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Ñðåùà íà ÓÑ íà ÍÑÎÐÁ è
óïðàâëÿâàùèòå îðãàíè íà
îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè, 29 þíè
Съкратена информация за проведената поредна среща с
Управляващите органи, представената от НСОРБ общинска
позиция и постигнатите договорености

Вежди Рашидов: С икономиите постигнахме класика в
жанра
в-к “Земя”

“Äÿíêîâ, íàçíà÷è
ìå èëè ñè îòèâàé!”
В събота Областната организация на Mладежкото обединение на БСП във Враца се включи в националната инициатива, „Дянков, назначи ме!”, посветена на младежката безработица.
Тази акция сложи края на едноседмичната кампания в областта, с която се набираха молби за
работа, адресирани директно до министър
Дянков. Молбата за работа е придружена от мотивационно писмо:

Отговори на въпроси, поставени на предишната среща:
1. На 30 юни Министерският съвет прие
Постановление за приемане на методология
за определяне на финансови корекции, които
се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструмен-

ти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и от Европейския фонд за рибарство.
При установен случай на нередност размерът на финансовата корекция ще бъде определян въз основа на размера на финансовата загуба.
на 3 стр.

F

Добрата новина

Ïðàçíèê â ñåëî
Ñòóäåíî áó÷å
С
народно
веселие хората
отбелязаха деня
на официалното
откриване
на
обновения площад
на селото - 12 юли
т.г. Гости на
празника
бяха
кметът
на
Община Монтана
Златко Живков и
кметове
на
съседни села.

Îêàñòðåíà, áîëíèöàòà â Ìåçäðà
ùå îòèäå êúì çàêðèâàíå
Г-н Дянков,
Назначете ме на работа. Аз съм един от
70-те хиляди безработни младежи. Не искам
да съм „абонат” на Бюрото по труда…
Съзнателно не започвам с професионалните си качества, опит и амбиции. Описах ги в
десетки мотивационни писма през последните месеци… Но не ме наемат, защото
ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО стопира българския бизнес. Работодателите нямат алтернатива освен да „режат” хората... Мерките,
които взема правителството в сферата на
младежката безработица, са направо жалки…
Въпреки всичко това мисля, че мястото ми
е тук, в БЪЛГАРИЯ. Защото смятам, че страната ми има нужда от мен и от хората на
моята възраст.
Вече платих личната си цена на кризата,
като останах без работа. Не съм в състояние и не искам да плащам цената на вашата
политика.”
Това виждане споделиха и десетките, присъединили се към кампанията и подали заявления
до министър Дянков само за няколко часа, като
бяха категорични:
”ДЯНКОВ, НАЗНАЧИ МЕ ИЛИ СИ ОТИВАЙ!”
В следващите дни предстои обобщаване на
резултатите от кампанията за областта и насрочване на пресконференция за тяхното
оповестяване. Призоваваме всички граждани да
станат част от борбата с безработицата на
адрес http://www.gospodinministar.com ,за да останем в БЪЛГАРИЯ!

Елеонора ЦАНОВА
Дебати за бъдещето на болницата в железничарския град събра
депутатите д-р Янко Здравков и
Николай Рашев от ГЕРБ и Георги
Божинов от Коалиция за България с
общински съветници и лекари.
Разговора, иницииран от председателя на общинския съвет Дилян
Дамяновски, откри кметът на
Мездра Иван Аспарухов, който одобри решенията на съветниците да

“Ако МБАЛ - Мездра бъде лишена от две от основните си отделения - АГО и хирургичното, то заедно с тях си отива и реанимационното, а това води
цялото здравно заведение към закриване.”
защитават болницата си и призо- от предвиденото рязане на отдева към консенсус. Да подкрепят тях- ления от структурата на мездренното решение бяха дошли и предс- ската болница.
тавители на община Роман, житена 3 стр.
лите на която също ще пострадат

Криводол,3060, ул.
„Георги Димитров” 124 А,
тел: 09117 2563, тел/
факс: 09117 2130,
е-mail: simex_03@abv.bg
Произвежданите изделия от „СИМЕКС” ЕООД са със
специално предназначение и много широк обхват на
приложение:
·Широка гама от стандартни и подвижни гумено лентови транспортьори и резервни части за тях –
ролки, задвижни и опъвателни станции, барабани и други,
използвани за превоз на насипни материали в различните
области, като циментовата и химическата промишлености,
селско стопанство, лека и преработвателна промишленост,
вародобив, зърнопреработка, рудодобив, енергетика,
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въгледобив, хранително – вкусова промишленост и други по наша
документация, на клиента или съвместно разработена такава.
Ролките се произвеждат на технологична линия по съвременна
уникална технология, голям гаранционен период, пригодени за
ремонт, работещи при висока концентрация на прах, влага и
агресивна среда;
·Сухи ръкавни с импулсно продухване филтри,
предназначени за очистване от прах на запрашен въздух и такива
газове в отрасли на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо и гипсодобива, скалната
обработка и други;
·Мокри инерционни филтри – със същото предназначение
като сухите, но се използват при повишена влажност на
очиствания въздух и газ;
·Инсталации за микропродукти - предназначени за
получаване на високо дисперсни микропродукти с едрина от 5 до
300 µm чрез сепариране на насипни или смлени минерални суровини;
·Нестандартно оборудване, включващо обикновени метални
конструкции или такива с повишена точност, изискващи
специални части по документация на клиента или съвместно
разработена такава.

за делника

Ìëàäåæè îò
òðè äúðæàâè
ïðîïðàâÿò
îáùè ïúòåêè
Светлана КАРАДЖОВА
От 5 до 9 юли община Бяла Слатина бе домакин на проекта “Пътеки за устойчиви младежки
екологични инициативи в трансграничния регион»
, реализиран от сдружение «Скът 09» - с.Войводово,
а целевата група по проекта са деца и младежи
от Народно читалище „Съединение-1923” - село
Бърдарски геран, от Културното дружество на
банатските българи в село Иваново (Сърбия) и младежка фондация „ЕЛМИ” от град Слатина (окръг
Олт, Румъния).
Те ще установят партньорски контакти, ще
реализират основните дейности и ще осигурят
устойчивост на своите инициативи чрез подписване на меморандум.
На 6 юли дейностите по проекта започнаха с
химна на Европа в с.Бърдарски геран, където гости и домакини заедно отпразнуваха и първия рожден ден на Дневния център за работа с деца
„Палкенче”. Ръководителите на гостуващите групи представиха своите организации, а от страна
на домакините имаше отлична подготовка по посрещането в знак на желанието за бъдещо ползотворно сътрудничество не само в екологичните
инициативи, а в цялостното общуване между младите хора. Младежите от трите групи засадиха
по един кипарис като символ на тяхната връзка,
раждаща се с този проект – дърветата ще растат заедно с развиващите се взаимоотношения
между организациите. Кулинарна изложба показа
богатството на банатската българска кухня и
всички участници в празника опитаха с удоволствие от експонатите.
Основната цел на проекта „Пътеки за устойчиви младежки екологични инициативи в трансграничния регион» е да насочи вниманието на млади
хора от България, Румъния и Сърбия към едни от
най-сериозните проблеми на нашето съвремие –
замърсяването на околната среда, опазване на
биоразнообразието, глобалното затопляне, изхвърлянето на вредни емисии от големите индустриални заводи и други тревожни тенденции, свързани с околната среда. Дейностите ще се проведат на територията на с. Бърдарски геран и об-
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Òðåâîãè â Ðåáúðêîâî çàðàäè
íîâàòà öåíòðàëà íà Èñêúðà
В събота жителите
на село Ребърково организираха своеобразен
протест по време на общественото обсъждане
на проекта за изграждане край селото им на
малка електрическа
централа на Искъра.
Няколко са тревогите
им, посочени в предоставената на инвеститора, германската фирма “Нова енергия” ООД,
подписка. Първо, което
за тях е и най-важното
- сигурността, тъй като централата ще бъде съградена току до къщите и при, не дай си
Боже, прииждане на
Искъра, реката може да
залее селото. Втората,
че ще се повдигнат подпочвените води, които
и сега правят необитаеми мазета и градинкиq
и трето, че вибрациите
и шумът на машините
ще бъдат затормозяващи и опасни за здравето,
най-вече на децата. Може би ще е по-тихо
от вувузелите на
световното, но шум
постоянен и опасен ще
има - шегуват се
хората. Кметът на община Мездра Иван
Аспарухов бе категоричен, че общинските
съветници и екипът му,
при гаранциите, които
се дават от фирмата и
възможностите за допълнителна ангажираност на хора в строителството, както и
залегналите в съвместния договор условия за
изграждане на спортно
игрище и детска
площадка, те застават
зад съвместния проект.
Становища, с които се
разрешава проектирането и изграждането на

централата, са дали
всички контролиращи
институции. Селският
кмет Филип Димитров
застана зад своите
избиратели. А мнението
на болшинството от
тях е като това на Цеца
Николова: - Централата

Съществуващите
някога овощни градини
отдавна са унищожени,
плодната земя около реката става все помалко, а хората намират препитание в
Своге, Мездра или пътуват чак до столицата.

хората от селото можеха да прочетат, че фирмата има разрешително
от Басейнова дирекция
на Министерството на
околната среда и водите - Плевен, определила
точно най-подходящото
място и количеството

ще е на 50 метра от къщата ми, не съм съгласна с построяването й
толкова близо до
селото, при наводнение
реката приижда и ще
мине направо през дома
ми. Имаме вече опит с
ужаса, който преживяхме преди четири-пет
години, когато Малата
река ни заля. Опасения
за бъдещето на селото
и здравето на децата
изрази и младото семейство Димитрови.
Ребърково, което има
близо 350 жители, освен
с хубавата си природа и
това, че оттук е коренът на станалия популярен с образа на Гацо
Бацов актьор Краси
Радков, дори и селската
кръчма се казва “При
Бацо”, няма никакъв
поминък.

За тях строителството на ВЕЦ е алтернатива, но неизвестността ги плаши. В подкрепа на бъдещата централа се изказа и кметът
на Своге Емил Атанасов.
В тази част на реката
италианска фирма е изградила по нови технологии вече две централи, три ще трябва
да влязат в експлоатация до 2013 година, предстои построяването на
още четири, като в бъдеще само в тази средна част на Искъра ще
има действащи общо
девет малки ВЕЦ-а.
Убедителна и аргументирана бе презентацията на проекта от
страна на фирмата
“Нови енергии” ООД и управителят Йордан
Станимиров. В листовки

вода, която ще се
използва. Гаранция, че
наводнения няма да има,
дават според него и две
германски консултантски фирми, новото поколение съоръжения ще е с
по-малко вибрации и шум.
От фирмата гарантират 100 000 лева годишен приход на бедното
село, като част от
дивидента, който ще получава от тях община
Мездра. Пред разтревожените и изпълнени със
съмнения присъстващи
на общественото обсъждане хора от фирмата заявиха, че ще им поемат
уличното
осветление, ще изчистят устието на причинилата преди години бедствие Малата река, а за
груби и довършителни
дейности ще наемат за

срок от 18 месеца близо
стотина работници от
селото . По-далечни някак си оставаха обещанията за развитие на
туризма и спорта.
Изпълнителният директор на “Хидроенергетика”, фирмата проектант на централата с
мощност малко над 3
мегавата, Димитър
Попов също се опита да
успокои духовете, като
даде точни данни за параметрите
на
съоръжението, както и
за филтрацията на
водата, за височината на
бъдещите
диги.
Сравнението, което
както представителите на германската
фирма, така и проектантите направиха с изградена подобна централа
на Дунава току под
Виена и други препратки в чужбина, провокираха хората от селския салон да припомнят
скептично, че все пак
тук е България и се
строи от българи.
Готови за преграждане на пътя към
мястото, където трябва да се строи малката
ВЕЦ “Ребърково”, жителите на селото настояха за спазване на щедрите обещания, за допълнителни гаранции и
сигурност. Въпреки примамливитге финансови и
социални обещания, болшинството настояваха
централата да не бъде
толкова близо до домовете им, да не къса от
плодната им земя и да се
осигури място, където
децата на Ребърково да
играят и спортуват
спокойно, а домовете им
да не се тресат от
вибрации.
“Слово плюс”

Îêàñòðåíà, áîëíèöàòà â Ìåçäðà...
F от 1 стр.

щина Бяла Слатина, област Враца и ще включват
– лекционни занятия, презентации на добри
практики, организиране на дискусии, съвместно
почистване на терени, вечери на банатската и
местната култура и традиции, опознавателни еднодневни екскурзии до природни и исторически
забележителности. Планирани са също и спортни
инициативи: походи, занятия на открито, състезателни игри и др.
Младите хора от с.Бърдарски геран имат вече
установена практика на колективни занимания
след откриването на Дневния център «Палкенче»
през лятото на 2009 година. Тази практика получи
номинация за иновативност от ФРМС през януари 2010г. и проект на месец ноември 2009 г. на
фондация «Лале» . Формираните групи по интереси и многообразните инициативи позволяват младите хора да станат активни участници в цялостния живот на селото. Желанието им да създадат една партньорска мрежа с връстниците си
от Румъния и Сърбия, правят екологичните инициативи по проекта с глобален характер.

“ПРОМИШЛЕНО
СТРОИТЕЛСТВО” ЕАД
гр. Враца

ИЗВЪРШВА
ВСИЧКИ
ВИДОВЕ
СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
Враца, бул. “Христо Ботев”46
Тел. 0887/433 334

Д-р Илиана Михайлова, управител
на МБАЛ в града, поясни, че те обслужват общо 35 села от общините
Мездра и Роман. Разполагат с отлична материална и леглова база, отделенията са ремонтирани скоро, апаратурата отговаря на европейските
стандарти, а медиците са с висок
професионализъм. През миналата година сме обслужили 5993 пациенти, от
които една трета са от други
области, използваемостта на легловия фонд е 75-80%” - изнесе фактите
д-р Михайлова. Според нея в акушерогинекологичното отделение, в което
работят петима лекари специалисти
и са родени 277 бебета, единственият пункт, който не покриват, е изкуствено измисления норматив от 300
раждания минимум. Другото, поставено под заплаха отделение, е
хирургията, където има също петима
лекари със специалност, разполагат и
със собствени клинична и микробиологична лаборатории, както и за образна диагностика. Там специалистите са
направили 43 много сложни операции,
109 сложни и 433 със средна сложност.
Ако тези отделения си отидат, заедно с тях ще си отиде и отделението
за реанимация, ще напуснат специалисти реаниматори, каквито в
България вече са кът. Според ръководителя на мездренската болница, при
този акт на окастряне ще трябва да
напуснат 14 медици и 33 медицински
сестри, които няма къде да отидат и
ще се влоши работата и на оставащите в неяснота още три отделения.
Идеята на мястото на затворените отделения да отвори врати нова структура за долекуване, все още
с неясен статут и финансиране, носи
несигурност и съмнения относно бъдещата реформа в здравеопазването

и най-вече тревога за здравето на
хората. Води до съмнения за цялостното закриване на болницата, в която
през 2009 година са вложени 100 000
лева за нова модерна апаратура, собствени и общински пари. Въпреки че
досега болницата е била на печалба,
свиването с 8 % на материалните
разходи, а на лекарствата с 19% и найвече намаляването с 14 % на клиничните пътеки води до загуба вече с 19
000 лева неразплатени сметки.
Здравното заведение очаква да получи обаче 300 000 лева забавени от
НЗОК плащания.
В разговора се включиха общински
съветници от всички представени в
местния парламент партии, които изцяло застават в бойна защита на своята болница. Бе предложено при новата здравна областна карта да бъдат
запазени и шестте отделения с редуциран брой легла, да се предизвикат
от присъстващите на дебата депутати законови промени, които да регламентират структурите за доболнично лечение. Решението за закриване на отделения и болници да не се
прави по шаблон, макар и по европейски тертипи, а да се вземе обективно
решение. Ние сме длъжници на хората
по отношение на тяхното здраве и
медицинско обслужване, заявиха съветниците от Мездра и Роман.
Градоначалникът Иван Аспарухов
изрази тревогата си, че при закриването на отделения ще доведе и до цялостното унищожаване на здравното заведение, както и за тези изкуствено създадени критерии и за забавените плащания от здравната каса,
които отежняват и без това кризисното финансово състояние на
болницата. Той изрази съгласието си
от необходимостта за оптимизиране на дейността там .
Какво ще се крием зад критериите

на Европа, и какво друго ни е
европейското,
репликираха
съветници. От Община Роман, зам.кметът
Влъчко
Маринов
бе
категоричен, че “бай Кольо от Оселна
не го интересува реформата, а кой
може бързо да му подаде ръка и да го
спаси в нужда”. Депутатът от ГЕРБ
д-р Янко Здравков се опита да обясни
политиката на управляващите при
изработването на здравни карти на
всички области и увери, че при срещата си със здравния министър във
Враца във вторник ще поставят въпроса и сподели, че лекар от врачански
диспансер взема 30 000 лева възнаграждение на месец. Той бе репликиран,
че средната заплата на медик със специалност в Мездра е 1600 лева.
“Болницата ви е една от най-добрите,
а здравната карта трябваше да стане преди години, но нямаше политическа воля, защото се знаеше високата социална цена. Броят на леглата
ще бъде оптимизиран, предвиждат се
четири отделения да останат и едно за долекуване с 45 легла. Няма краен вариант, не е решено окончателно” - успокои духовете народният
представител. Другият депутат,
Николай Рашев, като че ли прояви помалко местен патриотизъм, като
изнесе, че имал информация за неудачи в здравното заведение.
Общественият интерес в Мездра
и Роман изисква болницата да я има,
ние не сме против намаляването, оптимизирането броя на леглата и сме
за ефективното им използване, както и за по-интензивната работа, но
това да стане, запазвайки структурите на МБАЛ – Мездра, в противен
случай ще блокираме входа на града,
който е и вратата на Северозапада,
заканиха се общинските съветници
от двете потърпевши от бъдещите
здравни преобразувания общини.
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Ïðîìÿíàòà â
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åäíà ãîäèíà äà èçâúðøè íóæíèòå ðåôîðìè ÁÑÏ. Èäå ëè?
Кметът на Община Мизия д-р Виолин Крушовенски сподели опита на
общината за: ”Обновяването на читалищата с подкрепата на местната
власт и бизнеса – кметовете в помощ на НПО и предприемачите”
На 10 юли в хотел “Тинтява” във
Вършец се проведе семинар за
“Обмяна на опит и добри практики в
работата на местата власт по
програмите на Европейския съюз”,
организиран
от
Либерален
институт за политически анали
(ЛИПА) и НДСВ.
Христина
Христова,
председател на НДСВ, откри
семинара и направи изявление пред
журналистите. Правителството
пропусна първата година да
извърши нужните реформи, каза тя,
очаквам през следващата реформи
като за две години. НДСВ прие
програмата на ГЕРБ за управление
на страната, но тя не се изпълнява,
е другата политическа оценка на
НДСВ за първата година от
управлението на Бойко Борисов. Не
бих искала да съм социален министър
в това правителство, каза още
Христина Христова, защото то
няма
ясна
визия
за
здравеопазването,
пенсиите,
човешките ресурси и данъците.
Лутат се, не са сигурни и не знаят
какво ще правят през следващите
три години. Според Христина
Христова НДСВ остава партията
на добрия тон, на управленската

компетентност и съжалява, че на
различни места в страната нейните
хора, опитни и компетентни, също
са уволнявани.
На
семинара
присъстваха
бившите областни управители от
Северозапада инж. Тони Върбанов,
Мартин Дончев и д-р Антонио
Георгиев. Темите, по които бяха
проведени
дискусии,
бяха:
“Положителни страни и трудности
в работата с оперативните
програми на ЕС. Идеи за подобряване
на процедурите за следващия
програмен период” с лектор Мария
Дивизиева; “Дунавската стратегия
– възможност за развитие на региона.
Представяне на основните програми,
които се финансират и управляват
директно от ЕС”, лектор Валентина
Измирова;
“Обновяване
на
читалищата с подкрепата на местна
власт и бизнеса – кметовете в помощ
на НПО и предприемачите”, докладчик
д-р Виолин Крушовенски. Медиатори
на семинара бяха Любомир Дацов,
Христина ХРИСТОВА,
зам.-председател на НДСВ, Мартин
председател на НДСВ
Дончев, екс областен управител на
Видин, Илия Лингорски, ЛИПА. подходящ формат и период за
Семинарът завърши с дискусия за организиране на обучения в
подготовката на кадри за работа с страната.
програмите на ЕС и определянето на
“Слово плюс”

Ñðåùà íà ÓÑ íà ÍÑÎÐÁ è óïðàâëÿâàùèòå
îðãàíè íà îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè, 29 þíè
F от 1 стр.

2. С изменение на &56 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона
за държавния бюджет проектите, съфинансирани от Европейския социален
фонд (ОП
„Административен капацитет” и
ОП „Развитие на човешките ресурси”)
и от Кохезионния фонд (ОП „Околна среда” и ОП „Транспорт”), ще бъдат освободени от общинско съфинансиране.
3. Въпросът за увеличаване на авансовите плащания по Оперативните
програми ще се обсъжда на заседанието на Министерския съвет на 7 юли.
4. Осигуряването на кредитен ресурс за проектите на малкитеобщини,
съфинансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще
се обсъди на отделна среща с участието на ДФ „Земеделие”, НСОРБ,
Министерство на финансите и Фонд
ФЛАГ.
5. ДФ „Земеделие” пое ангажимент
да подготви ясно и разбираемо указание с примери за прилагане на т. нар. 3процентно правило, което да се изпрати до общините чрез НСОРБ.
6. Ситуацията с изпълнението на
проектите на Агенция „Пътна инфраструктура” за реконструкция/рехабилитация на 2-ри и 3-ти клас републиканска пътна мрежа и проектите на общините по ПРСР и ОПОС наложи сформирането на работна група. На НСОРБ беше възложен ангажиментът да събере
информация от всички 47 засегнати общини за състояние на инфраструктурата на тяхната територия и инвестиционните
им
намерения.
Информацията беше обработена в срок
и предоставена на работната група.
Централното координационно звено ще изпрати писма до всяка от общините в срок до 16 юли, с което ще ги
информира за конкретните действия по
координиране на застъпващите се
инвестиции.
Новите принципни въпроси:
Забавени плащания:
Дължат се най-често на проверки
на общинските проекти след констатирани нередности. Управляващите органи отчетоха като своя грешка, че не
уведомяват общините за подобни
проверки, и това се отчита като забавяне на плащането. УО ще проверяват
всеки случай на забавено плащане.
Сдружението ще продължи да оказ-

ва съдействие и подкрепа на всяка
община, която представи сигнал за забавено плащане, придружен от подробна справка за водената кореспонденция
с Управляващия орган. Изпращайте сигналите само по e-mail на отговорните
експерти:
d.stoikova@namrb.org (ОПОС),
s.georgieva@namrb.org (ОПРР),
m.nikolova@namrb.org (ПРСР),
m.kumanova@namrb.org(ОПАК),
e.ivanova@namrb.org (ОПРЧР).
Честа и необоснована смяна на правилата по време на изпълнението на проектите – остава за отразяване.
Неспазване на сроковете от УО при
съгласуване на тръжните процедури от.
Предварителният контрол ще отпадне
и ще има само избирателен характер. В
момента той създава измамното усещане у бенефициентите, че след като са
минали този етап, няма да имат проблеми с процедурата. Отговорността за
тръжния процес е изцяло и единствено
на бенефициента!
Предложението за изработване на
типови тръжни документи по ОПРР и
ПРСР се подкрепя от министъра, предстои уточняване на ангажименти и
срокове.
Представяме ви съкратена информация за проведената поредна среща с
Управляващите органи, представената
от НСОРБ общинска позиция и постигнатите договореност. Общините вече
получиха подробен материал
Въпроси по оперативните програми
ОП „Регионално развитие”
Три общини с неодобрени проекти по
схема за безвъзмездна финансова
помощ: „Подкрепа за
интегрирано и устойчиво развитие
чрез подобряване на градската среда”
обжалват решението на Управляващия
орган на ОПРР пред Върховния административен съд. До произнасянето на съда договори няма да се сключват.
На 5 юли ще бъде публикуван проектът на Насоки за кандидатстване по
Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях
инфраструктура” на сайта на програмата www.bgregio.eu Дава се по-дълъг
срок за коментари и предложения по
него.
НСОРБ очаква от всички общини, допустими по тази операция, да изпращат
предложения
на
e-mail:
s.georgieva@namrb.org за подготовка на

конкретно становище по проекта.
Програма за развитие на селските райони
Всички проекти от първия прозорец
са обработени. Отхвърлени са 164 проекта на общини поради изчерпване на финансовия ресурс.
Последните промени в Наредба 24
прецизират изискванията за допустимост на дейности, неизискващи строително разрешение (напр. реставрация
на художествени ценности в обекти, на
икони, стенописи, иконостаси и др.).
Оперативна
програма
„Югоизточна Европа”
Изплащането на верифицираните
разходи на всички български партньори
по програмата (министерства, държавни агенции, областни управи, общини и
неправителствени организации) беше
отложено от Управляващия орган
(Националната агенция за развитие –
Будапеща) до ратифицирането от
Народното събрание на Меморандум за
разбирателство за изпълнение на
програмата.
Въпреки това, МРРБ вече подписва
договори с бенефициентите за изплащане на националното съфинансиране.
Досега са подписани 14 договора, другите са в процес на технически проверки.
Министър Дончев се ангажира с организиране среща между министрите
Симеон Дянков и Росен Плевнелиев за
изясняване на различията, които блокират плащанията.
Със специално писмо НСОРБ сигнализира министър-председателя Бойко
Борисов за необходимостта от спешна
ратификация на Меморандума от
Министерския
съвет и Народното събрание преди
лятната ваканция на парламента.
Следващата
среща
с
Управляващите
органи
нa
Оперативните програми ще се планира
при необходимост, по взаимно
договаряне.
Общините ще бъдат информирани
своевременно и по подходящ начин в
случай, че проверките на място водят
до проверки на други контролни органи
и до забавяне на плащанията.

До едно време виждали Стояна,
после го изгубили.
Иван Вазов
Има ли я, няма ли я? Ако я няма, поне иде ли? От
чакане забравихме каква трябва да е тя, тази
промяна. А образът на промяната беше нарисуван
на последното заседание на 47 конгрес на БСП от
м.октомври миналата година: промяна на самата
БСП – на нейната политика, на нейното
ръководство, на начина на нейното функциониране.
Целта е да партията да бъде същинска лява и силна опозиция.
В съзнанието на българите предишният образ на
БСП не се променя и те не се заглеждат в него, не
го харесват, подминават го.
ЗА КОГО Е ПОТРЕБНА ПРОМЯНАТА?
БСП записа в новата си програма, че на сегашния етап подчинява дейността си на надеждната
защита на интересите на хората на труда, на
бедните и изоставените, на работниците и
служителите. Тоест, на тези, които са уволнявани и съкращавани от работа, чиито заплати и пенсии се “замразяват”, на онеправданите от бога и
от ГЕРБ, на наетите в собствените си фалиращи
фирми. На тези, които поемат десните удари на
управлението - несигурност, безнадеждност, без
шансове пред младите да учат, да създадат семейство и да си купят дом. Те не очакват от БСП
промяна, но повечето биха я припознали и оценили,
защото ще е в техен интерес. Тяхното
отношение, а не самооценките и хвалбите са лакмусът за сериозната промяна. Откъслечните разнобойни реплики в отговор на Бойко Борисов и съдружие не представляват алтернативна политика.
Не е оправдание, че сме в опозиция и като губещ
боксьор само да се отбраняваме. В условията на
криза и хаос умната, силната, компетентната
опозиция следва да избработи ясни систематизирани непосредствени политически искания като
контрапункт на управленческата безпомощност,
в т.ч. да предложи действия за смекчаване ефекта от кризата, за преодоляването й, за подем след
нея. Макар и предложенията да не се възприемат
от управляващите, по този начин ще се разкрие и
утвърди образът на БСП като социална солидарна партия. Промяната в БСП е потребна, защото
тя ще допринесе, днес по-малко, утре повече за
промяна на България. Въпросът за промяната на партията е ВЪПРОС НА НАЦИОНАЛНА
ОТГОВОРНОСТ.
Трудно е да се посочат органи и организации –
националният съвет, групата на народните
представители, общинските партийни съвети, партийни организации, които да са създали образ на
поборници за истинска промяна.
Защо е така? Защото:
- повечето от членовете на тези органи са защитници не на интересите на онези, изброени в
партийната програма, а на други лични и корпоративни интереси, което многократно са показвали;
- промяната от неолиберална към лява политика
не може да се извърши от едни и същи хора – обратното е фалш и демагогия;
- мислят за своето статукво: да не се разкрият
техните прегрешения – от такива каква критична
позиция ще очакваш;
- опасяват се, че промените в политиката ще доведат до логичните кадрови промени, и още, и още.
КОЙ ИСКА ИСКРЕНО ПРОМЯНАТА В БСП И
ЖЕЛАЕ ДА РАБОТИ ЗА НЕЯ?
Многобройните членове и симпатизанти! Но никой не ги пита, не иска мнението им. Има ли общи
действия, инициирани от националното или от общинските ръководства? Партията е разпусната
армия, чийто щаб спори в палатката си по бойния
план, не дава никакви сигнали, а денят за несъстоялата се атака преваля. А има конгресни решения –
Националният съвет да организира дискусия за изработване на лява управленческа политика, създаване и внедряване на единен механизъм за вътрешнопартийна комуникация; непрекъсната вътрешнопартиен диалог. Пример от Монтана: Учреди се дискусионен клуб към лявото крило /защото самият
конгрес взе решение за лява политика, а
дискусионен, защото пак конгресът ни призова към
разговор/. Вместо подкрепа - заклеймяване от общинския партиен съвет, от няколко председатели
на общински съвети в областта като задкулисна
дейност, която ще разцепи партийната
организация. Един опит за малка промяна е придушен в зародиша си. Вместо да изразят принципна
позиция националният съвет и общопартийната
контролна комисия, повече от 100 дни пазят гордо
мълчание.
ПРОМЯНАТА СЕ ОКАЗА ПРОТИВОПОКАЗНА
НА КАДРОВАТА СИТУАЦИЯ В ПАРТИЯТА.
Да, партията е разделена – на такива, които
искат, и на такива които не искат промяна.
Последните много държат на единството като начин да не се допусне промяната. Ако преди година
дилемата беше промяна със или без нови избори,
сега се стеснява възможността – промяна след
избори или без избори, но и без промяна. Не че изборите ще решат всичко. Те ще бъдат трудни,
продължителни, болезнени, с крачки напред и крачки назад. Но това е неизбежният път, до който
докараха партията онези, които са против
промяната. Изборите ще ги направи цялата партия,
но инициативата за тях трябва да дойде отгоре –
от конгреса , от националното ръководство, от
председателя.
Защото както казва един от героите на Иван
Вазов в разказа му “Иде ли?”:
Може да си иде отнякъде, от друг път.
БОРИС БОРИСОВ, Монтана
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“Мондиал 2010”

Весел спорт
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Åõî îò
“Ìîíäèàë 2010”

Европа печели за първи път навън. 760 милиона
зрители от различни краища на планетата гледат финала. Цената на билетите достигна “космическата висота” от 2500 евро. Макар да призна
за два нередовни гола преди финала, ФИФА хвали
представителите на футболната Темида
Отмина времето
от един месец, за което
казвахме
“Светът е футбол”!
Завърши още едно
с в е т о в н о
първенство, което
от ден на ден ставаше все по-интересно,
макар и на фона на
толкова
одумки.
Главно от страна на
тези, които липсваха
сред участниците
във финалната фаза
на
шампионата.
После всичко се забравя… А не е ли твърде показателно за
“Мондиал 2010”, че
към неговия финал са
проявили интерес
толкова
милиони
зрители. Това е рекорд по зрителски интерес според твърденията на шефа на
телевизионния отдел на ФИФА Никлас
Ериксон: “Не искаме
да спекулираме с
цифри, но във всички
случаи зрителският
интерес към финала
ще е много над 760 милиона души, колкото

беше към финала през
2006 г. /Италия –
Франция/. Със сигурност Испания и
Холандия ще счупят
рекордите
си.
Окончателните цифри обаче ще бъдат
обявени до декември.
Дотогава очакваме
резултати от 100
държави, към които
ще прибавим прогнозни изчисления за
останалите.”
Цифрите може би
представляват интерес главно за футб о л н а т а
статистика, но сред
тях се открояват и
други впечатляващи
факти, отбелязани
от
световните
агенции. По 2500 евро вървяха билетите
за финала Испания –
Холандия на стадион
“Сокър Сити” в
Йоханесбург /иначе
средната цена на
черния пазар е 1500,
при номинални цени
между 110 и 170 евро/
. Това не беше необходимо за ВИП ложата,

където според предварителната информация бяха запазени
местата на 17 държавни глави, двама
посетители
на
Нобелова награда и
истинско “съзвездие”
от ярки представители на Холивуд и
Боливуд.
И ние говорим за
предварителна
информация, тъй като спортната ни
страница приключва
традиционно твърде
рано /в случая след
двете полуфинални
срещи от турнира,
които излъчиха достойните финалисти
и изиграния преди финала мач за третото
място, в който
Германия надигра
Уругвай/. Така в крайна сметка започналите някак си колебливо европейски отбори дадоха повод за
спорове за това кой е
“футболен център” и
кой “провинция”, но
постепенно всичко си
отиде на мястото.

Стана ясно, че призовата тройка е само
от
европейски
състави, че ще има
нов шампион във вече нашироко коментирания “европейски
финал”. Успяхме в последния момент да
прибавим само резултата от него –
финала, показал ни
всичко от арсенала
на футболистите,
всичко онова, което
съдържа футболната
игра. За оспорвания
характер на двубоя
говори и фактът, че
испанските и холандските футболисти
трябваше да играят
120 минути /в редовното време 0:0/ и когато краят отиваше
вече към изпълнението на дузпите, дойде знаменитият гол
на Андрес Иниеста –
гол с цената на световна шампионска
титла!
Друг
е
въпросът, че и холандските футболисти
имаха своите шансове за победа, всеки от

двата отбора преследваше своята голяма цел. Отколе се
знае, че върхът е само за един и той бе
превзет от Испания,
която със своя триумф на поредния
“Мондиал” зае място
сред “семейството”
на
световните
ш а м п и о н и .
Победителите не ги
съдят, нали? Може би
наистина Испания да
заслужаваше повече
покоряването на световния връх, след като се оказа най-достойна
и
за
европейския!
С това футболните страсти не
стихват. След видяното в поредния шампионат
на
планетата, в който
европейски отбор печели шампионската
титла
извън
континента, просто
си
казахме
“Довиждане, ЮАР,
здравей, Бразилия!”
До
следващия
“Мондиал 2014”!

Ти си Купата световна,
а аз – футболната топка,
но пред мене си греховна
за подготвената клопка.
Твойта слава, за да блесне
пред световни фанатици
знаеш ли, че съм отнесла
близо милион ритници?
Ама ха, от мен да мине –
няма ала, няма бала
и след четири години
пак ще сме на “Мондиала”.
Нали грижи и проблеми
както никнат, тъй стареят –
само футболните теми
вечно млади си живеят!

Интересно, но не много известно

Ñëó÷âà ñå è â íàé-äîáðèòå ñåìåéñòâà
Даже и носителят на най-много шампионски титли Бразилия Бокс
е сред тези с невиждани резили в историята на световните
първенства
Заглавието е ремиз на нашенска
поговорка. И в буквален, и в преносен смисъл.
Важи и за битовите семейства, и за
футболните. Така след невзрачното представяне на “Мондиал 2010” в ЮАР добросъвестни статистици ни връщат към далечни и близки спомени за други потресаващи
обрати във футбола.
Германия /1938 г./. ФИФА решава да проведе световното първенство във Франция,
което предизвиква бурно негодувание в южноамериканските страни. Аржентина и
Уругвай отказват участие в турнира и
Германия се превръща в безусловен
фаворит. Стартът на немците обаче е
шокиращ. Още в първия мач Швейцария ги
сюрпризира с равенство /1:1/, а в реванша
ги надиграва убедително /4:2/. Иначе
Германия триумфира като световен шампион за пръв път именно в Швейцария /на
финала побеждава Унгария с 3:2/.
Англия /1950 г./. Не участвайки високомерно в първите три първенства на
планетата, футболистите от Албиона
пристигат в Бразилия като фаворити.
Стартират с победа над Чили /2:0/, но двете загуби от САЩ и Испания /с еднакъв резултат 0:1/ задълбочават психологическите им проблеми. Англичаните имат още
един провал в 1958 г., когато завършват и
трите си мача в групата срещу Бразилия,
СССР и Австрия наравно, а в допълнителен мач /поради равни показатели/ губят
от СССР с 0:1.
Бразилия /1966 г./. Кариоките губят в
груповата фаза от Унгария и Португалия
с еднакъв резултат /1:3/. Португалците играят толкова грубо срещу Едсон Арантес
де Насименто /познат в целия свят като
Пеле/, че Кралят на футбола се зарича кракът му да не стъпва повече на световно
първенство!

Бразилците имат още един записан в
аналите провал през 1974 г. Макар и завърнал се на световния пиедестал /1970/ отборът не е считан за фаворит. Мачовете
срещу Югославия и Шотландия завършват
без голове. Победата над Заир стига за
участие в плейоф срещу “вечния съперник”
Аржентина, след което следва неуспех срещу Холандия в ерата на тоталния футбол.
Италия /1966 г./. През тази година италианците са своеобразни антигерои, със
слухове за употреба на допинг и скандално
груба игра. В крайна сметка приключват
участието си още в груповата фаза след
загуба от КНДР /0:1/!
ФРГ /1978 г./. Световният шампион от
1954 г. е пенсионирал доста от футболистите на втория шампионски състав от
1974 г. /Франц Бекенбауер продължава да
играе в “Ню Йорк Космос”/, а новите трудно
се адаптират. След равенства в 4 от първите 6 мача /три от които без голове/ съставът на Западна Германия напуска световното първенство след загуба от
Аржентина /2:3/.
И други реномирани отбори са претърпявали провали. Например Аржентина през
1982 г. /младият тогава Диего Армандо
Марадона е отстраняван даже от терена
за “агресивна игра”/. Или Колумбия, която
се класира за “Мондиал 1994”, без допуснат
гол, а после загуби всичките си три мача и
приключи бързо футболната си кампания.
И Франция през 2002 г., когато самоуверените шампиони се провалиха в групата без
да отбележат гол, претърпявайки унизителна загуба от бившата френска колония
Сенегал.
На всеки може да се случи. Даже и на притежателите на световната купа.
Застраховка срещу футболните неуспехи
няма!

Êîè íè îòñðàìèõà
íà “Åâðî 2010”
Трудно се намира отговор на
подобни въпроси при сегашното
състояние на българския спорт.
В частност и боксът, който едва ли е “изключение от правилото”. Все пак, през миналата година единственият световен
шампион от България беше боксьорът Детелин Далаклиев. За
съжаление, на европейското първенство той загуби още първата си среща и отпадна от надпреварата за отличията /причините са комплексни/. Други двама допринесоха представянето
на родния бокс да не бъде съвсем
безлично на “Евро 2010” в Москва
и спечелиха медали.
Тервел Пулев стигна до
финала, където беше спрян от
представителя на домакините
Егор Мехонцев и остана със сребърно отличие. За някои и бронзовият медал има не по-малка
стойност. Иначе щяла ли да ликуват хората от врачанското
село Градешница – родното място на младия /през този месец
навърши 21 години/ Младен
Манев? Преминалият през
ЦСКА, а сега състезаващ се за
столичния Левски национал си
осигури
бронз
на
четвъртфинала, но на полуфинала не можа да надделее над силния ирландец Дарън О’Нийл. И
това ни радва, особено като се
има предвид, че през миналата

Младен Манев – бронзов
медалист от боксовия
шампионат “Евро 2010”.
есен талантливият млад боксьор
беше изваден от състава на националния отбор /заедно с още
двама други/ и върнат отново след
дълги молби на треньора Петър
Лесов. Струваше си – Младен
Манев е носител на няколко републикански шампионски титли, спечели в категорията си /75 г/ на купа “Странджа”, беше обявен за
най-добър на турнира “Златен
гонг” в Скопие /Македония/.
Сега се отплати и с бронз от
шампионата “Евро 2010”!
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160 години от рождението на патриарха на българската литература

ÂÀÇÎÂ ÂÚÂ ÂÐÅÌÅÒÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÎ
Димитър МАРКОВ, Враца
Без България нямаше да има
Вазов. Но пък и без Вазов България
нямаше да е това, което е.
Никакво колебание нямам за тази
констатация. Никакво, въпреки
продължаващите „модни” изказвания на наши интелектуалци за „демодирания Вазов”. Едно от най-силните доказателства за трайното присъствие на Вазов в живота
на народа ни и в наши дни бе безапелационната победа на неговия
роман „Под игото” в „Голямото четене” през миналата година.
Този първи (не само по време)
роман в нашата литература си
остава ненадминат със своята
сплав от най-висше патриотично
съдържание и високо художествено майсторство в духа на европейската романова традиция от
XIX век. Случайно ли още преди да
се появи като самостоятелно издание у нас, вече е превеждан в
Англия? Имат своята прелест
„Митрофан и Дормидолски” и
„Чичовци” със сочния си хумор и
вярно
отразената
народопсихология, но винаги ми е
било смешно, когато чета писанията на някои мастити наши
литератори, че в „Чичовци” Вазов
е много по-близо до модерното
виждане за литература, отколкото в „Под игото”. Смешно, защото и двете споменати по-горе
творби са само стъпала на подстъпите към върха. Неслучайно
много от героите на „Чичовци”
Вазов пренася и в „Под игото”.
А за силата на белетристичната му мощ има още едно доказателство от последно време –
прекрасният сериал „Хъшове”.
Обичал е Вазов да драматизира
някои от прозаичните си творби.
Може не навсякъде да се получава
с еднакъв (с оригинала) успех, но
при „Немили-недраги” с „Хъшове”
става. Особено завладяващ тук е
колоритният език на героите му.
От многобройните разкази си

Иван ВАЗОВ
струва да откроим тези за Левски, а мен
особено ме впечатляват с мрачната си
сила някои от писаните за следосвобожденската епоха – „Тъмен герой” и
„Травиата”. А нима неграмотните дядо
Йоцо и баба Илийца не ограмотяват с
патриотичния си порив нас –
грамотните?
Иван Вазов още приживе е наречен
„народен поет” – единствен български
творец, назован така от признателните си сънародници. Затова и най-многобройната част от творчеството му
си остава поетичната. Преди да се спра
на някои от най-значимите му
стихотворения, искам да обърна внимание на едно от най-ранните – „Векът”.
Сътворено още преди Освобождението
ни – в героично-трагичната 1876
година, то звучи така съвременно и
днес. Ето малък откъс от него:
„… Да, зех да мисля вече, че принципи човешки
не са освен досадни измислици
глупешки,
че правда, братство, обич – едни са
басни тук,
че думата свобода е само празен

звук, …”
В „Левски” винаги ме е впечатлявал уводът. Още първият стих грабва с разкошната си метафора –
„Манастирът тесен за мойта душа
е.” И следва обосноваване пътя към
подвига, за да завърши тази въвеждаща част с лаконичното: „Рече и
излезе.”
Впечатляващ е уводът и на
„Опълченците на Шипка”, започващ
със „срама по челото” и свършващ с
„на клеветата строшава зъбът”. Но
в „Опълченците” освен всичко друго
има и изобилие от стилно-езикови
средства: ярки епитети, силни метафори и метонимии, удачни повторения и сравнения… На опълченците
„патроните липсват, но волите траят”, защото „България цяла сега нази гледа.”
В „Паисий” особено силен пък е финалът на творбата, където „тоз див
светогорец, за рая негоден” запалва
„най-първата искра в народната
свяст”.
Свързал по чудесен начин подвига и забравата на сливнишките
герои, поетът не спестява и упреците си към управляващите, защото народът живее все така скотски,
както и през турско. Затуй до болка
ще повтаря своето „Елате ни
вижте!”, което пък друг наш поет –
Дебелянов – ще изстреля в лицето
на княза.
За Вазов в ръцете на майстор езикът ни е „ту арфа звънлива, ту меч” и
затова е уверен, че „в светли звукове ще те предам/ на бъдещото бодро поколенье.”
Творчеството на народния поет
е значимо и защото е еднакво измеримо в ширина и дълбочина. Творейки
във всички известни тогава литературни жанрове, творецът оставя
във всеки от тях върхови
постижения.
За финал спокойно можем да
кажем, че „Вазов” е просто синоним
на „България”. Затова неговите песни са били четени, се четат и „се ще
се четат.”

Ñ ìëàäî ñúðöå âúâ
âñåëåíàòà Ëþáîâ
Пенчо ЧЕРНАЕВ
Оня, който знае гръмкия, патетичен
глас на поета Цветан Илиев, може би
ще се изненада от новата му
стихосбирка
“Като
сълза
на
Богородица”. Защото ще разбере, че
той може да пее и с цяла октава пониско, да е по-тих, по-приглушен, но пак
така ясен, откровен, открит.
Отликата
вероятно
е
предизвикана от основната тема на
стиховете му – любовта, чувство,
което прави дните ни слънчеви, което
ни зарежда с вяра, вдъхновение, сила,
дава ни криле. За автора тя е
Богородична сълза, която “нависоко ни
издига”. Тя е сладка мъка, която ние си
избираме, упование и надежда,
внушава ни светли пориви, вдъхва ни
кураж и устрем, подтиква ни към добро.
В нейната същина са жизнерадостта
и оптимизмът: когато си влюбен, в
душата авлига пее.
Всичко това читателят ще го
намери в авторовите стихове.
За него любовта е чужда на
всякаква злоба, козни, коварства и
интриги. Тя съществува, за да
вдъхновява,
да
пречиства
и
облагородява.
Нейното
предопределение е да извисява, а не да
обвързва с вериги. Тя се бои единствено
от раздялата, от отчуждението, от
полярната самота. Затова влюбеният
се моли:
Обичай ме! Обичай и поета…

Образът на любимата, изграден в
стихосбирката, е слънчев, тя е
светулка сред мрака и прекрасно
видение в бяло. Книгата се открива с
едно
от
най-хубавите
стихотворения: “Бъди във бяло! Винаги
във бяло!” Завършващият й акорд е
същият: “За мене винаги ще бъдеш в
бяло!” В пространството между
началото и края е високият свят на
пълноценната любов с нажежените
градуси на чувствата и вечността
на краткия миг.
Белотата, втъкана в основата на
стихосбирката, е символ на чистота,
на светлина, на святост дори. Не
всеки може да изрече: “Жена на живота
ми си ти!”, “На тоя свят за тебе аз
живея”. Двамата са взаимно отдадени,
обсебени един от друг, страдат и се
радват заедно: “Аз живея в тебе, ти
живееш в мен.” И искреното, просто
като песен обобщение:
Обичам те, обичаш ме.
Тогава и Бог е с нас.
Той я вижда волна като птица, а не
потисната от таван. За да дойде
накрая
окончателното
затвърждение:
“Бъди,
бъди
благословена”.
Поетът има предусещане, че може
да бъде винен, загдето издига
любимата на звездна висота, че
хиперболизира мисли и чувства.
Самият аз бих му пошушнал:
“Приятелю Цветане, понамали малко
слънцата, луните и звездите, за да

има и за другите събратя-поети!”
Но като знам, колко у него всичко е
искрено и пламенно, ще допълня, че
създаденият образ е колкото
конкретен, толкова и обобщен,
досътворен. Не случайно авторът
доверява: “Обичам в теб и своята
мечта.” Ето това е обяснението. Ето
защо той го е съградил едновременно
земен и въздушен, реален и
идеалистично извисен, превърнал го е
в образ-мечта. Същевременно той е
по
човешки
единствен
и
неповторимостта на коси, очи,
усмивка, тяло, които мъжът жадува с
всяка своя клетка.
Втурнал се с младо сърце във
вселената Любов, Цветан Илиев
потвърждава, че тя е и остава
властител на всички възрасти.
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Ïîåçèÿ è áàãðè
â åäíà èçëîæáà
Художникът Васил Габровски
навърши 80 години

Васил ГАБРОВСКИ
Многобройни бяха почитателите на художника Васил Габровски, които дойдоха на
неговата юбилейна художествено-творческа изложба, подредена с много любов и професионализъм в Художествената галерия –
Враца. Любителите на изящното художествено изкуство, разглеждайки изложените повече от 100 платна, се удивляваха на цветното усещане, носещо наслада, настроение
и упование в красивото като субстанция, езотеричното осмисляне на неизбежния колаж
поезия и багри. В творбите си Васил
Габровски по естествен, непринуден път
сродява, оживява и приласкава природата
към изображението на вътрешния човек.
Габровски е от онези даровити художници,
които с лекота овладяват пейзажите, опитомяват и осмислят пространството в свежи картини, изпълват с емоция, с вълнение
обикновените форми и структури. В творчеството му има много магически реализъм,
което за неговите ценители има особена
харизматичност.
Васил Габровски е роден в гр. Бяла
Слатина през 1930 г. Член е на СБХ, секция
“Монументални изкуства и дизайн”.
Специализира в Полша – гр. Лодз. Участвал е
в редица представителни изложби у нас и в
чужбина с дизайнерски разработки, живопис,
монументални творби. Автор е на десетки
монументални творби в страната на представителни обществени места и частни
домове. Работи в областта на виража,
металопластиката, дървопластиката,
мозайката, модулната керамика и стенопис.
Урежда редица самостоятелни изложби, участва многократно в общи и представителни
изложби на СБХ в международни изложби във
Франция, Италия, Германия, Чехия, Унгария,
Русия. Негови творби са притежание на художествени галерии и частни домове.
Носител е на орден “Кирил и Методий” – I
и II степен, златен медал “1300 години
България”. Награден е от СБХ за участие в
общи изложби през 1976 и 1978 г., награда има
и от изложението от Унгария. Има награди
от ОСИК – гр. Враца – 1975 г. и 1987 г. – медал
и грамота от ПМП. Живее и твори в родния
си град Бяла Слатина. На юбиляра бяха поднесени много цветя, поздравителни адреси
от кмета на Враца, от Художествената галерия и от много негови почитатели.
Бъди жив и здрав, приятелю! Бъди щастлив и рисувай! Хората те ценят и ти вярват,
защото си земен, човечен и истински
родолюбец.
Петър ДОНЕВСКИ

Òåë. 096/30-69-69
GSM: 0886/922 092

спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
ч 15 юли * Св.
мъченици Кирик и
Юлита. Св.
равноапостолен велик
княз Владимир
п 16 юли Св.
свещеномъченик
Атиноген и десетте
му ученици. Св.
мъченица Юлия
девица. Св. мъченик
Йоан Търновски
(Трапезицки)
с 17 юли * Св.
великомъченица
Марина (Маргарита)
н 18 юли † Осма
неделя след
Петдесетница – на
св. Отци от Шестте
Вселенски събори. Св.
мъченик Иакинт в
Амастрида. Св.
мъченик Емилиян
Доростолски
(Емилиан
Доростолски)
п 19 юли Св.
преподобна Макрина.
Св. преподобни Дий
Чудотворец.
Намиране мощите на
св. Серафим Саровски
в 20 юли † Св.
славен пророк Илия
(Илинден)
с 21 юли Св. пророк
Йезекиил. Св.
преподобни Симеон,
юродив заради
Христа. Св.
преподобни Йоан
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Давам обзаведен
апартамент под
наем в София,
кв. “Обеля”, в
близост до
метростанция,
спирка, училище,
поликлиника и
детска градина.
Цена по
споразумение.
Справка:
096/52-08-83,
0897/ 227124.

ПРОДАВАМ
апартамент в
Монтана, на ул.
“Христо Ботев”
2А, ап. 17, ет. 2,
срещу жп
линията. Цена по
споразумение.
Тел. 0878/948098.
ЕТ "ОЛАРТ"
клон Враца
извършва
абонамент
на вестници и
списания.
092/2 95 23 куриерски услуги.
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МОНТАНА

На основание чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЯВА

публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост
№

Площ
кв.м

Наименование

1. Поземлен имот с ид. № 48489.5.405
по кадастралната карта на
гр. Монтана
2. Поземлен имот с ид. № 48489.5.407
по кадастралната карта на
гр. Монтана, ведно със сграда с
ид. № 48489.5.407.1 /140 кв.м/
3. Поземлен имот с ид. № 48489.5.403
по кадастралната карта на
гр. Монтана, ведно със сграда с
ид. № 48489.5.403.1 /321 кв.м/
4. Поземлен имот с ид. № 48489.5.404
по кадастралната карта на
гр. Монтана, ведно със сграда с
ид. № 48489.4.404.1 /145 кв.м/

Начална
тръжна
цена
/лв.

Депозит
/лв.

Цена на
тръжни
документи/лв.

Дата и час
на търга

666.00 63 600.00 6360.00 100.00 27.07.2010
16.00 ч
331.00 36100.00 3610.00 100.00 27.07.2010
16.30 ч
2223.00 211200.00 21120.00 100.00 28.07.2010
16.00 ч
1123.00 143300.0014 330.00 100.00 28.07.2010
16.30 ч

В цената на земята не е включен ДДС.
Търгът ще се проведе в сградата на Община Монтана.
Тръжните книжа се получават в стая 506, а се заплащат в ТБ “Алианц България” – клон
Монтана по IBAN BG88BUIN76618472700003, банков код 44 70 00, до края на работния ден,
предшестващ търга.
Депозитът се внася в “Общинска банка” АД – клон Монтана, по
IBAN BG82SOMB91303347342102, BIC – SOMB BGSF до края на работния ден, предшестващ търга.
Молби за допускане до участие в търга се приемат в стая 506 до края на работния ден,
предшестващ търга.
Оглед на обектите се осигурява от Дирекция “ОС” при Община Монтана, след представяне
на документ за закупени тръжни книжа.
Повторен търг при неспечелен от първия търг обект ще се проведе съответно за позиции 1
и 2 на 03.08.2010 г., а за позиции 3 и 4 на 04.08.2010 г. по същото време и на същото място, като
срокът на всички необходими за участие документи е краят на работния ден, предшестващ
търга.
За справки: тел. 096/394 221 и 394 222.

Бележка на редакцията
Препечатваме тази обява от миналия брой поради допусната техническа грешка.

Отлична препоръка и сериозен
стаж в Италия жена търси
работа за почистване, гледане на
деца и възрастни
във Враца, тел.
0893 934 347,
Диана

стр.

Ùå ñå ðåàëèçèðà
ïðîåêò íà ÐÈÌ - Âðàöà
çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ
След експертна комисия, назначена със
Заповед № 0023-1349/19.04.2010 г. на
Изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания (АХУ), на 22. 06. 2010 г.
бе подписан Договор № 6/22062010 между
Агенция за хората с увреждания и
Регионален исторически музей – Враца за
финансиране реализацията на проект за
изграждане на вертикални подемници за
хора с увреждания. Отпуснатата субсидия
е на стойност 45 092 лв.
От участвалите 40 проекта са одобрени
седем. От тях два са за музеи - на
врачанския и пазарджишкия. Проектът на
РИМ Враца е класиран на трето място.
Изпълнението на този проект е етап в
осигуряването на цялостен достъп до
експозициите на музея, в това число и до
Рогозенското съкровище

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ СМР И
ПРОИЗВОДСТВЕНОБЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
гр. Криводол, бул. “Г. Димитров” 63
тел. 09911 72216;
факс: 0911 72424 - 0911 72284

In memoriam
На 26 юни
внезапно ни
напусна
нашият
приятел и
спонсор

ПАВЕЛ ПАВЛОВ,
управител на ЗАД “Виктория”
в Монтана.
Прекланяме се пред светлата
му памет.
Вестник “Слово плюс”
КАНЦЕЛАРСКИ
МАТЕРИАЛИ,
КОМПЮТРИ, КНИГИ,
КОНСУМАТИВИ,
СЕРВИЗ НА ОФИС
ТЕХНИКА, СОФТУЕР, РЕКЛАМА И
ДИЗАЙН.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС FIX

Адрес: Монтана, ул. “Аспарух” № 60.
Тел. 096/520 682; 0898/678730;
0894/373433.

“МЕДИКУС” ООД –
Монтана
Специализирана практика по
хирургия, онкология, урология.
Д-р Радослав ТОКИН – хирург и
онколог, тел. 0888/738264
Д-р Павел БЕЛИНСКИ – хирург,
тел. 0888/750737
Д-р Георги ЧАКЪРОВ – уролог,
тел. 0878/320198.

Д-Р ПЛАМЕН УЗУНОВ

Специалист “Кожни и венерически
болести”, ОМЦ, каб. 406, ет. 4, ул. “Цар
Борис III” № 11

Понеделник – 7,30 до 13,30 ч.
следобед – 13,00 – до 17,00 ч.
Вторник – 7,30 до 13,00 ч.
Сряда – 7,30 до 1,30 ч; 15,00 до 17,00 ч.
Четвъртък – 7,30 до 13.00 ч.
Петък – 7,30 до 13,30 ч.

Тел. за контакти: 096/389 309

Д-Р ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

Общопрактикуващ
лекар,
специалист по Обща медицина.
Адрес: Монтана,ул. “Цар Борис”
11,
“АПОЛОН-21”
ООД
–
Поликлиника, кабинет 106.
Работно време: всеки работен
ден от 8,00 до 13,00 часа.
Набира пациенти.
Тел. за контакти: 096/389 346.

Д-р ВИОЛИНА КИРИЛОВА
стоматолог
гл. Монтана, ж.к. “Младост” 1,
МЦ “Алтея”
GSM: 0888 88 73 96.
Д-Р ЕЛЕНА СИМЕОНОВА

специалист “Белодробни болести”.
Монтана, ул. “Цар Борис III” № 11,
кабинет 318 /бившата поликлиника/.
Понеделник и сряда –
от 14,00 до 17,00 ч.
Четвъртък – от 8,00 до 16,00 ч.
Тел. за контакти: 0878/221077.

3400 Монтана
ул. “Хан Аспарух” № 34
e-mail: fixoffice@mail.bg
www.fixofficeservice.com
Тел./факс: 096/301910

Хлебопекарна “Ваня
ММ” – гр. Монтана
Ôèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãà
ïðîäóêòè:
âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,
“Ðîëå”,
òîïåíè ñèðåíà.
Çàðåæäà òúðãîâñêè
îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.
Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.

Д-р Румяна ЕРСКА
стоматолог
Работно време:
Понеделник – петък:
9 – 12 ч; 15 – 19 ч.

Ви предлага различни видове хляб,
питки и празнични пити, богат
асортимент на закуски и козунак. Без
консерванти!
Качество на достъпни цени.
Фирмата зарежда търговски обекти в
Монтанска и Врачанска област

тел./факс 096 305 740

Освежете се с
безалкохолните
напитки на
“ЛЪКИ ДРИНК”.
Фирмата
предлага богат
асортимент
безалкохолни напитки: газирани,
пуншове, сокове, концентрат.
“ЛЪКИ ДРИНК” зарежда търговски
обекти във Врачанска област и
Северозапада.
ЕТ “Антон Методиев-Тони”
гр. Криводол, ул. “Радецки” № 12
За контакти тел.: 0887/597939.

на читателя
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От брой в брой

Ïðîãíîçèòå çà óñïåõà íà “Ñïàñèòåëÿ Äà çàïàçèì
íà Áúëãàðèÿ” ñà ïðåæäåâðåìåííè ñúêðîâèùàòà
Георги Б. ГЕОРГИЕВ
След предсрочните кметски избори
в Габрово, на политическата сцена
настъпи раздвижване. ГЕРБ спечели
кметския стол, но загуби 9000 гласа
спрямо резултатите от 2009 г.
Рейтингът на правителството спада,
електоралната му подкрепа е под 30%.
Според Иван Костов, Мартин Димитров,
левицата и много икономисти кризата
се задълбочава, корекцията на
бюджета за 2010 г. е закъсняла,
неефективна и водеща към нова
актуализация през есента с вдигане на
ДДС и унизителен заем от МВФ.
Цените на енергоносителите скочиха.
Само Симеон Дянков е отчаян оптимист,
който твърди, че кризата си отива, а
годината ще завърши с 1% ръст на БВП
спрямо 2009 г. Били сме сред челните
места в ЕС в борбата с кризата, понеже
не сме повишили данъците и не
намаляваме заплатите и пенсиите.
Черногледите пророци вещаят
пълен провал на правителството през
2011 г. и предсрочни избори. Мераклиите
за власт потриват ръце, обявяват се
за алтернатива на ГЕРБ, които за
пореден път ще станат спасители на
България, а правителството е
атакувано и отляво, и отдясно. Сините
очакват бъдещо пряко участие във
властта. БСП и РЗС стягат редици с
надеждата за бъдеща изборна победа.
Но, както казва Н. Хайтов, едно е да
искаш, друго е да можеш, трето и
четвърто е да го направиш.
Кризата в БСП продължава.
Споменът за изборния провал на
тройната коалиция е твърде пресен,
електоралната подкрепа за левицата е
около 12%, отказалите подкрепа за ГЕРБ
намаляват, но за сметка на
негласувалите. Вътрешнопартийните
боричкания между отделните фракции
в БСП и натискът върху Станишев да
подаде оставка се увеличават. Усилено
се търси нов лидер, който да е
харизматичен, внушителен, твърд и
популярен сред всички избиратели, но
такъв не се забелязва на хоризонта.
Издигането на Г. Кадиев за кандидат
столичен
кмет
предизвиква
противоречиви коментари. Едни
твърдят, че той има реален шанс да
стане столичен кмет, започвайки
предизборната си борба година и нещо
преди бъдещите избори. Други твърдят,
че с номинацията му се цели той да се

провали и да се обезличи като
евентуален заместник на Станишев в
БСП.
Последните публични изяви на
президента Г. Първанов, че ще остане в
политиката след втория си мандат, но
не мисли да се връща за шеф на БСП и не
възнамерява да се бори за премиерския
пост, създават брожение сред
политици
и
избиратели.
Опровержението на Станишев, че не си
спомня да е предлагал премиерския пост
на Първанов през 2005 г., показва, че
двамата трудно ще мелят брашно в
орташка воденица. Идеята Първанов да
създаде нещо като “ляв ГЕРБ” –
алтернатива на партията на Бойко
Борисов, в която БСП да свири втора
цигулка като донор на избирателски
гласове, не е приемлива за БСП. Дори да
се проведе извънреден конгрес на
партията през есента, той със
сигурност
ще
узакони
самостоятелната
роля
на
столетницата като алтернатива на
ГЕРБ.
Синята
коалиция
подкрепя
правителството по принципа “да, ама
не”, заблуждавайки се, че е почнала да
трупа
дивиденти
от
вътрекоалиционната
си
опозиционност, щом в Габрово е
прескочила 4% подкрепа сред 25%
участвали в избора гласоподаватели.
Мераците й да се включи пряко в
правителството са напразни. И при
предсрочни избори тя не може да намери
коалиционни партньори за сериозно
участие във властта.
Яне Янев и неговото РЗС се
опияниха от получената в Габрово 10%
подкрепа и си повярва, че той ще бъде
дясната алтернатива на ГЕРБ при едни
предсрочни избори.
Бойко Борисов се отказа от коза си
“предсрочни избори” след спада на
подкрепата за ГЕРБ. Той пропуска
възможността за самостоятелно
парламентарно мнозинство, ако ги беше
предизвикал в късната есен на 2009 г.,
когато социолозите му предсказваха
45% подкрепа на електората.
“Атака” съвсем се обезличи като
самостоятелна реформаторска
националистическа
партия,
с
безрезервната си подкрепа на
правителството. Волен Сидеров е
неузнаваем с раболепното си
преклонение пред Бойко Борисов.
Отливът на членска маса и електорална

íà Áúëãàðèÿ
Милан А. МИЛАНОВ
Продължава от миналия брой

Георги Б. ГЕОРГИЕВ
подкрепа за “Атака” прогресивно
нараства, въпреки убеждението на
Сидеров, че това са шашмалогии на
подкупени социолози. Опасността
партията му да не прескочи 4% бариера
при едни бъдещи избори съвсем не е за
подценяване.
Както винаги позицията на Доган и
неговото ДПС си остава все така
двойствена, неопределена и потайна.
Чрез ДПС в Габрово Доган изфлиртува
с ГЕРБ, оказвайки му електоралната си
подкрепа, която публично бе отказана
от управляващите, като двуличен ход.
Той обаче не се притесни от отказа и
заяви безпардонно, че без ДПС
управление на България е невъзможно.
“Тънкият му намек” показва, че на
президентските избори през 2011 г. без
турските гласове нито Цв. Цветанов,
нито Бойко Борисов не могат да
спечелят президентския пост.
Явно е, че турянето на тигана на
печката, докато рибата на властта е
все още в морето на електоралната
заблуда, че Бойко Борисов е
единственият спасител на България, е
повече
от
преждевременно.
Противниците на ГЕРБ са далече от
възможността да бъдат негова
алтернатива при сегашната си мижава
политическа кондиция. В условията на
очертаващата се икономическа
стагнация и повишена инфлация, вместо
изход от кризата, ще останат
неизвестни и всякакви прогнози
рискуват да се провалят.

Ðóñêè ñòóäåíòè â Áåëîãðàä÷èê
Любомир на туризма. Главната
ВЕСЕЛИНОВ цел, която се преследва в съвместната раКметът
на бота е предоставяне
Белоградчик Емил статут на европейсЦанков се срещна със ки Геопарк на теристуденти от факул- торията
на
тета по „География” Белоградчишките
на Московския държа- скали, идея, която ни
вен университет бе дадена от научни„Михаил В. Ломоносов”. те работници на
В продължение на 14 университета. В тадни те, заедно със зи връзка цялата несвоите научни ръко- обходима документаводители
доц. ция
е
събрана,
Наталия Николаевна оформена, преведена
и Николай Михайло- на английски език и извич ще проведат тук пратена в седалищесвоята
учебна то на ЮНЕСКО в
практика. Вече шес- Париж. В края на 2008
та година община година тази инфорБелоградчик
и мация е била разглеМосковския универси- дана на среща на
тет успешно си сът- К о о р д и н а ц и о н н и я
рудничат в областта съвет, където е било

решено, че географското положение на
Белоградчик отговаря на изискванията,
но е нужна допълнителна информация,
свързана с мениджмънта, структурата
и бъдещото управление на Геопарка, туристическата инфраструктура и т.н.
Точно преди една година тази информация
също
бе
подадена. Преди един
месец
община
Белоградчик бе писмено уведомена от
ЮНЕСКО, че това лято в града под скалите ще пристигнат
двама независими експерти от централата в Париж, които на

място да се запознаят с работата на общината в областта
на туризма, околната
среда и други. От 1 до
5 октомври тази година на остров
Лесбос, Гърция, ще се
състои форум на
ЮНЕСКО, където се
предполага да бъде
издигната и гласувана кандидатурата на
Белоградчишките
скали за най-новия 29и Геопарк в целия
свят. Безспорно един
такъв успех би довел
до още по-широко популяризиране на природния
феномен
Белоградчишки скали,
а също би повлиял положително на регионалното икономи-

ческо развитие.
Кметът Цанков
благодари на научните ръководители и
студентите за извършената работа
досега, за Анализа
представен на кмета
на базата на проведените социологически проучвания
през миналата година и направените в
него изводи, предложения и препоръки в
областта
на
туризма. И двете
страни си пожелаха
успех в реализирането на крайната цел за
присъждането на
статут на Геопарк
на територията на
Белоградчишките
скали.
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РАДОМИРСКА ОКОЛИЯ
При Голо бърдо, има една местност с
много лески. Там се намира чешма с малко
течаща вода. На запад от тази чешма на
20 крачки стърчи камък, 2 аршина висок и 5
аршина широк. Отгоре на камъка изковани
знаци:3 кучешки стъпки и 1 турска налча.
На 8 крачки от тези знаци на изток е малко
пасбище. Вътре в това място има един побит камък и на него изковани 2 птичи
стъпки. Сега от този камък на изток изкопай Ѕ аршин земя и отдолу в котел 60 чанти със злато. Който намери тия пари, край
село Радибош има манастир “ Св.Троица”,
на него помощ да даде, в двора му чешма да
направи.
Голо бърдо - там около местността
(Смиловец, б.ав.) 3 калета. Ранчово,
Голямото градище и Малкото градище. На
изток от малкото градище има едно сухо
дере и до него една варджийница на 15 крачки от калето. До варджийницата на камък
3 аршина широк знак изкован: полумесец. На
изток от полумесеца на 1 крачка копай 1
аршин земя и отдолу ще се открие една
дупка, колкото човек да мине. Влез вътре и
ще срещнеш желязна врата, ключът е на
възглавницата. Отвори вратата и стой на
дясната страна. Отвътре човек ще излезе,
но не го чупи. На лявата страна има едно
желязо, изтегли го силно към теб и автоматът ще се обезвреди. Влез вътре, има много пари и машина за правене на пари.
Парите колко са ние не знаем, тъй както
всичко намерихме и така го оставихме.
Село Пещера, в землището на това село има голяма крепост, покрай която протича река. Като вървиш по десния бряг на
реката ще откриеш един голям камък, на
който изковахме 3 кръста еднакви по големина и една сабя.От тия кръстове на 3 крачки на изток изкопай 3 аршина земя и отдолу желязна врата ще намериш. Ключът й е
на възглавницата. Влез вътре, там няма
препятствия, защото ние ги счупихме.
Вътре има много злато и инструменти.
Близо до крепостта има един извор с
топла вода, която зиме не замръзва. Той се
казва Царски извор. На дясно от извора в
източна посока има становит камък, който е отдалечен на 8 крачки от извора. На
този камък знаци ще намериш:кучешка
глава. От кучешката глава на запад на 6
крачки има едно местенце- 4 аршина широчко и 6 аршина дълго. В средата на това място Ѕ аршина земя и отдолу в землен съд 50
чанти с маджарско злато и 50 чанти със
сребро ще намериш.
Село Земен - насреща протича река
Струма. Там скалите са много стръмни. В
тия стръмни скали има пещера. Като влезнеш вътре, ще видиш на стената знак котешка глава. Счупи тази глава и дупка ще
се отвори. Като влезнеш вътре човешки
скелет ще намериш. Не се бой, костите са
нашия другар Геро Буюклията. Вътре 80
чанти със злато оставихме и 50 чанти със
сребро. Костите да се пренесат в Голо бърдо над Радомир в манастира “Св.Спас” и
там да се погребат и поп да чете.
Село Земен - като тръгнеш по река
Струма, не далеко на дясната страна, високо горе има една римска крепост и една
чешма. От тази крепост на един куршум
хвърлег от пушка в източна посока има един
камък, който прилича на зид. На този камък
изковахме сърна. От сърната на запад има
земно място. В това място изкопай Ѕ аршина земя на 2 крачки от сърната и отдолу
30 чанти златни монети ще намериш.
Село Земен - местността Зелени връх
(Градището) има калето Зеленик. Под това
кале има пещера. Пред пещерата, откъм реката има изковани: 3 цели обръча от каца и
над тях още половин обръч, който прилича
на половин слънце, има лъчи. Той е тапа.
Продължава в следващия брой
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От брой в брой

Âåëèêèÿò Ñòåôàí Ãåöîâ
Валентин КАЧЕВ
Спомням си с един мой колега от ВГИК
Москва, Шапи Казиев бяхме в Славейкова
та Трявна. Вечерта, в ресторанта, на
съседна маса бяха актьори от Народния
театър, които имаха представление
там. Един от актьорите, чул, че говорим на руски седна при нас. От дума на
дума, стигнахме до Стефан Гецов.
Актьорите от Народния театър като
правило са едни от най-талантливите.
Но този човек беше откровен:
- Стефан Гецов ли? Той не е актьор,
а чудо на природата… Последните години няма много роли в театъра. Веднъж
на 4-5 години прави премиера… Но това
е достатъчно така да блесне с ролята
си, че да видим ние колко сме далече от
величието на неговия талант.
Запомнил съм тези думи! За мен той
беше актьор, когото боготворях!
Още като ученик бях слушал за него
от баща си. Той бе оркестрант в
Гвардейския духов оркестър на БНА.
Няколко човека от тях са били поканени
в Народния театър “Иван Вазов” като
музиканти за участие в спектакъла
«Егор Буличов и другите».
Той ми разказваше какъв невероятен
актьор е бил той и как някои от неговите колеги, озлобени от безспорния му
талант, са се опитвали да го тормозят.
За това след спектаклите той е сядал
само с музикантите да се почерпят в
барчето на театъра. Пред тях е изплаквал болката си от потискащата го злоба на свои колеги.
Познавах се много добре с друг достоен българин - генерал Гено Генов –
Ватагин. И той изпълни човешкия си и
земен път… Гено Генов е станал генерал още на 36 години. Умен, красив, напет и обладаващ изключителен интелектуален потенциал. Бил е началник на
Военната академия в София и командващ Първа българска армия. Навремето
за всеки Девети септември армията е
излизала на парад. Естествено, подготовката и командването са били дело
на Генерала. Репетициите са били нощем.
Армия и техника са минавали по жълти-

те плочки пред Мавзолея на Георги
Димитров.
По това време Стефан Гецов и писателят Георги Джагаров били любители
на нощния софийски живот. Към два, три
часа през нощта, те излизали от някой
от централните барове и се запътвали
към трибуната на мавзолея, откъдето
Генералът е командвал репетициите за
парада. Стефан Гецов заставал зад микрофона и в нощта прозвучавал знаменитият му глас, който карал армейците
да настръхват. След като е проверил вече силата на гласа си, той отстъпвал
законното право на Генерала да продължи командите си. А гласът на генерал
Генов не е бил за подценяване… Самият
той е командвал цели шест парада на
площад “Девети септември”. За един от
първите, баща му в родното Брезово е
опекъл няколко агнета и поканил куп приятели в двора, за да слушат по радиото
как неговият Генко командва парада в
София. Не случайно Георги Джагаров винаги хвалел Генерала за умението му да
командва парадите. Чувайки това,
Стефан Гецов е намигвал с едно от големите си чаровни очи и казвал:
- Какво му се възхищаваш, Георги?
Друг не може да бъде, нали аз съм му
учителят?
Тримата мъже си стискали ръцете
за лека нощ. Гецов и Джагаров по късна
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Литературен салон
“Слово плюс”

В България рядко са се раждали такива актьори!
За това пък тя трябва да се гордее с тях!

Стефан ГЕЦОВ
Сн. Интернет
доба са биели крак към домовете си, а
Генерал Генов е продължавал да подготвя бойците за предстоящия голям военен парад. Казват, че не е имало друг
наш генерал, който така да командва
паради!
Стефан Гецов вече бе изиграл найхубавата си роля в киното – тази на
Юрталана във филма “Снаха”, по едноименното произведение на Георги
Караславов, с режисьор Васил Мирчев.
Наистина прекрасна роля, която можеше да претвори на екрана само този
Велик актьор!
Ако не се лъжа, киноекипът са живели в Ямбол. Стефан Гецов пристигнал в
хотела и веднага показал характер!
Казал на режисьора, че не иска да работи с него! Причината за това била, че
Васил Мирчев е живял в една малка хотелска стая. Такава предложили и на
Гецов. Режисьорът го попитал какво
трябва да се направи? Стефан Гецов
отишъл в Окръжния комитет на
партията. Като се върнал от там, в хотела им предоставили цял етаж, лично
за
тях
двамата.
Никой нямал
право да ги
безпокои.
Така той започнал работа по филма,
оставил
златна следа в неговата
кино
биография.
Бях поканен да подготвя сценарии за едно национално мероприятие
в
Кърджали,
свързано с
годишнина
на
Васил
Левски. За друг режисьор, освен за Васил
Мирчев не съм си и помислял.
В един прекрасен майски ден се качихме във вертолета, който всеки ден
летеше сутрин и вечер до Кърджали.
Ръководителите на града и Централния
съвет на профсъюзите одобриха предложения сценарии. Предстоеше ни много работа по реализацията на амбициозния ни проект. В продължение на близо
два месеца ние бяхме чести гости на екипажите на вертолета.
В сценария бях написал, че трябва да
има изпълнение на стихотворението
“Левски” на Иван Вазов. Кой друг, освен
Стефан Гецов би могъл да го изпълни?
Добре, ама нещо го били обидили там по
повод някаква постановка, в която е
трябвало да играе… Той седнал в мерцедеса си, този, който навремето Тодор
Живков му бе подарил. Такива коли бяха
подарени на Георги Калоянчев и Николай
Гяуров. Това бе знак на уважение на партията и държавата към огромните таланти на тези велики творци. Та Стефан
Гецов запалил колата и казал, че повече
кракът му няма да стъпи в Кърджали.
Мирчев бе договорил срещата.
Влязохме в дома на актьора на улица
“Шейново”. Там преди е било резиденция
на някакъв посланик. Дворът бе ограден
с голям зид. Той бе една поляна от
райграс, в част от която Стефан Гецов

бе засадил домати. Седнахме на огромната тераса. Той ни направи кафе в едно старинно медно джезве.
Като чу за какво сме дошли, изцъкли огромните си очи и дълго ни гледа с
пронизващия си поглед:
- Хей, Василе, ти чуваш ли се за какво говориш? Ако беше за друго място
щях да си помисля, но в Кърджали – не!
Васил ме бе предупредил, че мисията едва ли ще ни бъде успешна… Но
той е невероятен в умението си да
убеждава. След два часа вече си тръгвахме от дома на актьора, получили неговото обещание, че ще участва в нашия спектакъл.
Дойде и това време. От седмица
бяхме с Васил Мирчев в Кърджали и се
занимавахме с организацията на това,
което бяхме замислили.
Бяха ни предоставили Спортната
площадка в града. Това е място, наподобяващо римски амфитеатър, който
събираше седем хиляди души. Искахме
да приближим замисъла си към времето
на Васил Левски. Но по това време режисьорът Янко Янков снимаше филма
“Под игото”. Всичко, което преди можеше да се намери в киноцентъра, бе
ангажирано там. Не само дрехи, но и
осветление. На нас ни трябваше и
едното, и другото. Васил бе човек, който можеше всичко! В нашия случай и
късметът бе на негова страна. В деня
на спектакъла ни снимачния екип имаше почивен ден. Бяха се договорили. Два
камиона отидоха там и докараха дрехи
и осветление. Но това беше в деня преди спектакъла. На тази площадка, която събираше, както казах, цели седем хиляди души, ние събрахме около
хиляда и петстотин участници. Бяхме
ангажирали всички военни оркестри на
дивизията. От тях направихме голям
сборен, около 300 души хор, фолклорни
състави и прочие. С други думи, искахме да покажем Българското, което да
разтупа сърцата на хората.
Три дни преди спектакъла Васил ме
изстреля в София да доведа Стефан
Гецов. Той знаеше характера на приятеля си и искаше да се застрахова. Аз
пък бях на топа на устата! Как ще му
обяснявам, че го каня три дни
предварително?. А неговото участие
се ограничаваше в изпълнението на
стихотворението “Левски”!
Аз бях твърде млад и не бях много
врял и кипял в живота на големите хора.
Бях купил билети за вертолета и в
уговорения час вече звънях на вратата на къщата на Стефан Гецов. Той
вече бе готов. В ръката си държеше
неголям куфар. Бе облечен в елегантно
лятно сако. Първият му въпрос бе за
таксито. Боже господи, та аз бях съвсем забравил, че такъв човек няма да
седне в рейса за аерогарата. Добре, че
на десет метра от нас спря случайно
такси и бях спасен.
Излетяхме. Вертолетът имаше
около тридесетина места. Всички бяха заети. Той седеше до прозорчето и
гледаше навън. По едно време се усмихна и се обърна към мен:
- Слушай бе, момче, как успя да ме
качиш тук?
Очите му бяха загадъчно
усмихнати. Той се наведе до ухото ми и
промълви:
- Бай Тошо (имаше предвид Тодор
Живков)колко пъти ме е канил на лов с
вертолет, а аз все отказвах… А ти ме
взе от дома, омагьоса ме и ей така ме
качи. За първи път летя с вертолет,
разбираш ли ме?
Разбирах го и още как! Пилотите
бяха разбрали кой е на борда и решиха
да направят малка екскурзия над
Пловдивските тепета. Това не влизаше в маршрута. Гецов се засуети. Не
бе трудно от малката височина на, която летяхме, да познае къде се
намираме.
- Нали за Кърджали сме тръгнали?
Защо се отклониха от курса?
- Като се качвахме, те ви познаха.
Такъв гост не всеки ден пътува с тях.
Затова са решили да ви поразходят и
над Пловдив - отговорих му.
- Ако е така, да са живи и здрави.

Продължава в следващия брой

Теодоси
АНТОНОВ
* * *
СЪПРОТИВЛЯВАХ СЕ,
попаднал
в прегръдките на мрака,
вървях тягостно и бавно –
те ме блъскаха отзад
с гласове,с юмруци,
отдалечаваха ме,
от него ме отдалечаваха
само защото го помилвах –
бях помилвал белия им кон,
оня бял кон,
с който ни се ще понякога
да се завръщаме.
Откъдето и да е,
да се завръщаме.
Да се завърнем,ако ще
от пъкъла –
като победители
да се завърнем.
Не ми позволиха да го яхна.

ÓÑÌÈÐÈÒÅËÍÎ
Като клони
нелогично
във съседното дърво
оплетени –
артерии живителни,
побъркани от влагата,
от слънцето,
полегнали в нозете ни...
Ние бродим
с крачоли навити и ръкави
не риба да ловим,
а себе си сме тръгнали
да укротяваме,
ножове между зъби
Стиснали;
помня онзи филм
с броячите на диви зайци,
дето сме
от хубав край
и хубави сме хора
и само хапването,
само пийването
може да ни усмири.
Естествено,и хубави жени
от други филми
ще успеят
да ни укротят.
И хубави коне навярно.

ÊÎÍßÒ ÍÀ ÏÀÇÀ×À
Ако човек застане
във вечерния неделен здрач
на първата площадка
над игрището за тенис,
а прозорците
на заспиващия град
са грейнала шахматна дъска
и до него е безименно момиче
с пурпурни коси
на проститутка,
той няма да премести
белия си кон
по шахматната дъска,
а ще целуне червената коса,
ще се качат
на втората площадка
над игрището за тенис,
откъдето
шахматната дъска
на заспиващия град
е тъй безкрайна,
а заспиващият град
съвсем започва вече да заспива –
Те,изкачили
Третата площадка,
са полегнали сред пейките
без мисълта
за необозримата дъска на шаха
и за препусналия по нея кон.
Без мисълта,
че градът вече ги сънува.
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