия на скара
●Винаги пресни и вкусни пържени:
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек,
картофи.

За предварителна заявка: тел.
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
– 2006” ЕООД
Магазин за риба

на Общинския пазар в Монтана

●Прясна риба:
сом, шаран, бял амур.
Собствено производство, с гарантирано
качество. От язовир: с. Студено буче, с. Д-р
Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба:
хек, цаца, скумрия.

“МОНТКОМЕРС” ООД
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

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

КАРТЕКС
Автомобилни
технологични системи
Калин Кирилов

„Ася Рапонска - 2011” ООД

► Работно облекло,

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия
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Иван Атанасов
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157
e-mail:ivasberk@abv.bg

Клиентските
центрове
на "Овергаз" с
променено работно
време по
празниците
Работното време на клиентските центрове на
„Овергаз” в страната ще бъде частично промене
но заради коледните и новогодишните празници.
В работните дни за периода 24 декември – 2 яну
ари 2012 година ще бъдат отворени офисите на
улица „Ралевица” № 24 в квартал Бояна, София
и улица „Цар Освободител” № 182 в Кюстендил.
Останалите центрове за консултации в страната
ще бъдат затворени.
За сигнали за аварии или технически проб
леми клиентите ще могат да се обръщат към
диспечерския екип на компанията на телефон
0800 11 211. Линията е денонощна и ще бъде на
разположение и през празниците.
Единният информационен номер 0700 11 110
също ще бъде активен от 27 до 29 декември.
През останалите дни клиентите могат да се въз
ползват от автоматичното телефонно меню,
за да проверят на сметката си или да въведат
самоотчет. Същата информация – за сметки, фак
тури и самоотчети, абонатите могат да получат
на www.overgas.bg – програма „Овергаз +”.
За да улесни максимално клиентите си,
„Овергаз” предлага и няколко начина за безна
лично плащане чрез услугите „Е-pay” и „B-pay”.
Може да се плати и на каса в клоновете на
Български пощи, от разпл
 ащателна сметка в
ОББ, ДСК или Райфайзен банк, или пък с дирек
тен дебит и по банков път с платежно нареждане
или вносна бележка.

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

120 години пазаруваме
с доверие!
Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

ПРОДАВАМ къща
с дворно място
520 кв. м в
Монтана.
Тел. 0886/273042

Ветеринарен кабинет

д-р Станислав
Якимов

●рентген, ехограф,
биохимичен анализ,
подстригване и
електрохирургия
Зоомагазин

● храни и аксесоари за

кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта”
8; тел. 0888/54 3 011

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

спектър

Фонд за дарения
ТОМА ГЛАСНОВ

Идея, превърната
в реалност
Светлана КАРАДЖОВА
убавите неща се появяват спонтанно. Дори
без да разбереш как и защо. Нужни са са
мо добра воля, желание да правиш добро, да го
споделяш с другите и да дариш частица от сър
цето си за тях.
Така преди малко повече от месец се роди и
идеята за създаване на обществен фонд, който
да набира средства за ремонт на часовника в
кулата над Кметството в Бърдарски геран. Дойде
от Австрия, където живее Тома Гласнов, внук
на Тома Гласнов, познат в селото като „злата
ря“, или „албанеца“. Гласнови са преселници от
Хърватия и намират своето място в създаденото
от банатск ите българи село.
Идеята бе завъртяна в групата „Бърдарски
геран – обичам това село“ във Фейсбук и полека
придоби реални очертания. Кметството започна
да търси часовникари, които разбират от голе
ми градски часовници. След усилено търсене и
договорки с часовникари от Варна, Ботевград
и Габрово, накрая бе постигнато споразумение
габровският часовникар да се заеме с проблема
през новата година.
И точно в този момент се случи чудото – хора
та от Бърдарски геран
сякаш се събудиха
и видяха, че могат и
сами да се справят,
ако подадат ръка на
Тома Гласнов и заедно
с помощта на много
хора направят така, че
часовникът да се пре
върне в общо дело.
Павел Велчев,
човекът, който се е
грижил за часовника
от неговото поставяне
през 1986 г. до преди
няколко години, по
ема ангажимента да го
ремонтира, ако дарите
лите поемат разходите
за пренавиване на електромотора и закупуването
на нужните предпазители, за да не гори толкова
често от нередовния ток в селото.
Павел Велчев обеща да обучи и младия Иван
Кърчев, който се съгласи да поеме присърце гри
жите за часовника. От самата общност излезе
идеята да бъде намерен начин да се осигурява
символично заплащане на новия техник на ча
совника за ангажимента да се качва в кулата два
пъти седмично и да го поддържа.
Марияна и Александър Иванови, живеещи в
Свищов, даряват строителните материали и бо
ите за ремонт на фасадата на кулата.
Спонтанно дарителите започнаха да се
увеличават. Приятели на Бърдарски геран от бли
зо и далеч заявиха желание да се включат в ини
циативата и така фондът за набиране на средст
ва за ремонт на часовника прерасна в обществен
фонд за дарения за Бърдарски геран по повод
предстоящото честване на 125-годишнината на
селото.
Тома Гласнов пръв дари 500 евро сега, а по
Великден още 300 евро, които са достатъчни да
покрият освен ремонта, така и едногодишните
нужди на часовника.
„Помогни си сам, за да ти помогне и Господ!“
Жителите на Бърдарски геран направиха първата
крачка към осъзнатото възприемане на общност
та като сила, която може да сътворява чудеса.
Банковата сметка на Инициативния комитет за
честванията на 125-годишнината на Бърдарски
геран е:

Х

INTERNATIONAL ASSET BANK
Клон Бяла Слатина
IBAN: BG 03 IABG 7494 500 243 3000
BIC: IABGBGSF
„Инициативен комитет за чествания”
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Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
а осма поредна годи
на в Белоградчик се
проведе Традиционен ко
леден турнир по волейбол.
Негови организатори бяха
Община Белоградчик и
волейболен клуб „Град”. В
състезанието взеха учас
тие осем отбора, а освен
тимовете на VІІІ, ІХ, Х, ХІ
и ХІІ клас, се включи и от
бор на ветераните. За пър
ви път участваха в турнира
със свои отбори и V и VІ
клас със среща помежду
си, завършила при резул
тат 1:2 гейма.
В продължение на ня
колко дни почитателите
на волейбола - спорт с
традиции за града, ста
наха свидетели на майс
торск
 ите изпълнения на
състезателите, като над
всички се открояваха
младежите, които се със
тезават за волейболен клуб
„Град”. След зрелищните
мачове, изпълнени с мно
го емоции и драматизъм,
турнирът излъчи и своите
победители.
Кметът Борис Николов
поздрави призьорите и
всички участници в турни
ра и връчи купи и грамоти
на първите три отбора
- ХІІ клас – І място, Х
клас – ІІ място и отбо
рът на ветераните – ІІІ
място. Директорът на
СОУ „Хр. Ботев” - Цецка
Нешева, и Красен Христов
– треньор и преподавател
по физкултура, също учас
тваха в церемонията по
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Кметът на
Белоградчик
награди победителите
в традиционния
коледен турнир
по волейбол
награждаването. Почетни
грамоти от името на ВК
„Град” бяха връчени на
отличилите се състезатели:
Кирил Радославов – за

най-полезен състезател,
Иван Генов – за най-добър
разпределител, Моника
Ролинска – за най-мъж
ко момиче и Николай

Вътев – за най-добър напа
дател. Те получиха и ин
дивидуални награди, оси
гурени от фирма „В.А.Т.”
- Белоградчик.■

Повишения и награди
за служители на
ОД МВР – Монтана
▲ Над 3000 лева са събрани при благотворител
на акция на ОД МВР Монтана за подпомагане на
11 деца на починали служители на дирекцията.
Парите бяха връчени на тържествено събра
ние от директора на ОД МВР комисар Валери
Димитров

Н

а тържествено съб
рание в ОД МВР
- Монтана директорът коми
сар Валери Димитров връ
чи по 3000 лв. на 11 деца
на починали служители на
дирекцията.
Паричните средства са
събрани от доброволни
суми, дарени от служители
те на областната дирекция,
от благотворителен турнир
по футбол на ОД МВР и
от продажбата на коледни
картички, изработени от
децата на Втората детска
полицейска академия в Лом.
По случай Коледните и
Новогодишните празници,
както и за постигнати ви

соки резултати в служеб
ната дейност и конкретен
принос при изпълнение
на професионална задача,
комисар Валери Димитров
и зам.-директорът комисар
Кирил Георгиев награди
ха 8 служители на облас
тната дирекция на МВР.
По същия повод други 18
служители са повишени в
категория и длъжност. Пет
служители са наградени от
комисар Димитров с па
рични награди. Служител
на криминална полиция на
РУП Монтана е отличен от
министъра на вътрешните
работи с “обявяване на бла
годарност”.■

Слово

плюс

Слово

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

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

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Обявяват чипровските
мъченици за светци
Епархийският съвет
на Видинската митро
полия започна процеду
ра по канонизиране на
чипровските въстаници.
Решението е взето през
ноемвр
 и по предложе
ние на Преосвещения
Велички епископ Сионий,
Викарий на Видинския

митрополит. Вече е
създадена комисия, ко
ято ще събере нужните
документи. По темата
трябва да се произнесе
Светият синод в пълен
състав.
Епископ Сионий пред
лага да бъдат канонизи
рани загиналите учас

Поетичен салон
Благо ПРАНГОВ

Размишления
пред бъдника
Към читателите на в. „Слово плюс”

Пак кръгът годишен завъртя се
във дървото с връх във вечността;
времето, със ореол от страсти,
бди над бъдещето на света.
Покрай бъдника, с пламтящо слово,
българския род да поздравим
и да бъдем винаги готови
бъдещето му да защитим.
Стига двойственост! Омрази стига!
Да гравираме във съвестта,
докъдето времето достига,
на дедите добродетелта!
„Слово плюс” отключва светли двери,
бодрост влива в тъжните ни дни;
в „Слово плюс” днес всеки ще намери
вярата в честити бъднини.
И оная епохална ера
на спокойствие и на възход,
през която черните химери
бе загърбил целият народ.
... Пак кръгът годишен завъртя се
във дървото с връх във вечността;
времето, със ореол от страсти,
бди над бъдещето на света.
Нищо, че света затрупва зима.
И животът зъл е и... суров.
Щом го има „Слово плюс”, ще има
вяра и надежда, и любов...
Декември 2011 г., Разлог

тници във въстанието
от 1688 г. от Чипровци,
Копиловци, Железна,
Долно Церовене и оста
налите селища в района.
В боевете живота си са
дали хиляди. Костите на
много от убитите се пазят
в Чипровския манастир.
Повечето са православни,

но сред тях има и
католици. Католическата
църква “Света Мария”
тогава е сравнена със
земята. Всяка година през
октомвр
 и в светата оби
тел се събират стотици,
за да почетат паметта на
предците си.
Комисията за кано

низацията се оглавява
от епископ Сионий. Тя
ще издири сведения за
имената на духовниците
участвали в Чипровското
въстание.
Ще събере също ис
торически сведения
и снимков материал.
Всички сведения и мате
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риали с подготвен док
лад ще бъдат внесени в
Светия Синод. Първото
заседание е насрочено
за 18 януари 2012 г. в
Чипровския манастир
“Св. Йоан Рилски“.
На 3 април в хрампаметника “Св. Ал.
Невски” в София пат
риарх Максим извърши
първата си канонизация.
За светци църквата
той обяви Баташките и
Новоселските мъченици.
Това бе първата канони
зация от 49 г. насам - през
1962 г. за светци са обяве
ни Паисий Хилендарски
и Софроний Врачански.■
Слово плюс

Награди за врачански
художници
►Кметът на
Враца инж.Николай
Иванов връчи награ
дите на Коледната
изложба-базар
на врачанските
художници, която се
провежда за четвър
ти път и ще продъл
жи от 20 декември
2011 г.  до 25 януари
2012 година.
Двадесет и седем
врачански худож
ници са представи
ли  54 свои творби.
Жури в състав: пред
седател  - Силвия
Равнополска, и чле
нове - Явор Венчев
и Милен Василев,
определи носите
лите на първа наг
рада в разделите
живопис, скулптура,
графика и при
ложно изкуство.
Наградите бяха връ
чени съответно на:
Александър
Василев-Василевса
спечели първа наг
рада в категория
живопис, Валентин
Леков – в категория
графика, Красимир
Кръстев в катего
рия скулптура, а
в раздел приложно
изкуство първа наг
рада спечели Тодор
Митов.
СНИМКА: ОБЩИНА ВРАЦА

да не обещае на вятъра да тръгне
с него? Това е особено състояние
на духа и сърцето. Нищо чудно,
че копнежът е неистов за „сено
„Отиваш си, лято”, Александра Симеонова,
кос”, за „много слънце”, земята да
е пълна с „ухание”, „тревите да
„Полимона” ООД, Монтана, 2010
са морни от живот” и „билките да
ме опиват с дихание”, за да бъде
човешките, на дълбоки размис
Цветан ИЛИЕВ
„проста като пролетна трева, неж
ли за красотата и смисъла на
Сред пороя от стихосбирки,
на като стръкче от тинтява, чиста
живота, за вселената, наречена
голяма част от тях графомански,
любов. Симеонова ни потапя в ед като изворна вода”. Красотата за
попаднеш ли на истинск о поети
на лятно-есенна атмосфера, в ко нея е „вълшебница”, а „мъдрост,
ческо творение, ти се иска да
това е надежда”, която щедро
извикаш: „Еврика!” С такова чувс ято човекът непринудено се изя
извира от последните листа. Дори
вя
в
а
с
фи
л
о
с
оф
с
к

о
т
о
си
сияние,
с
тво посрещнах стихосбирката на
голямата си любов. В тази атмос да дойде зима, „в мен летни води
Александра Симеонова „Отиваш
ще ми пеят”. И в тая лятно-есенна
фера той не може да бъде инди
си, лято”, втора нейна книга. Не
панорама естеств ено особено и
зная как да почна моите бележки. ферентно същество, а мислещо,
централно място заема любовта
развълнувано, с едно буйно
Заглавието на стихосбирката е
като вселена на нежност, вдъх
емблематично. Това е водоразде подводно течение. И откровения,
лът между лятото и есента и може откровения. Не случайно първият новено и на елегичност от далеч
ност и раздяла. Нека отминава
цикъл е озаглавен „Есенна жара
би той е най-благодатният извор
любовта, но тя я жадува да оста
ва”, а вторият – „Небесна те съз
за поетични откровения. Това е
време на поетическата жарава, на дадох”. Тя сънува огъня на жълти не „въздушна и небесна”, такава
любов има „своето топло място,
те листа и своя танц сред тях „на
природната и житейска мъдрост
там, при звездите”, т.е. това е
нестинарката”. Това може да го
и философия, на зависимост
голямата човешка любов, която
каже само истинска поетеса. Как
та на природните състояния с

Докосване до жарава

вдъхновява, сътворява, прави
човека птица и вълшебник – Тя е
трудна любов. За нея поетесата
сътворява образа на любимия
с „най-жадувани черти”, „мъжки
характер”, „с глас, който обрича”,
„с незабравими очи” и „щастливо
бреме да бъдеш обичан”., т.е. да
е достоен за любовта „въздушна
и небесна”. Но дали на тези изпи
тания е способен реалният образ.
Оказа се, че той не издържа на
„вихъра празничен” и се завръща
при „делника с най-обикновени
неща”. В такъв случай той няма
да почувства „златото на есента
по тротоарите”. Най-страшното,
което довежда до сбогуване, е
мигът, когато той облича „най-гру
бата си дреха и всички светлини
гаснат в него”...
До тук ще спра, макар че мно
го добри думи напират да бъдат
казани за това поетично цвете. Не
случайно третият цикъл носи заг
лавието „Топлина за цвете”.■

