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Çà öàðñêèòå èìîòè å íóæåí çàêîí,
à çà ÃÌÎ - ïðåäïàçíè êëàóçè
Две основни теми коментира на пресконференции
във Враца и в Монтана депутатът от левицата
Георги Божинов

Анастас СТОЯНОВ

Íåæíîñò
Бият се в лицата ни годините
шеметно,
срещат, кръстосват се –
саби на гърди.
В грохота търся ръката ти: нежна
бъди,
времето е в нас и ний сме във времето.
Виж: небо и земя широм се проснали,
ала ний сме и сами, и не сами:
с Христови кръстове и ковашки ками
бродят край нас мъдреци и апостоли.
Всичко лежи на твоята мъничка длан –
минало и бъдеще, мрак и сияние.
Дай да я стопля с поглед, с дихание,
в теб и в очите на времето взрян.
Над паметта ни
нямат годините власт:
мадарски конници, алени макове…
Прав си, Апостоле, вярно е, Дяконе –
Ний сме във времето и времето е в нас.
Времето…
Да го събудим или прославяме,
но да го спастрим на устни, в сърца.
За да го оставим сетне на наште деца,
както по челата им
целувка оставяме.

Той започна с нарасналия интерес на
обществото към законността на връщането на царските имоти и ищаха на експремиера Симеон Кобургготски и сестра
му Мария-Луиза да съдят България в
Международния съд. Като некоректно и
несправедливо той определи изявлението
на правосъдния министър Маргарита
Попова по отношение правата на царската фамилия и изявените претенции на бившия министър-председател. Симеон
Кобургготски е единственият български
гражданин, който има акт, с който му се
забранява да се разпорежда с реституираните обекти и му се вменява в дълг да
ги опазва и охранява, но той не се съобразява с него и освен че ще съди страната,
иска да извлече и облага от пропуснати
ползи. - Още тогава ние от левицата подкрепихме този акт, но той трябваше да
се допълни с решение на Министерския съвет за това, до приемането на закон, защото иначе актът ще се атакува пред
съда, както и стана - сподели Божинов и
се обоснова на решения на
Конституционния съд и тълкуване, че
Интендантството в никакъв случай не е
купувало имоти за българската държавна,

а само в полза на короната. С мораториума
върху имотите, закон за него левицата
предложи още преди създаването на
Тройната коалиция и с него не сме искали
да принудим НДСВ да влезе в нея, мнозинство за този закон обаче нямаше и не бе
приет - разясни народният представител
от “Коалиция за България”. Според него
Симеон сега претендира за 16 000 декари
гори, както и за пропуснати ползи от тях,
но няма законово право дори на декар, защото не е наследник на Фердинанд и няма
акт, че Фердинанд, който е бил чужд гражданин и като такъв не е можел да разполага с имотите, а няма и документ за
наследството. България може да бъде осъдена от нейния бивш министърпредседател, ако не се приеме закон.
С нова сериозност, въпреки приетия с
мнозинство и добър закон, се поставя въпросът за ГМО, по който страната ни трябва да вземе категорична позиция, смята
Божинов. Трябва да има извънредно заседание на Министерски съвет, преди да се
приеме решение в Съвета на министрите
на Европа и Европарламента - смята той.
Твърди, че не се налагат съществени промени в съществуващия закон, който е дос-

татъчно рестриктивен. - Има опасение от
задействане на предпазната клауза. Има
мерене на сили на големите производители,
на които им трябват нови територии, за
да купуват все по-скъпите им семена, например на американската царевица МОН 810.
Такива семена и продукти могат да се допуснат само при достатъчно сериозни гаранции за сигурност. Приетият закон за
ГМО е добър и става ясно, че ако приемем
нови рестрикции и затворим изцяло
вратите, ще имаме санкции. Българският
закон не е изцяло рестриктивен. Дебатът
в Европейския парламент трябва да бъде
ясен и точен и да даде право на всяка от
страните членки сама да решава какво от
разрешеното в Европа може да бъде допуснато у нас например. Седем европейски страни вече са въвели предпазни санкции. Ако
не задействаме предпазна клауза, ние оставеаме територия, на която да се отглеждат за стопански нужди ГМО, но законът ни дава ограничения, в противен случай може да понесем санкции.
Георги Божинов коментира и въпроса
за собствеността, като на Областния съвет на БСП ще останат ремонтираните
наскоро с техни пари заседателна зала и
двата офиса, с които разполагат, а с останалата част с ресторант “Славянски
кът “ вече нямат нищо общо,освен удобството да бъде ползван срещу заплащане
при определени случаи.
“Слово плюс”

Акцент

Ãíåâúò íà ìàéêèòå
С протестиращи майки се срещна във Враца народният представител от
Коалиция за България Георги Божинов
Те са го потърсили за съдействие по казуса за връщането на неправомерно взети пари от обезщетение при майчинство.
Три представителки на групата
протестиращи - Биляна Тончева,
Любомира Вълкова и Катя Борисова
връчиха на червения депутат собственоръчно написано възражение
срещу закона за майчинството. В
него младите жени подробно описват трудната ситуация, в която
са попаднали, поради липса на информация по този въпрос. Тези законови промени са приети през 2006
г. и работодателите би трябвало
да са наясно с това, но явно контролът досега е бил занижен.
Някои майки трябва да връщат
пари на държавата в различен раз- от 2006 г. насам/ за това, че са заве- то да навърши две години, а в същомер и за различен период от време / ли детето си на детска ясла, преди
на 2 стр.
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Ïðåäñåäàòåëÿò íà Êîíòðîëíèÿ ñúâåò
íà Êîîïðåàöèÿ “Æóðíàëèñò”
ÒÎÄÎÐ ÑÒÀÍÈÌÈÐÎÂ äíåñ ïðàçíóâà
70-è ðîæäåí äåí!

×ÅÑÒÈÒ ÞÁÈËÅÉ, ÏÐÈßÒÅËÞ!
АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP
CLEAN ENERGY

Íèå îò â. “Ñëîâî ïëþñ” òå
ïîçäðàâÿâàìå ñ ïðàçíèêà è òè
áëàãîäàðèì çà âñè÷êî. Áúäè íè æèâ
è çäðàâ è óñïÿâàé âúâ âñè÷êèòå ñè
íà÷èíàíèÿ!
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Враца

До
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
на Р С

Уважаеми колеги,
Вчера (13 юли 2010 г.) ви бе изпратена
позиция на Ръководството на КНСБ по повод
направените анонси от министър Т. Младенов
за промени в Кодекса за социално осигуряване
(КСО).
Настояваме до края на тази седмица да се
проведат брифинги в Регионалните съвети на
КНСБ,
на
които
да
запознаете
представителите на Регионалните медии с
позицията на Ръководството и Решенията на
Координационния съвет на КНСБ от 26 май 2010
г. (в тях се заявява предварителните и
принципни условия и мерки, за да участва КНСБ
в конкретния дебат по мерките за развитие
на реформата в пенсионната система).
Настояваме да запознаете с Позицията
Общинските съвети на КНСБ, ръководствата
и членовете на основните синдикални
организации и отделните колективи.
На брифингите трябва категорично да се
заяви, че са неистина твърденията на
министъра на труда и социалната политика и
членове на Експертния консултативен съвет
към него, че анонсираните вариантите за
промени в КСО са съгласувани със социалните
партньори
и
че
повишаването
на
осигурителния стаж с 3 години за мъжете и
жените също е прието от социалните
партньори.
КНСБ никога и по никакъв повод не е
подкрепяла такива варианти за промени в КСО.
Със синдикален поздрав,
Вицепрезидент на КНСБ:
/В. Никифоров/
Вицепрезидент на КНСБ:
/Н.Ненков/

ÊÍÑÁ ïîñòàâè òâúðäè
óñëîâèÿ çà ó÷àñòèå â
ïðåãîâîðèòå ïî
ïåíñèîííàòà ñèñòåìà
Координационният съвет на КНСБ обсъди предоставения от министъра на труда и социалната
политика „Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на
пенсиите”. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен
Димитров представи пред министъра на труда и
социалната политика Тотю Младенов гласуваната от КС на КНСБ Позиция, която съдържа предварителни условия, само при изпълнението на които КНСБ ще участва в обсъждането на мерки за
развитие на реформата в пенсионната система:
1. За генерална цел на модернизирането на
пенсионната да се изведе постигането на коефициент на заместване на дохода от труд минимум
65 на сто от солидарния първи стълб и поне 2025% от допълнителното осигуряване, чрез подобряване финансовата стабилност на системата в
средносрочен и дългосрочен план ;
2. Категорично преустановяване намаленията
на осигурителните и провеждане на плавно и постепенно възстановяване на размерите им до ликвидиране на чистия дефицит на фонд „Пенсии” в
ДОО. Установяване на разпределение на вноските в съотношение 2/3 – 1/3 за работодател и работник и въвеждане на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволно
осигуряване. Като първа стъпка, още в 2011 година,
да се възстанови 2-процентното намаление, въведено през 2010 г., като 1% е за осигурителната
вноска за фонд „Безработица” на ДОО.
3. Незабавно криминализиране неплащането на
осигурителните вноски за задължителното
осигуряване, с цел засилване контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство
и рязко подобряване събираемостта на вноските.
4. Възстановяване на правилото, че максималният осигурителен доход е 10 пъти по-висок от
минималния.
5. Въвеждане в Кодекса на труда на забрана за
уволнения по инициатива на работодателя на работниците и служителите, на които им остават
3 години до изпълнение на условията за
пенсиониране, освен при тежки дисциплинарни
провинения.
6. Удължаване срока на действие на преходните разпоредби на КСО за ранното пенсиониране на
категорийните работници до 2014 година.
В гласуваната от КС на КНСБ позиция се
заявява, че без законовото регламентиране на и
публична политическа гаранция от страна на всички парламентарно представени политически сили
за трайност на нормите, с които посочените мерки се въвеждат, Конфедерацията няма да води
преговори по условията за достъп до пенсия за
осигурителен стаж и възраст и ще премине към
организиране на ефективни протестни и стачни
действия, за да се противопостави на всяка
промяна.
26. май 2010 г.

Ðàçãíåâåíè ìàéêè àòàêóâàõà
ìèíèñòúð Òîòþ Ìëàäåíîâ
Елеонора ЦАНОВА
Част от протестиращите майки посрещнаха социалния министър Тотю
Младенов, преди той да влезе за участие
в обществената дискусия във връзка с
промените и модернизацията на пенсионната система. Директно те го атакуваха с болния въпрос за парите, които трябва да връщат на НОИ заедно с лихвите,
получени от тях по време на майчинство,
когато децата им са били в ясли. - Нямаме
право да направим опрощение на тези суми,
то няма да е законно. Депутатите, които
изработиха този закон през 2006-а, сега
същите казват, че не е справедлив. Ние
не може да не извършваме контрол.
Незнанието не оневинява, всички сме равни пред закона. Парите се дават от държавата , а отпускът от работодателя,
детето да се отглежда в домашна среда заключи набързо диалога министър
Младенов.
Във Враца се проведе шестата поред
среща-семинар, на която на всеобща дискусия се поставят предстоящите реформи в социалната система и бъдещото й
развитие. Срещата се ръководи от проф.
Нено Павлов, председател на комисията
по финансов надзор, освен министър Тотю
Младенов, присъства и подуправителят
на НОИ Весела Караиванова, депутатите
Николай Рашев и д-р Янко Здравков, областният управител Пепа Владимирова,
зам.-кметът на Враца д-р Шарков, шефът
на НОИ - Враца Иван Грозданов, представители на общини, на социални
институти, граждански сдружения и на
работодателите.
Пенсионната система се основава на
солидарността, съчетана с развитие на
капиталовите схеми, 43% от републиканския бюджет сега отива за пенсии и
осигуряване, 40 % от парите за пенсии
идват от осигуровките, останалото да-

ва държавната хазна. При демографското положение със застаряващо население пенсионната система, не само в
България, не може да издържи и целта е
тя да бъде променена и модернизирана,
стана ясно от срещата. Още през сеп-

привилегировани. Министър Тотю
Младенов потвърди, че се запазва възрастта за пенсиониране, 60 години за жените и 63 за мъжете, вдига се с три процента осигурителният стаж на 37 и съответно за мъжете на 40 години. Бонуси от

тември миналата година към министъра
на труда и социалните грижи се създава
консултативен съвет, който да разработи стратегия за устойчива осигурителна система. Стратегията трябва да
бъде готова, след широко обществено обсъждане с работодатели, граждански
структури, пенсионни организации до
есента и да залегне в бюджета на страната за 2011 година.
Поставените цели са разширяване
обхвата на осигурените лица чрез стриктен контрол на работодателите, работа само с трудов договор и осигуровки,
отговарящи на реалните заплати, ограничаване до минимум на т.нар. инвалидни
пенсии, с които видимо се злоупотребява,
както и въвеждането на равноправие при
пенсионирането
и
да
няма

три процента ще получават за всяка една година в повече останалите на пазара
на труда пенсионери, а тези, на които не
им достигат до три години стаж, ще могат да излязат в пенсия, но с 2.5% помалко пари. Предложено е и възрастни, на
65 години също да могат да се пенсионират при поне 15 години осигуряван редовно трудов стаж. И като завърши своето
представяне на основните насоки в очертаващата се модернизирана пенсионна
система, министърът на труда подчерта,
че “Пенсионирането не е право, а задължение”. Те ще поощряват възрастните
да работят
по-дълго, особено в сферата на
услугите, а младите ще остане да се реализират в новите технологии и
производства.

Ãíåâúò íà ìàéêèòå
F от 1 стр.

то време са получавали пари за
майчинство. Майките са категорични, че
този закон не е в полза на децата и не
стимулира раждаемостта. Те се мотивираха с факта, че едно дете не може да
се адаптира за един ден в детското
заведение, за да се сложи рязка разделителна законова граница за края на
майчинството. Според тях трябва да има
един преходен период от три месеца, в
който детето трябва поетапно да се води на ясла, за да се избегнат стресовите ситуации. А през това време, майките /повечето от тях са безработни/ ще
могат да си потърсят работа. Те поискаха закона така да бъде променен, че да
защитава майките и техните деца.
Младите жени заявиха, че съзнават неволното нарушение на закона, което са
извършили. Те помолиха червения депутат
да съдейства за промени в закона, за да
върнат парите поне без лихвите, които
според тях са твърди високи /по-високи
от лихвите по банкови кредити/. Освен
това поискаха да се направи преизчисляване на неправомерно взетите пари, тъй
като те са плащали такса в детските
ясли, децата им са боледували и не са посещавали редовно детското заведение,
а понякога и сградите са били в ремонт в

продължение на месеци, което е налагало отглеждане на малчуганите в
семейството. Георги Божинов сподели,
че предишното правителство е провеждало добра социална политика. Той даде
за пример промените по отношение на
майчинството от 2006 година, когато
обезщетението при бременност и раждане е било 135 дни, от които 45 дни са
преди раждането. През 2007 г. този период е увеличен на 315 дни или до 9 месечна възраст на детето. От началото на
2009 г. обезщетението при майчинство
се изплаща в срок от 410 дни или до навършване на 1-годишна възраст на
детето, като 45 дни от тях са преди
раждането. След изтичане на отпуска
по майчинство осигурената майка има
право на обезщетение за отглеждане на
малко дете до 2-годишна възраст в размер на 90% от минималната работна
заплата. През 2005 година това обезщетение е било в размер на 130 лв., при минимална работна заплата от 150 лв. “
Още с първия самостоятелен бюджет
предишното правителство повиши това обезщетение и го изравни с минималната работна заплата - каза Божинов.
По този начин за периода 2005-2009 година то се е повишило с 84%, а през тази
година неговият размер е замразен на
240 лв.”, допълни Божинов.

Георги Божинов се ангажира да внесе предложението на младите майки от
Враца в Комисията по социална политика в 41-то Народно събрание и да се предизвика дебат в парламента по този
въпрос. “Този социален казус може да бъде решен в полза на майките, стига да
има политическа воля за това”, каза
Божинов и добави, че ще търси съпричастност и от други народни
представители. Той обеща лично да информира младите врачанки за работата,
която е свършил по тяхната молба.
Групата протестиращи от Враца е
само част от 700-те майки от областта,
които трябва да връщат пари със задна
дата. Преди седмица те предадоха на
друг врачански депутат 500 подписа с
искане за законови промени, а подписката продължава. Според промените от
2006 година, които някои от майките не
знаят, е че всички обстоятелства, относно ползването на допълнителен платен отпуск за гледане на дете, следва
да се декларират чрез работодателя и
да се информира НОИ за тях.
Практиката да се разчита на прикриването на информация или тя да се предоставя в непълен обем води до неправомерно получаване на обезщетения от НОИ,
които след като бъдат установени – подлежат на връщане.

Âçåìàò ïàðèòå çà õðàíà è ïàìïåðñè íà äåöàòà íè
Искаме пълна отмяна на
закона, според който трябва да
връщаме пари, получени по време
на майчинството, докато децата ни са били за по два-три месеца в ясла, че и с високи лихви при
това и от 2006 година.
Невъзможно е да връщаме по над
хиляда, до три хиляди лева някои.
Виновни сме, че не сме знаели, но
и никой не ни е предупредил за
това,
че
по
време
на
майчинството, ако детето ни е
под две години и е на ясла, ние не
можем да получаваме дължимите
от държавата пари за неговото
отглеждане.
- Божидар е на две години, ви-

новна съм, че не съм знаела за
това, но и никоя от задължените
да направят това институции, не
ме е предупредила. Трябва сега да
върна над две хиляди лева с
лихвите, с които пари ще го лиша
от много неща - твърди майката
на малчугана Биляна Тинчева. Тя е
една от протестиращите в градинката зад площад “Христо
Ботев” възмутени майки, които
бяха “приятно “ изненадани от
призовките, че трябва да връщат
големи суми пари само за това, че
детето е било в детско заведение
известно време, докато те са били в платено майчинство.
Гневни родителки, които ня-

мат възможност да върнат тези огромни за семейния им бюджет пари. Те настояват за пълна отмяна, да се въведе гратисен
период от три месеца, в което
палавникът да е в ясла, а майката да получава пълния размер на
обезщетение от държавата и да
може да се търси подходяща работа или да се преквалифицира.
Възмутените от държавния рекет майки на български деца
искат, ако детето е в ясла и все
още не е направило две години, те
да получават най-малко 25 процента от полагащото им се като помощ по време на майчинството за отглеждането му.

за властта
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Áúëãàðñêèòå äåïóòàòè ñà îòëè÷íèöè
ïî ïðèñúñòâèå â Åâðîïàðëàìåíòà
В Шенген през 2011 г. ще влезем, но се отдалечаваме от еврозоната
Мила КИСЬОВА
Медия: в. Пари, 12.07.2010,
Единадесет от 17-те български
депутати в Европейския парламент
през изминалата първа година от
мандата им са отбелязали над 90%
присъствие на заседанията.
Оценка
Единствената причина да няма
100% присъствие в Европарламента
са няколкото дни, през които белгийското небе е било блокирано за
самолетни полети заради исландския вулкан. Това съобщи шефът на
българското информационно бюро
Виолета Станичич на среща на евродепутатите в София, на която
те отчетоха какво са свършили през
едногодишната си работа и какво
предстои. В същото време само двама наши министри са потърсили среща с български евродепутати през
изминалата година - външният министър Николай Младенов и министърът по еврофондовете Томислав
Дончев.
Целта България да влезе в
Шенген през 2011 г. е постижима, но
влизане в еврозоната до 2013 г. е
по-скоро невъзможно, смятат българските евродепутати.

Отчет
Андрей Ковачев (ГЕРБ) заяви, че
до края на тази година трябва да заработи европейската дипломатическа служба, и обеща България да
бъде добре представена в нея.
Според Ивайло Калфин (БСП)
Маастрихтските критерии не
работят, както и системите за банков и финансов надзор в ЕС. Текат
дебати за ролята на ЕС като координатор в тази сфера, каза Калфин.
Според Владимир Уручев (ГЕРБ)
създаването на нова енергийна общност и общ енергиен пазар ще реши проблема с различните цени и несигурността
в
доставките.
България не може сама да извоюва
благоприятни
позиции
пред
“Газпром”, но не всички държави са
съгласни със създаването на европейска енергийна общност, каза той
Фелиз Хюсменова (ДПС) заяви, че
до 2013 г. са предвидени инвестиции
от 347 млрд. EUR в областта на регионалната
политика
на
Европейския съюз и трябва да се ускори потокът от средства към найзасегнатите от кризата региони.
Дунавската стратегия е един от
новите приоритети, което е важно

за България. Намалихме бюрократичността и прозрачността при вземане на решения за финансиране от
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Според Мария Неделчева (ГЕРБ)
бюджетът на Общоевропейската
селскостопанска политика ще се запази в размер 40% от общия бюджет
на ЕС. Надявам се бързо да се реши
въпросът с изравняването на субсидиите между старите и новите
страни членки и че България ще защити много добре своите позиции,
каза Неделчева.
Илияна Йотова (БСП) обясни, че
работи за задължителна рамка с минимални изисквания за всяка държава в ЕС по отношение на заетостта на младите и хората в предпенсионна възраст.
Антония Първанова (НДСВ)
обясни, че са изработени три директиви за лекарствата и информираността на пациентите, които ще
решат много проблеми.

Áåëîãðàä÷èê ñå ïîáðàòèìè ñ îáùèíà Ãþðå îò Òóðöèÿ
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Кметът на община Белоградчик Емил
Цанков се завърна от тридневно делово
посещение в община Гюре, Република
Турция. Визитата бе по покана на кмета
на общината Кямил Сака.
Община Гюре се намира в подножието на митичната планина Ида от времето на Омир и е разположена на самото крайбрежие на Егейско море.Тя е обявена за национален парк с няколко десетки видове животни и растения.
Според митологията в тази планина е
роден бог Зевс – Бог на небето и гръмотевиците и властващ над другите
богове. Представян още като Бог на
справедливостта и милосърдието, защитник на слабите и наказващ лошите.
Като малък, върховният Бог, за да го

предпази да не бъде изяден от баща си,
както се е случило с петимата му поголеми братя и сестри, майка му го дала
на планински нимфи да го отглеждат на
остров Крит.
Енона в древногръцката митология е
планинската нимфа – Ореада. Тя също е
живяла в планината Ида във Фригия и е
първата жена на Парис. Той се е влюбил в
нея, докато е бил пастир по склоновете
на планината. По-късно Парис я изоставя,
за да отиде да отвлече хубавата Елена,
което става повод за Троянската война.
Община Гюре, в която влиза градът
и още пет населени места е една от малките в региона и наброява около 8 хил.
жители население. Само градът е 5 хиляди души. Известен е със своите термални извори, от които най-известен е изворът на Афродита. Върху хиляди декари

от територията на общината са разположени маслинени насаждения. Тук се намира и една от най-големите фабрики в
цяла Турция за натурален зехтин
„Фернатоглу Груп”. В момента се изгражда голям хотелски комплекс с модерен СПА център и термална вода.
Инвестицията възлиза на 60 млн. евро. В
региона не се чувства световната финансова и икономическа криза. Поради
атрактивността на самото място към
него има реален интерес и то е в полезрението на турските бизнесмени.
Преобладават изключително нови къщи,
което означава, че добре е развито и
строителството. Основният отрасъл си
остава туризмът, като през туристическия сезон малкото градче от 5 хил.
набъбва до 60 хил. души. Бюджетът на
общината е 24 млн. евро.

Из електронното издание на НСОРБ

Îòãîâîðè íà âúïðîñè è
ïðåäëîæåíèÿ îò îáùèíèòå
Регионалните сдружения на общините поставиха чрез НСОРБ актуални въпроси към правителството, свързани с проблеми при стартирането и изпълнението на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество. Получихме отговори от министъра по управление на средствата от ЕС – Томислав Дончев, и зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройство – Лиляна Павлова.
Управителният съвет на НСОРБ изпрати до Народното събрание,
Министър-председателя и Министъра на околната среда и водите
предложение за отлагане на влизането в сила на новия раздел IV а
„Финансиране на обезвреждане на отпадъци чрез депониране” от
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
• Подписан е меморандумът по ОП
за трансгранично сътрудничество
България-Румъния 2007-2013 г.
Предстои да бъде ратифициран от
Народното
събрание.
Националният партниращ орган, в
лицето на Главна дирекция
„Управление на териториалното
сътрудничество” към МРРБ, е изготвил и одобрил вътрешни правила за сключване на договори за предоставяне на националното
съфинансиране, като процедурата
за одобрените проекти вече е
стартирала.
• В рамките на първата покана
за набиране на проекти по ОП за
трансгранично сътрудничество
България-Гърция 2007-2013 г. са получени 268 проектни предложения,
които са преминали първите две фази на оценка: за административно
съответствие и за допустимост. До

края на юни ще започне и финалната
техническа оценка на проектите.
• Решение за увеличаване на размера на авансовите плащания по ОП
ще бъде взето след приключването
на анализа от сертифициращия
орган. Той ще отчете позитивните
и негативните последици от въвеждането на тази мярка и мястото й в
общия размер на усвоените от ЕС
средства.
• Дискутира се осъществяването на предварителен контрол по
търговете от страна на управляващия орган.
Обсъжда се възможност за поставяне на определени прагове на поръчките за извършване на такъв
контрол.
• Централното координационно
звено планира провеждане на обучения в областта на обществените
поръчки за служители на местните

власти. Законопроектът за изменение на държавния бюджет за 2010
година не предвижда увеличаване на
ресурса на Фонд „ФЛАГ”. Не е възможно регионалните сдружения на общините да бъдат третирани равнопоставено с общините за кредитиране
от Фонда.
Предложението на общините за
отлагане беше обосновано със законовия срок за вземане на решения от
общинските съвети за определяне
размера на местните такси.
По този повод от МОСВ получихме официален отговор:
„До края на юли предстои да бъдат изготвени два ключови нормативни акта, свързани с
последното изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.
41 от 01.06.2010 г.):
• Наредба за реда и начина за изчисляване на месечните отчисления
за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на депата, съгласно изискванията на чл. 71а от
ЗУО и приета от министъра на околната среда и водите и министъра на
финансите.
•Постановление
на
Министерския съвет за определяне
размера, вида и начина на събиране
на отчисления от такса „битови отпадъци” за обезвреждане чрез депониране на регионални или общински
депа, съгласно изискванията на чл. 71
е от ЗУО.”
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Позиция

Íàìàëåíèåòî íà ïàðèòå
çà îáùèíèòå íàðóøàâà
Åâðîïåéñêàòà õàðòà çà
ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå
Коалиция за България ще сезира
Конституционния съд. Политическа
позиция от заседанието на Областните
съвети на БСП – Видин, Враца и Монтана
Областните съвети на БСП – Видин, Враца и
Монтана изразяват своето несъгласие с
намалението на държавните трансфери за
общините с приетия от 41-то Народно събрание
ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република
България. Намалението ще доведе до
дестабилизация в дейността на общините и
местните власти, като резултатът ще бъде
влошаване на обслужването на гражданите,
блокиране на основните функции на общините,
отказ от услуги – закриване на детски градини, на
социални дейности, на услуги за възрастните хора,
на благоустрояването на населените места. Всичко
това ще повиши безработицата, ще провали
работата по еврофондовете, особено по тези,
които решават проблемите със заетостта и като
резултат ще предизвика социално напрежение.
Това в най-голяма степен важи за райони с тежки
социално-икономически проблеми, какъвто
безспорно е Северозападна България.
Ние смятаме, че намалението на държавните
трансфери за общините в средата на годината е в
нарушение на чл.9 от Европейската харта за
местно самоуправление, по която Република
България е страна и по този начин се нарушава
чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България,
както и че има нарушения на чл.141, ал.1 и ал.5 от
Конституцията, тъй като с приемането на ЗИД на
ЗДБРБ се нарушава нормалната дейност на
общините. Поради това ние предлагаме ПГ на
„Коалиция за България” да обсъди тези аргументи и
възможността да се сезира Конституционният съд
на Република България.
Ние, представителите на Областните съвети
на Видин, Враца и Монтана, отчитаме
последователните усилия, които ПГ на ”Коалиция
за България” в 41-то НС направи в обсъждането на
ЗИД на ЗДБРБ, които отстояват интересите на
общините. Настояваме Правителството
своевременно да започне подготовката на Бюджет
2011г. и още в подготвителната фаза да проведе
консултации с Националното сдружение на
общините в Република България.

Мнение

Çà ãàôà íà Ëú÷î
è íà äðóãèòå...
ДМ Копривица
Има една приказка у нас – „шило в торба не стои.
Все някога то ще се покаже”. Такава излезе историята с Лъчо и неговия морал в кавички, въздигнат
до небесата от Бойко Борисов и неговата кохорта
преди дни. А той, премиерът, е майстор на разиграване на такива фарсове в нашия нелек живот в
условията на кризата. Решил човекът да сменя не
кой да е, а зам.-председателя на Народното събрание Лъчезар Иванов и чака някой да му поднесе
сламката. И този някой е една журналистка, която
е хванала Лъчо в опит чрез ходатайстване да спре
едно компрометиращо излъчване по телевизията.
Случай почти всекидневен в нашата журналистика!
Но кой им е обръщал внимание!? Да оставим това,
че журналистката прави големия гаф (дали по собствено убеждение или по нечие друго) да иска разрешение лично от премиера за публикуване на разкритието й. Да си спомним, че само преди месец и
повече, главните редактори на най-големите български вестници се клеха пред премиера, че са независими и свободни... Постъпката на тази журналистка обаче опроверга всякакви декларации на нашите мастити главни редактори. Волю или неволю
тя лепна такова петно на българския печат, което
никога не ще се изтрие! В коя държава, господа гл.
редактори, публикациите се съгласуват с първия
човек в държавата?! Е ли е това свобода на печата?!
Това не би трябвало да се допуска, камо ли да се
посочва за висок морал. Същото стана и с Лъчо.
Показал бил морал, като си подал оставка от заеманите постове!? Че какво друго трябва да стори,
като се е олял до гуша с помия. Да пътуваш в чужбина на чужди разноски, да кадруваш за щяло и
нещяло, да ходатайстваш непрекъснато в наблюдаващия сектор, да се държиш като дерибей в службата си – какво е това, ако не е недостойно
поведение!?
Лъчо отдавна трябваше да слезе от сцената.
Но премиерът го търпеше. Както още продължава
да търпи и други подобни „герои” от ГЕРБ. Нима
всекидневните лъжи на Дянков, че сме „от добре
по-добре”, не са гафове? Или подмяната на законови текстове в решенията на Народното събрание?
Както пропуските в декларациите за имотното
състояние на някои. Недопустими примери! Ала и
от тях премиерът все извлича политически
дивиденти. До кога бе, бат’ Бойко!

за спорта
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Става дума за гросмайстор Кирил Георгиев.
Той е един от рекордьорите на Гинес за сеанса
си на едновременна игра срещу 322-ма
шахматисти. И точно той /между другото оряховски зет и дългогодишен селекционер на националния отбор/ в края на миналата година не
беше включен в състава на България за европейското отборно първенство, което се проведе в Нови сад /Сърбия/. Тогава за там заминаха
петима международни гросмайстори, начело с
водача в световната ранглиста на ФИДЕ и бивш
световен шампион Веселин Топалов/ в състава
бяха още Иван Чепаринов, Александър Делчев,
Валентин Йотов и шампионът на България за
последната година Деян Божков. Шахматните
“дами” бяха водени от бившата световна и европейска шампионка Антоанета Стефанова, а селекционерът на женския национален отбор
Милен Василев беше включил две дебютантки –
Адриана Николова и Ива Виденова /добре познати на врачанските любители на шахмата/.
В това май няма нищо любопитно ли? Ето го
тогава: интересно е, че Кирил Георгиев не попада в националния отбор за голямо първенство за
пръв път от 1983 г. насам.

Хубав футбол, съпроводен от грешни съдийски
решения. За ЮАР – стадионите, новите пътища и
инфраструктурата. И рекордна печалба за ФИФА
Във времето за анализи, изводи и
оценки на “Мондиал 2010” се търсят
и отговори на такива въпроси, като
зададения в заглавието. Интересно
мнение за него има журналистът
Матрин Фогт от списание “Фокус”:
“Световното по футбол е като
казино. Няма значение кой има късмет и кой няма – винаги печели
банката. В нашия случай банката се
казва ФИФА.”
Няма как да е иначе, щом световната футболна централа прибави в
хазната си 3,2 милиарда долара /1,2
милиарда от спонсори и 2 милиарда
от телевизионни права и VIP билети/
. Като се приспаднат разходите от
един милиард, излиза, че ФИФА е на
печалба от 2,2 милиарда долара. А това вече е рекорд! От друга страна,
говорителят на централата Никола
Меньо твърди, че ФИФА няма интерес да я смятат за алчна
институция: “Благодарение на световното осигурихме 95 процента от
бюджета за следващите четири
години. За да развиваме футбола, ще
използваме 75 на сто от приходите.”
Иначе световните първенства
се организират по една и съща позната схема. ФИФА получава пари от
спонсорите
и
телевизията.
Разходите покрива страната
домакин. Правителството на ЮАР
отчита, че този шампионат струва на страната 33,7 милиарда ранда
/превърнати в евро – 3,4 милиарда/.

Приходите са 38 милиарда ранда /в
евро – 3,8/.
Ще попитате ли какво остава за
ЮАР? Естествено стадионите, новите пътища, магистралите, друга инфраструктура. Министърът на
финансите Правин Гордън заяви
още в началото на този месец: “Тези
инвестиции ще ни носят полза още
няколко десетилетия.” И други икономисти са на мнение, че ЮАР има
полза от световното по футбол:
“Ако използваме правилно опита, който натрупахме, ще спечелим много
пари.” И все пак инвестициите са
едно, а идеите какво ще правят африканците след финала – други.
Предишният шампионат от 2006 г.
промени облика на Германия пред останалия свят. Сега световното може да промени и образа на Африка,
главно в очите на европейците. След
оня скептицизъм, че тук не може да
се проведе такъв футболен форум,
че президентът на ФИФА Сеп
Блатер е направил голяма грешка с
даването на домакинството на африканската страна. А сега много хора се надяват “Мондиал 2010” да помогне за нормализирането на доста
неща не по-малко, отколкото световното по ръгби през 1995 г.
Шампионатът на планетата поражда и други интересни теми за
разговори, по тях са изказани много
мнения – понякога противоречиви,
друг път приемливи. Няма да ги

Президентът Сеп Блатер /в
средата/ изглежда видимо доволен
– ФИФА взе своето от “Мондиал
2010” в ЮАР.

коментираме, едва ли не нашата позиция е закодирана в синтезирания израз на подзаглавията. Може би поважни са изводите за нас, погледнати от друг ъгъл. Защото България беше сред липсващите от финалната
фаза на първенството. Ще се появим
ли отново там и кога /или ще продължаваме да живеем със спомените от
незабравимото американско лято
през 1994 г./? Европейските отбори
спечелиха отново, въпреки колебанията в началото на груповата фаза.
Европейските отбори ли казахме?
А ние не сме ли европейци?

Ôóòáîëíà òîïêà
çàðåæäà òåëåôîí
Учените от Харвардския университет бяха
обзети от манията по световното първенство
по футбол в ЮАР. Подвластни на това, те създадоха футболна топка, която може да зарежда
мобилни телефони. В нестандартното зарядно
устройство има магнит, който три удар се премества в бобина. Така при движението на магнита се образува електрически ток, който зарежда кондензатора към бобината. Топката е с конектор на адаптера, към който може да се свърже фенерче, лампа, или мобилен телефон.
Създателите твърдят, че за зареждането на
един мобифон е достатъчно с топката да се играе в продължение на 15 минути.
Изследователите се надяват изобретението им да помогне на хората от бедни страни, в
чиито домове често пъти липсва електричество.
Любопитно е, колко време трябва да поритат топката нашите футболисти, за да се заредят батериите на България за участие в големите футболни форуми?

Футбол

„Спортно лято 2010” –
Криводол

Òóðíèð ïî
ôóòáîë
На 15 и 16 юли 2010 г. на стадион „Христо
Ботев” – гр. Криводол се проведе турнир по
футбол на малки врати. Това е вторият от
серията турнири, организиран от
Общинската комисия за борба срещу
противообществените
прояви
на
малолетните и непълнолетните, които се
провеждат под надслов „Спорт срещу
агресия”.
Във футболната надпревара взеха
участие деца от Криводол, Галатин и Липен.
Турнирът се проведе в две възрастови
групи. При малките на първо място се
класира отборът на „Червените дяволи” –
Криводол. А при големите на финала се
срещнаха отборите на Криводол - „Цимент
маала” и „Кварталът на богатите”. Двата
отбора завършиха 1:1 в редовното време и
победителят беше излъчен след дузпи.
Отборът на „Цимент маала” за четвърта
поредна година грабна преходната купа.
Трето място си извоюва отборът на с.
Липен.
Голмайстор на турнира стана Тихомир
Рангелов, най–добър вратар – Денислав
Цветанов и най-обещаващ талант – Слави
Станков.
Турнирът беше закрит от секретаря на
Общинската
комисия
Маргарита
Стамболийска, а наградите бяха връчени
от Зам. кмета на Общината и Председател
на комисията инж. Тошко Павлов.
Наградите бяха осигурени от Община
Криводол.
Следващият турнир е турнирът по
тенис на маса и ще се проведе на 12 и 13
август 2010 г.

Ñòàðò íà ðîäíîòî
ïúðâåíñòâî â “À” ãðóïà
ЦСКА и Левски откриват сезона за пръв път от 50 години
Началото на новото първенство у нас
ще бъде дадено с двубоя между вечните
съперници – дербито
между ЦСКА и Левски.
В шампионатите на
“А” група двата състава не са се изправяли един срещу друг в
първия кръг от твърде отдалечаващата
се 1960 година /тогава на стадион “Васил
Левски” сините по-

беждават с минималния резултат 1:0, а
автор на победното
попадение е Георги
Соколов/.
Стартиралите
със загуба в първия
кръг армейци печелят
шампионската титла
с 40 точки, пред останалия на второ място
“Левски” и третия –
“Ботев” /Пловдив/.
Сега на 1 август
ЦСКА ще е символи-

Най-обещаващ талант от турнира
в Криводол – Слави Станков.

чен домакин на националния
стадион
“Васил Левски”, но обстановката на трибуните няма да бъде
същата, както преди
онези 50 години. Не че
агитките не поддържат своите любимци,
но пълен стадион не е
имало от десетина години /някой помни ли
точно откога?/.
От ръководните
треньорски щабове на
червени и сини реагираха с усмивки на
новината, че двата
столични гранда ще
дадат началото на
спортно-състезателния футболен сезон
2 0 1 0 / 2 0 1 1 .
Почетният президент
на
ЦСКА
Димитър Пенев заяви:
“Новото и останалите очаквания от този мач трябва да се
видят, че са високи.
Доста интересно ще
е
за
феновете,
треньорите
и
специалистите. Ние
трябва да се стараем
и да играем като европейските отбори.
Да се надяваме, че ще
бъде благоприятно
това,
което
ни
предстои.” А от другата страна на полюса
спортният директор
на “Левски” Георги

Иванов
изрази
оптимизъм: “Доволни
сме, че дербито е в самото начало, тъй като ние ще бъдем малко по-напред с подготовката от ЦСКА.
Дали е в първия, или в
петнайсетия кръг,
“Левски” и ЦСКА ще се
срещнат пак по два
пъти. В тези мачове
винаги знакът е с три
неизвестни, но се надявам “Левски” да
победи.”
А що се отнася до
шампиона “Литекс”,
ловешките футболисти ще започнат
защита на титлата
си още от първия
кръг на новия сезон

срещу състава на
пернишкия “Миньор” в
Ловеч.
В началото на
“Мондиал 2010” някои
не харесаха играта на
част от отборите.
Това даде повод на
бившия селекционер
на българския национален състав Пламен
Марков да вметне:
“Ами, на който не харесват мачовете от
световното – нека да
почака малко и тогава да си гледа тези от
нашата “А” група!”
Поне началото на
първенството ще е
интересно с двубоя
на столичните ЦСКА
и “Левски”, нали?

Страница на Иван ВЕЛИН
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Ïîùàäà çà ÷îâåêà
ра и ламтеж в държавата ни продълИвайло ХРИСТОВ
жава да има подхвърлени деца,
аутсайдери, несретници, чиито съдРоманът на Мартен Калеев
би и таланти погиват. Погива наци„Градината с разпятието” е пропит
оналната ни чувствителност и
от една свръхчувствителна, яворовсъстрадателност. И обяснението, че
ска съвест, която впечатлява със своняма виновни, всъщност не оправдаята искреност. И тук, както и в остава никого.
налите свои произведения, Мартен
В този смисъл литературата и поКалеев показва, че винаги е приемал
езията в частност, е една от малколитературата като изява на духа,
то противоотрови на прагматичния,
потвърждавайки за сетен път думиизцяло консуматорски днешен свят.
те на братя Гонкур, че в изкуството
И творчеството на Мартен Калеев е
оцеляват само истинските призвания.
ярко доказателство за това, че
„Градината с разпятието” е израз
писателят, било в съвременната инна позиция в защита на човечността,
формационна епоха, било във времеа не натрапена игра на художествето на английския Ренесанс, френсконото самолюбуване. Романът се насочто Просвещение или руският
ва към дълбините на битието, към цяСребърен век, се нуждае от нагона да
лата екзистенциална сложност на
съхрани живата материя вовеки
живота. Трудното ежедневие в един
веков, от необходимостта да открисоциален дом за сираци и превратносва истини и да търси нови. Романът
тите на съдбите на неговите възпи„Градината с разпятието” е подчинен
таници ще преминат през сърцето на
на идеята да се промени социалното
читателя. Ще провокират представите му за уж „невидимите неща”, ко- зии и стъписване пред жестокостта зло и откроява стремежа на автора
ито са „от плът и кръв” в паралелния на битието, без мимикрия и евтин към духовното. За Мартен Калеев е
неосветен свят на самотниците, но- партизанлък, без „червен”, „син” или характерна жаждата за истина и храбростта тя да се търси независимо от
сещи
в
себе
си
и
ранима „жълт” дъх.
Нещо повече: романът „Градината проблемите и неприятностите, които
чувствителност, и неистова жажда
за обич, и надежда за споделено с разпятието” показва по недвусмис- създава подобна творческа нагласа.
бъдеще. За да го напише на Мартен лен начин, че изконната мисия на пи- Във всичките му текстове се долавя
Калеев очевидно е била нужна не само сателя да споделя съдбата на своя мъдра житейска пъстрота и усещане
дарба и вдъхновение, но и любов към народ, да бъде при него и с него, все за автентичност – нещо рядко в личовека, възхищение и преклонение още не е заглъхнала. Защото в пре- тературата ни от края на ХХ и начапред тайнството на живота и през- ломното време на “прехода” много лото на ХХI век, наситена повече с „прарение към дребните страсти, които истини, които смятахме за безспорни, ха на библиотеките” и изкуствените
пъплят из нашия делник. Романът на станаха относителни и много от пози. При това Мартен Калеев не оспри
повърхностните
Мартен Калеев „Градината с разпяти- писателите, които мислихме за духов- тава
ето” е въплъщение на мисълта на ни стожери на нацията, се оказаха констатации, а се стреми да проникАнтон П. Чехов, че писателят трябва обикновени хитреци и нагаждачи. не по-дълбоко в дилемите на
да се застъпва за човека, т. е. да го Изпод маските на паркетните и ек- обществото, органически чужд е на
извисява, а не да го въвлича във вър- ранните благодетели твърде често лицемерието и мимикрията. Светът
ни наблюдаваха студени и пресмет- на героите му е понякога странен, потопите на низостта и подлостта.
някога тъжен, понякога крехък и
В „Градината с разпятието” ливи очи.
В творбата на Мартен Калеев има страшно раним. Но той винаги е подМартен Калеев въвежда един
непоетичен, груб във външните си трогателни страници, редове, които несен от автора с провокативен, моформи свят. На преден план е съдбата предизвикват спазъм, ярост и дерен език. Състоянията и преживена несретника, на аутсайдера и потресение, думи, които тревожат лиците на героите му ни внушават едмаргинала. Героите на Мартен Калеев въображението ни. Те показват, че на нова, на места почти „ултрамодерса вън от обществото, вън от натра- добротата и милостта към човека все на” чувствителност, която и
пените правила и закони. Срещу лип- още не са лишени от съдържание, че стъписва, и вълнува, и подтиква към
сата на реална свобода те противо- вярата в хората не е закърняла, че размисъл върху смисъла на живота и
поставят правото си на личен избор, България се е вкопчила в паметта си, неговите начала. Не мога да премълвъзможността да носят обич към въпреки опитите на родните ни поли- ча и едно друго достойнство на книгадругия,
обръщайки
гръб
на тици да я натикат в пропастта на та му, а именно, че тя е написана без
условностите, и в крайна сметка, го- бездуховността и безчовечието. никакви терминологични „завъртулки”.
тови и дори заплатили цената на то- Защото след рухването на “желязна- В нея няма самоцелни хватки за ошашва свое твърде човешко ожесточение. та завеса” и последвалия икономичес- кане на читателя, /нещо рядко в сеПозицията на аутсайдера е приета ки колапс, зейна огромна празнина, ко- гашната отродителна стихия!/, а побезалтернативно, превръщайки се не ято опустоши душите ни и която лик- скоро книга-изповед, книга-внушение.
само
в
символ
на
запазена видира мярката за добро и лошо, чес- Наистина роман за крещящата нужидентичност, но и в доказателство тно и нечестно, справедливо и да на всеки един от нас наред с
за право на бъдеще. На фона на безк- несправедливо. Стремежът за бърза изобилието, което ни поднасят техрайните оплаквания и сополиви и лесна печалба стана верую на годи- нотронната ера и потребителското
хленчения, от които изобилства род- ните на прехода. Колкото се може по- общество, да има и място за онази спаната и чуждата филмово-книжна бързо и колкото се може с повече пари. сителна доза съпричастност, която
продукция, Мартен Калеев е създал Независимо от цената, независимо от ще „измоли” от съдбата пощада за чочестна и чиста творба, роман без илю- средствата. И в тази луда надпрева- века…

Ðåêâèåì çà ìàåñòðî
Äèêî Èëèåâ
Нели Василева “Александрийка” при Народно
читалище ”Надежда 1871” – гр.
С премиерата на книгата на Асен Оряхово – градът, свързан с найРибагин «Реквием за маестро Дико продуктивния
период
от
Илиев» на 12 май беше третият ден творчеството на композитора.
от ХII празници на духовите
Гвоздей в програмата обаче бе
оркестри в Монтана. Домакин на Представителният
общински
събитието бе РБ »Гео Милев».
младежки духов оркестър с
Литературният
критик мажоретки от гр. Троян.
Константин Еленков представи
На откритата естрада на
новелата на Асен Рибагин. Дикоилиевите празници свири
Документалният й характер и Общинският духов оркестър от
фактът, че авторът лично се е Одрин – Турция. Общинският духов
познавал с корифея на българското оркестър е създаден през 1950
хоро, я правят интересна за всички, година от Мехмет Ялгън които искат да се докоснат до композитор и музикант като
самобитния му талант.
ритуален оркестър. В момента негов
Книгата на дългогодишния диригент е Хасан Aвджъ, който
журналист Асен Рибагин се нарежда постъпва като кларнетист през
до книгите “Хоро венеца му вие ...” от 1992 г. Той продължава традицията
Атанас Звездинов , „Дунавско хоро, на оркестъра успешно. Програмата
закичено с алено мушкато” от на оркестъра е изключително
Цветана Маркова, „Александрийка. интересна
и
разнообрази
Танцът в литературата“ на Нешка интонационната
среда
на
Туртанска и сборника с очерци, фестивала с темпераментни
статии, стихове, спомени, писма мелодии с типично ориенталски
“Прослава за Дико Илиев” със привкус. Формацията се радва на
съставители Димитрина Маринова добър прием в Турция, а след 2005 г.
и Цветана Маркова, посветени на гастролира и в чужбина - Румъния,
гения Дико Илиев.
Гърция и България.
Фестивалната програма на
След тях многобройните си
Дикоилиевите празници на 12 май почитатели събраха на площад
започна с участието на Духов „Жеравица” възпитаниците на
оркестър и мажоретен състав Пламен Крумов от Духовия оркестър

стр.
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Литературен салон
“Слово плюс”
Тихомир ЙОРДАНОВ

Èíòåðâþ ñ ïèñàòåë
/Виж в-к „Труд”, 9 юли 2010 г./
Е, здрасти, Дончо, и от мене!
Ти в шашми си момче калено.
Не те забравям аз и знам, че
от малък беше хулиганче.
Сега те гледам: пак си шашма,
пак червей в уличката прашна.
И пак си лафиш за народа.
Кому се ежиш за угода?
Ти казваш, че сме калпазани,
не можем род и чест да браним.
Тоз бил такъв, а онзи…/с черно
е скрита мръсна думичка наверно/.
А ти си болен, Дончо, болен
и от света си недоволен.
Три къщи имаш. И при Ванга
ти ходил си с велможи тамка.
Не си полягвал с нея, Дончо.
Ти там си бил оръфан кончов.
Насмел си, казваш ти, стотина
под пъргавата си върлина.
Блазе ти, Дончо! / тихо /…И за Габе.
Макар до нея да си хлапе.
Ти патриотин си , обаче!
Доде те слушам – ще заплача.
Че с твойта жива слава, божем,
човек да те ожали може!

ÃÍßÂ
Българи ругаят българина и
българското
Обидата е грозна и голяма,
когато нечий син те псува: ”Твойта
мама!”.
Българийо греховна, как на всяко
чудовище предлагаш свойто мляко?
Безродници и блудници проклети
окалват теб по чуждите павета.
По тях от думи зли ще пусна хайка.
Да ги напсувам?... Те си нямат майка!

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

при
Природо-математическа
гимназия и на Луиза Стефанова от
Мажоретния състав при Общински
младежки
дом
–
Монтана.
Финалната кода на празниците
постави патриотична композиция
„Българска хубост” на ансамбъл
„Северняци” към ОДК „Ние,
врабчетата”. Около 240 млади
танцьори играха на площада и
развяваха родния трибагреник под
звуците на българския химн.

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.

спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
ч 22 юли Св. мироносица
и равноапостолна Мария
Магдалина. Възвръщане
мощите на св.
свещеномъченик Фока.
Св. мъченица Макрела.
п 23 юли Св. мъченици
Трофим, Теофил и други
тринадесет с тях. Св.
свещеномъченик
Аполинарий, епископ
Равенски (Равенийски)
с 24 юли Св.
великомъченица Христина.
Свв. мъченици благоверни
князе Борис и Глеб
н 25 юли † Девета
неделя след
Петдесетница. * Успение
на св. Ана, майка на
пресвета Богородица. Св.
диакониса Олимпиада. Св.
преподобна Евпраксия
Девица
п 26 юли Св.
свещеномъченик
Ермолай и другарите му.
Св. преподобномъч.
Параскева Римлянка
в 27 юли * Св.
великомъченик
Пантелеймон (Св.
Панталеймон). Св.
Седмочисленици – Кирил и
Методий, Климент, Наум,
Сава, Горазд и Ангеларий.
Успение на св. Климент,
архиепископ Охридски
с 28 юли Св.
апостоли и дякони
Прохор, Никанор, Тимон,
Пармен и Николай. Св.
мъченик Евстатий

брой 29 (737), 22 - 28 юли 2010 г.

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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Ðåàëèçèðàí ïðîåêò â ÏÃÑÀÃ - Ìîíòàíà
Професинална
гимназия
по
строителство, архитектура и геодезия Монтана в настоящата учебна 2009/2010
година
реализира
проект
№BG051PO0001.3.3-03-0005 “Развитие на
човешкия ресурс на ПГСАГ-Монтана чрез
професионална подготовка в реална
работна среда за динамично съответствие
на пазара на труда” по схема за
безвъзмездна финансова помощ „Училищни
и студентски практики”по ОПРЧР.
Целта на проекта бе подобряване на
качеството на образованието и обучението
в съответствие с потребностите на пазара
на труда, което се осъществи чрез
провеждане на учебни практики по
специалността “Парково строителство и
озеленяване” на 70 ученика от гимназията,
във фирма “Паркстрой” ООД, Монтана.
На
проведената
заключителна
пресконференция на 06.07.2010г. бяха
представени резултатите от проекта:
- 100% успешно завършили от всичките 70
ученици на 31 – дневната учебна практика /
хорариум 248 часа/ във фирма “Паркстрой”
ООД – Монтана
- 70 ученици получили Свидетелства за
професионално обучение в реална работна
среда .
- 30% повишени знания, умения и
професионалния опит на учениците за работа
в реална работна среда с модерна техника и
технологии.
- Създадено нов тип публично – частно
партньорство между образователна
институция и частен бизнес за адаптиране
на учениците към трудовата среда.
Партньорството на ПГСАГ с фирма
“Паркстрой” ООД, гр. Монтана не е формално,
а активно и започва още в етапа на
подготовката на проектното предложение,
съвместно са разработени целите и
дейностите. Фирма “Паркстрой” ООД е

въвлечена в изпълнението на всички дейности
за отчетния период като взима активно
участие в тях. Съвместно с водещата
организация организира и провежда
квалификационно обучение на 3 - ма
преподаватели от ПГСАГ – Монтана за
работа със съвременно оборудване и модерни
технологии. Организира и ръководи чрез
наставниците си учебната практика на
учениците в реална работна среда.
Съвместно с преподавателя от ПГСАГ
наблюдава повишаването на мотивацията на
учениците за придобиване на нови
компетентности и умения, както и оценява
напредъка и
постигнатите от тях
резултати.
В проекта е разработена е методология за
преподаване на учебното съдържание на
учебната практика в реална работна среда,
подробна работна почасова учебна програма
за всяка една от предвидените групи от 10,
11 и 12 клас. Методологията гарантира
ефективност
и
устойчивост
на
провежданите практически занятия,
насочена е към нуждите на реалната трудова
среда и съвременните изисквания на бизнеса.
Разработените учебни програми за
практика в реална работна среда,
дефинирането на добри практики, в случая с
наставничеството, отпечатването на
учебното помагало и провеждането на
обучението в реална работна среда, могат
да бъдат използвани от централните
ведомства като принос в сферата на
образованието и обучителните инициативи.
Изпълнението на проекта е част от
модернизирането на ПГСАГ – Монтана в
посока подобряване на качеството на
услугите в обучението и укрепване на
връзките между училището и бизнеса.
Повишаване качеството на професионалното
образование на учениците, допринася за
личностното им развитие.

Естетична
стоматология, фасети,
металокерамика,
излепване на зъби.
Монтана, ул. “Ал. Стамболийски”
№ 6, кабинет 101 /зъболечението/
Тел. 0887/182 611

“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

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

* п.к. 3430 гр. Бойчиновци
кмет: код 09513 / 22 - 36 , ул.”Г.Генов” №2
факс: код 09513 / 25 - 84
www.boychinovtsi.bg, e-mail: munb@mail.orbitel.bg

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.

ÎÁßÂßÂÀ
Процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имоти
частна общинска собственост:
1.Дворно място от 2 835 /две хиляди
осемстотин тридесет и пет кв.м./ кв.м.,
едноетажна полумасивна жилищна сграда със
застроена площ от 80 кв.м., лятна кухня със
застроена площ от 30 кв.м., стопанска
постройка от 40 кв.м., находящи се в УПИ IХ /
девет/, кв.58 /петдесет и осем/, който е
образуван от имот с пл.№ 849 по регулационния
план на село Лехчево, община Бойчиновци
ЕКАТТЕ 43517, актуван с АОС №689/14.06.2010
година. Определям начална тръжна цена от 10
880 лева /десет хиляди и осемстотин и
осемдесет лева/ без ДДС. Определям стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната
тръжна цена и депозит за участие в търга в
размер на 1 090 лева /хиляда и деветдесет лева/
2.Незастроен УПИ V, кв.107, пл.№ 234, с площ
от 1020 /хиляда и двадесет кв.м./ кв.м., по
регулационния план на село Лехчево, община
Бойчиновци ЕКАТТЕ 43517, актуван с АОС №690/
14.06.2010 година. Определям начална тръжна
цена от 3 524 лева /три хиляди и петстотин
двадесет и четири лева/ без ДДС. Определям
стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена и депозит за участие
в търга в размер на 355 лева /триста петдесет
и два лева/.
Търгът ще се проведе на 10.08.2010 година
съответно за Позиция I от 14:00 часа; за
Позиция II от 14:30 часа в сградата на Общинска
администрация град Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с
внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа
на 10. 08.2010 година в информационния център
на общината.
Повторен търг ще се проведе на 17.08.2010
година с начален час съответно Позиция I от
14:00 часа; за Позиция II от 14:30 часа в сградата
на Общинска администрация град Бойчиновци
при същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг
заедно с внесения депозит ще се приемат до
12:00 часа на 17.08.2010 година в информационния
център на общината.
Тръжните документи ще се продават на
цена 60,00 лева /шестдесет лева/ в
информационния център на общината.
Оглед на имотите ще се осигури всеки
работен ден, с изключение на деня на
провеждане на търга в присъствието на
представител на Община Бойчиновци.

Д-р ГАЛИН ЕВГЕНИЕВ
– стоматолог

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

ОБЩИНА
БОЙЧИНОВЦИ
ОБЛ. МОНТАНА
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.

Продавам комплект
технологично оборудване за
производство на хляб и
хлебни изделия.
Справки на тел. 0878/524373.
КАНЦЕЛАРСКИ
МАТЕРИАЛИ,
КОМПЮТРИ, КНИГИ,
КОНСУМАТИВИ,
СЕРВИЗ НА ОФИС
ТЕХНИКА, СОФТУЕР, РЕКЛАМА И
ДИЗАЙН.
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС FIX
3400 Монтана
ул. “Хан Аспарух” № 34
e-mail: fixoffice@mail.bg
www.fixofficeservice.com
Тел./факс: 096/301910

Хлебопекарна “Ваня
ММ” – гр. Монтана
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

“ВОРОШИЛОВ ГРУП”

За всеки закупен прозорец –
подарък щори плюс комарник –
минус 30%.
гр. Монтана, бул. “Трети март”
№ 71
Тел. 096/306 688, 0892/440 196.
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.
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Äÿêîíå, ïðîñòè íè! Äà çàïàçèì
От брой в брой

Есе от Евгени КУТКУДЕЙСКИ

Върху пожълтелите страници на
времето е отпечатана историята
на един човешки род, прокълнат да
се бори със злото за свобода и
независимост. Героично и славно минало на Българи, и не толкова, и не
винаги. Но има един фрагмент от тази недалечна история, в която героизмът и трагизмът са в един паралел от самото начало до самия си
край. Когато препрочитаме, или си
спомняме за написаното от участници или съвременници на тези
събития, ние се потапяме в това
време.
Сетивата
долавят
опиянението, кънтежа на копита,
звънтенето на саби и алебарди, екота на пушките, миризмата на барут,
конска пот и пяна, димящата кръв
от майки и дечица с руси главици и
тлеещите пепелища, откъдето и до
днес усещаме този тръпчив вкус на
пепел в устата си. Това усещане се
подсилва и от нещо друго, което
всички ние се срамуваме да
признаем. Това, че не успяхме да го

Васил ЛЕВСКИ
опазим, оня, който захвърли временно расото, но не и вярата и си оти-

де – увисна на бесилото тихо, безмълвно с буца на гърлото и с отворени очи за недовършените дела. По
пътя си нагоре, където са светците,
можем само да гадаем за онова, което е чувствал. Вероятно не е било
добро и мъката му е била голяма.
Какво ли щеше да бъде, ако беше жив,
Дяконе!? Никога, ама никога няма да
го разберем. Правим ти паметници
във всеки град. Изричаме с менторски патос шаблонни слова, написани
ден-два преди деня на твоето
възкресение, хапейки молива за нещо по-оригинално. Спорим понякога
и търсим гроба ти. Кичим се с портрета ти над главите си с користна
надежда, да ни послужи като една
негласна декларация за морал.
Прости ни, Светецо, прости ни
за това, че не довършихме делото
на мечтите ти, за това, че искаме
да приличаме на тебе, но все не
успяваме. За това, че понякога недостойно те употребяваме. И найтъжното, и най-обидното, за това,
че не родихме друг по твоята мярка!
Прости ни!

Европейски съюз

ÅÑ äàâà ñòàðò íà îáùåñòâåíè
äåáàòè çà áúäåùåòî íà ïåíñèèòå
Днес, 7 юли т.г., Европейската
комисия даде старта на общоевропейски обществен дебат за това
как да се осигурят адекватни, устойчиви и сигурни пенсии и как ЕС
най-добре може да подпомогне полаганите на национално равнище
усилия. Застаряването на населението във всички държави-членки
подлага на изключителен натиск
сегашните пенсионни системи, а
финансовата и икономическа криза само увеличава това напрежение.
Консултативният документ — зелена книга — поставя серия от
въпроси, които приканват всички
заинтересовани страни да допринесат с гледни точки, мнения и идеи
за това как да се отговори на пенсионното предизвикателство —
едно
от
на-големите
предизвикателства, пред които е
изправена Европа, както и по-голямата част от света днес — и какъв принос може да има ЕС за тези
решения.
Като представи консултативния
документ с пълната подкрепа на комисарите Оли Рен (Икономически и
парични въпроси) и Мишел Барние
(Вътрешен пазар и услуги), Ласло
Андор, европейски комисар по
заетостта, социалните въпроси и
социалното приобщаване, заяви:
„Според прогнозите броят на хората в пенсионна възраст в Европа
ще се удвои до 2060 г. спрямо броя на
тези, които финансират техните
пенсии — настоящата ситуация
просто не може да остане
непроменена. В отговор на това предизвикателство трябва да бъде разгледано внимателно съотношението
между годините на работа и годините на получаване на пенсия“.
Г-н Андор добави: „Изборът, пред
който сме изправени, е по-бедни
пенсионери, по-високи пенсионни
вноски или по-голям брой хора, които
да работят повече и по-дълго. Един
от големите успехи на европейския
социален модел е гаранцията, че старост не означава бедност. Това е
обещание, което трябва да продължим да изпълняваме, и диалогът, на
който даваме начало днес следва да
помогне на държавите-членки да взе-

мат правилните решения, за да
гарантират, че пенсионните системи са „годни за целта си“.
Зелената книга преразглежда
цялостно и интегрирано европейската пенсионна рамка, като се ползва от взаимодействията между
икономическите и социалните политики и регулирането на финансовите пазари, което е причината в
нея да бъдат обхванати толкова
много различни теми, като: по-дълъг
трудов живот ,вътрешния пазар на
пенсии, мобилност на пенсиите в ЕС,
празноти в законовите разпоредби
на ЕС, бъдещият режим на платежоспособност за пенсионните фондове,
рискът от неплатежоспособност на
работодателя, информирано вземане на решения и управление на равнище ЕС.
По-специално тя има за цел да
разгледа следните въпроси:
·
Гарантиране на адекватни
доходи след пенсиониране, както и устойчиви в дългосрочен план пенсионни системи
·
Постигане на правилен баланс между работа и пенсиониране и
улесняване постигането на по-дълъг
активен живот
·
Отстраняване на пречките
пред хората, които работят в различни държави на ЕС, както и пред
вътрешния пазар на пенсионни продукти
·
Подобряване сигурността
на пенсиите както за момента, така
и в дългосрочен план, с оглед на наскорошната икономическа криза
·
Гарантиране на по-голяма
прозрачност на пенсиите, така че
хората да бъдат информирани, за да
вземат решения относно собствения си пенсионен доход
Консултирането е съвместна
инициатива на комисарите Андор,
Барние (Вътрешен пазар и услуги) и
Рен (Икономически и парични
въпроси), които отговарят за икономическите и социалните политики и
за регулирането на финансовите
пазари. Неговата цел не е да се правят конкретни предложения за
политика, а да се търсят мнения за
възможни бъдещи действия на европейско равнище.

Консултативният период ще бъде с продължителност от четири
месеца (приключване на 15 ноември
2010 г.), през които всички заинтересовани от темата могат да представят своите мнения на определена за целта интернет страница:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/
forms/dispatch?form=pensions .
Европейската комисия ще анализира всички отговори и ще избере найдобрата посока за бъдещи действия
за решаването на тези въпроси на
равнище ЕС.
Контекст
Гарантирането на адекватни и
устойчиви пенсионни доходи за гражданите на ЕС сега и в бъдеще е приоритет на ЕС. Постигането на тези
цели в застаряваща Европа е голямо
предизвикателство. По-голямата
част от държавите в ЕС вече са се
постарали да се подготвят за това
чрез реформиране на пенсионните си
системи.
През 2008 г. на всеки гражданин на
ЕС над 65-годишна възраст се падаха четирима души в трудоспособна
възраст (15-64 години). До 2060 г. това съотношение ще спадне на две към
едно. Неотдавнашната финансова и
икономическа криза влоши и увеличи
влиянието на тези демографски
тенденции. Проблемите в икономическия
растеж,
публичните
бюджети, финансовата стабилност
и заетостта направиха по-важно
приспособяването на практиките за
пенсиониране и на това как се придобива право на пенсия. Кризата показа,
че трябва да бъде постигнато повече за подобряването на ефикасността и сигурността на пенсионните
схеми.
Проведеното наскоро проучване
на Евробарометър показа, че 73% от
гражданите на ЕС категорично
очакват по-ниски пенсии или
мислят, че ще трябва да отложат
пенсионирането си или да спестят
повече пари за старините си (вж. IP/
10/773). Междувременно 54% са
притеснени, че техният доход след
пенсионна възраст няма да бъде
достатъчен, за да могат да водят
нормален живот, като в 17 от 27те държави-членки на ЕС те съставляват мнозинство.

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

За живота такъв, какъвто е!
Председател на кооперация “Журналист” и главен редактор
на “Слово плюс” Параскева МАРКОВА - 0886 024 339
e-mail: slovoplus@yahoo.com
e-mail: slovoplyus@abv.bg
Адрес: Враца, ул. “Цв. Кръстенякова” 13, ОКС

ñúêðîâèùàòà
íà Áúëãàðèÿ
Милан А. МИЛАНОВ
Продължава от миналия брой
Влез вътре в пещерата, тя е полуотворена.Вътре има изкован иконостас и от двете страни в една посока.Има изковани и
един фес с дъното надолу. Отделно има направена една попска калимавка. В нея има една кесия със злато. Във феса има 2 кесии
злато, той е като тапа.На същата посока
има едно прозорче, което е затиснато с едно обгорено дърво. Там е вход. Разчисти и
продължи нататък.Ще изброиш 48 аршина
и ще стигнеш да хубава стая със свещник.В
тая стая ще намериш две легла.Над едното легло има костенурка, която е тапа и е
пълна с костадинки. Продължи нататък и
ще дойдеш до един мегдан, на който отгоре има кладенче. Над кладенчето има камък,
приличащ на женска гърда, от която тече
вода и там попива. Има една малка медна
халка, като я изтеглиш там блика течност,
която е много лековита. Минава се по-нататък и спираш до стена. На един човешки
ръст има като прозорче, което свети. С
дясната ръка ще бръкнеш надолу и се дръж
вдясно-ще намериш една халка. Ако не можеш да изтеглиш халката, вържи я с въже и
двама души да теглят и ще се отвори
врата, която е от камък направена. Влез
вътре, пред самата врата има скелет.
Помени Атанас, спомени го като мъртвец
и го помоли да освободи парите. Изнеси костите навън, като обещаеш тия кости да
ги занесеш в гробища и да се опеят и
погребът. И тогава влез вътре и вземи
парите: 150 оки златни турски лири, 200 оки
бешлици и около 200 оки наниз. Костите
трябва да се отнесат и погребът с опело.
(Дали описанието не се отнася за сегашното село Зелени град Трънско, където
някога е имало старо селище, което се е
казвало Земен (Б. ав.).
КЮСТЕНДИЛСКА ОКОЛИЯ
На изток от село Жилянци има едно високо място, отгоре на което има малък
параклис, който се казва “ Свети Архангел”.
При този параклис има извор и старо дъбово дърво. При корена на дървото има становит камък, на който изковахме знак биволски рог. От този знак на 4 крачки на запад има едно малко местенца 4 аршина
широко. В това място изкопай Ѕ аршина
пръст и отдолу в две малки винени бурета
300 око злато и сребро оставихме и още
църковни вещи и един златен кръст.
Село Жилянци, помежду ушите на вентилатора-вълчата канара има изкован човешки образ, човешка дясна ръка до китката и на нея виси синджирче с малък кръст и
под кръстчето изписано числото 8.8.8. Под
числото 8 свали мярката от горе до земята и там ще мериш 8 аршина и ще се открие плоча. Като се махне тая плоча влез
вътре и 5 крачки ще вървиш и празно място има колкото за един човек. На средата
една затворена врата има. Счупи тая врата
И влез вътре. Там е широко, като стая
прилича. Там нашият приятел калугерът е
живял и пътя за лов е пазел. Вътре има много хубава вода за пиене, където извира и
там се губи. Ще влезнеш вътре и на дясната страна има един голям кръст. Счупи това място и друга стая ще се отвори. Вътре
на открито място 27 катъра що могат да
носят –маджарски пари злато и сребро
оставихме. И още 1 златен кръст, 2 ката
попски дрехи, много църковни вещи .
СЕЛО ТИЧА “ КОЖИМАН ПЕЩЕРА”
Село Тича, към Инчуклари, ще отидеш
към Анванлар.От там ще поемеш към
Андаларското дере към Балкана. По дерето
има тясна пътека, ще стигнеш Кожиман
пещера. Там по средата на пещерата над
скалата, има отгоре малка полянка. Всред
полянката има плоча, затуля една дупка, която е над пещерата.
Продължава в следващия брой

За информациите са
използвани емисиите
на БНТ, БНР и
телевизия “Монт 7”

Редакцията
приема ръкописи
до 50
машинописни
реда /2 страници/.
Хонорари не се
изплащат.
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От брой в брой

Продължава от миналия брой
Обиколката над града с тепетата завърши и поехме курс към Асеновград, а след
това нагоре към билото на планината.
Пилотите се движеха само на няколко метра над боровата гора. Гецов гледаше през
прозореца вече усмихнат:
- Виж, виж, от тук е само за стрелба. Де
да си бях взел чифтето?...
Преминахме билото на планината и от
там се откри още по-очарователна гледка.
Под нас на много километри сред планинските хребети бе проточило водите си голямото изкуствено езеро… Гледката бе наистина очарователна. Гецов гледаше през прозорчето и се усмихваше.
Така кацнахме на вертолетната площадка край Кърджали. Явно са летели и други важни персони, защото за тях бяха изпратени коли да ги посрещнат. Нас никой не
ни чакаше… Имаше само един стар раздрънкан автобус, който се готвеше да закара
останалите пътници в града. Да, но Стефан
Гецов не е свикнал на такова «внимание»…
Той каза, че след като не са му изпратили
кола, ще се качи обратно във вертолета и
ще се прибере в София. Не е нужно да обяснявам какво ми костваше да го убедя да седне в
дрънкащия автобус. Както и да е, там седяхме само ние двамата. Това още повече го
дразнеше. Аз се опитах да го развеселя, като го закачах, че не са намерили кола и за
това са ни изпратили цял автобус. Имахме
честта да бъдем доставени пред самия
хотел. Когато влязохме там – нови
двайсет… Нямаше апартамент за Актьора!
Той отново се заинати и каза, че докато не
му освободят отделен апартамент няма да
се настани. Намигна ми, като видя колко съм
уплашен и ми каза:
- Учи се от мен! Гарантирам ти, че апартамент ще има… Колкото и важни да са им
гостите, ще ги набутат по стаите и ще ми
освободят апартамента.
Жената от рецепцията почти разплакана започна да звъни и да обяснява някому
какво се е случило. Не бе минал и половин час
и всичко бе готово. Любезно поканиха другаря Гецов да се настани в апартамента си. Аз
го придружих, като предложих да му нося
куфара. Влязохме. Той взе от ръцете ми куфара и се опита да го постави на масичката
за багажа. Какво направи не видях, нещо изхръцка и той ококори очите си от болка, хвана се за кръста и се свлече на килима:
- Ами сега? Старият ми радикулит…
Тук вече аз бях на ход!Разбирах ги тези
работи… Той се опита да се повдигне, но
острата болка го остави на мястото му.
Реших да се пошегувам, като му подсказах,
че за всичко се плаща в този живот.
- Я ти по-добре кажи какво ще правим?
Обади се в Окръжния комитет на партията
да ми пратят доктор…
- Ако ми се доверите, бих могъл да се
опитам да ви помогна? – казах му.
- Ако можеш направи нещо… То
докторите, нали ги знам - ще ти праснат
една инжекция и ще си идат…
- Да опитаме, тогава?...
- Прави, каквото знаеш, само ми помогни,
ако можеш…
Такива случай като неговия не бяха проблем за мен. Както му казват – току що се бе
сецнал… Напипах болното място, разхлабих напрегнатия мускул до прещипания нерв
и направих това, което трябва. Чу се характерното изпукване и той отначало викна
уплашено, а само след няколко мига започна
да се смее:
- Ей, момче. Акъла ми изкара… Но май болката ми изчезна?
- Дребна работа. Починете си малко, а
след това ще се опитате да се изправите –
му казах.
Така и стана. След пет минути той вече
стоеше на крака. В очите на този суров човек грееше усмивка. Като че ли той се промени и стана весел и добър.
Половин час по-късно със специална кола,
която бе на наше разположение пред хотела,
потеглихме към спортната площадка, където вървяха репетициите. Като видя колко
народ участваше там, той се усмихна. Ние
бяхме в горната част на амфитеатралната
площадка, долу Васил Мирчев подскачаше на
куция си крак и даваше непрекъснати команди с разперени ръце. Поканих Гецов да отидем при режисьора. Като ни видя, Васил ни
протегна ръка за добре дошли и продължи да
работи.
- Василе, ако не беше това момче, сега
щеше да ме търсиш по телефона в София…
- обърна се Гецов към него.
- Разбрах де, разбрах, че си се возил в
раздрънкан автобус… Като не ти харесва,
защо не качи мерцедеса?
- Къде ме търсиш по тези завои и то с
мойта кола?
- Нали ме виждаш на какъв хал съм?
Прости ми, бях те забравил…
- Да бях куфар, а то виж ме какъв мъжага
съм?
- Голяма работа – и ти да се минеш един
път. Бягайте, че ми пречите. Утре ще ми
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В България рядко са се раждали такива актьори!
За това пък тя трябва да се гордее с тях!
трябваш. Сега иди си почини.
Качихме се в колата и се върнахме в
хотела. Гецов бе уморен и реши да се прибере
в апартамента си.
Вечерта Васил Мирчев ме извика в стаята си. Помоли ме да му разкажа за нашето
пътуване. Докато му разказвах за нашите
перипетии, той се заливаше от смях:
- Разбра ли, защо бачо ти Васил те прати да доведеш Стефан Гецов?
- Друг нямаше да свърши тази работа.
Главното е, че е тук! Ще видиш какво ще
означава неговото присъствие в нашия
спектакъл? – отговорих му.
На другия ден бяхме на репетицията.
Огромно количество народ - над хиляда човека,
доведени от всички краища на окръга, участваха в спектакъла. Нали той беше за Левски.
Актьорът Мирослав Миндов от Народния театър също беше тук. Той, заедно с група актьори от Кърджалийския театър, като древен гръцки хор изпълняваха заветните слова на Апостола. Бяха дошли Маргрет
Николова и Николай Любенов, маестро
Евгений Комаров, Галя Асенова от Народния
театър… Стефан Гецов се появи на сцената и започна да рецитира стихотворението
“Левски”. Гласът му отекваше и те караше
кръвта ти да замръзне. Разбрах, че той наистина ще бъде силата на нашия спектакъл.
Имахме още два дни до спектакъла. Васил
ми бе заповядал да бъда неотлъчно до него.
Той пък не знаеше нашата тайна. Не бяхме
му казали нищо за радикулита, който едва
не ни обърка сметките… Беше време за обяд.
Ние вече бяхме маркирали участието на
Гецов. Седнахме в колата, той отпред, аз и
още двама актьори на задната седалка.
Стефан Гецов каза на шофьора да ни откара
в Окръжния комитет на партията. При входа никой не ни спря. Явно тук добре го
познаваха. Влязохме в столовата, всички заедно с шофьора. Стефан Гецов избра найпрестижната маса и ни покани да седнем.
Сервитьорките се разтичаха и бързо ни
обслужиха. Когато дойде време за сметката той вдигна ръка, извади една двадесетолевка и плати цялата сметка. Разбира се,
тя бе символична – все пак това бе стол на
партията! На другия ден той реши да се поразходим на пазара. Гледах го как с любопитство разглежда всичко, изложено на
сергиите. Питаше за слънчеви домати. Каза
ми, че откакто сам е започнал да си произвежда домати в своя софийски двор, не можел да понася такива, отгледани в парник.
За съжаление, все още неговите слънчеви не
бяха узрели. Той се спря за дълго при един
човек, който бе изложил бурета за продан.
Започна да оглежда едно каче, в което се бие
масло. Повдигна го, разгледа го от всички
страни, и попита за цената. Стопанинът
видя, че си има работа със сериозен човек и
бе готов да се пазари. Гецов го гледаше и се
усмихваше. Човекът, с характерното за този регион таке на главата, продължаваше да
смъква цената. Той му благодари и продължихме да разглеждаме другите сергии.
- Защо не си го купихте? Той ви даде
добра цена? – попитах го.
- Другата седмица имам представление
в Смолян. Там също ги има тези работи. Ще
ми го уредят още по-евтино.
Този човек изгря в моите очи досущ, като образа на Юрталана в “Снаха”. Знаеше
цената си, умееше да цени стойността на
парите и да не ги пиле напразно.
Вечерта седяхме в неговия апартамент
и гледахме телевизия. На масата му имаше
един плик с бонбони. Той си напълваше чашата с вода от каната и си хапваше от
бонбоните. На въпроса ми, защо се е пристрастил към тях ми каза:
- Нали виждаш, че не пия? Това ми е за
утеха…
Аз знаех за неговите подвизи… Попитах
го за историята, разказана ми от генерал
Генов. Той се засмя и потвърди, че така е
било. На въпроса защо се е отказал от
пиенето, той ми отговори, че навремето е
излизал с четиридесет лева в джоба и е отивал на бар. Половината му оставали.Сега дори и със сто лева да излезеш, пак няма да ти
стигнат. Обидно му било, че така вдигнали
цените.
Неотдавна били на гастроли в Москва.
Руските му колеги били изненадани, че той
не докосва чашката. Обяснил им, че вече не
пие. Един от тях, явно завиждайки на волята
му казал:
- Ну и не надо, Стефан, мы видели, как
ты это делал…
Три дни ние със Стефан Гецов непрекъснато бяхме заедно. Васил, колкото и да беше
зает с репетициите, забелязваше това и в
него се появи някаква мъжка завист. Този
велик актьор, който се бе зарекъл кракът му
повече да не стъпи в Кърджали, спокойно очакваше своето «незначително» участие в
спектакъла, посветен на Левски. Направи ми
впечатление, че и помен нямаше от неговия
така наречен «чепат» характер. Той бе, колкото Велик, толкова и обикновен човек. Васил

Иван РУДНИКОВ
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Име, което в сърцата не стине!
Огнен сеяч на гнезда комитетски!
Дръзнал пет века тиранство да
срине –
смелият карловец, Дяконът Левски!
Враг на тирани, на цар и владетел,
лъч в тъмнината със сила сияйна.
Сам – чистотата и сам – добродетел,
цял сред борбата, с душа всеотдайна.

Стефан ГЕЦОВ
Сн. Интернет
не проумяваше какво е станало с него, че
ние бяхме през цялото време заедно.
Нашата тайна, че още при пристигането
му го бе свил радикулитът, Васил така и не
я разбра. Аз му помогнах и той виждаше в
мое лице свой спасител!
Дойде и денят на представлението.
Дали Господ, или Аллах се бе смилил над нас
и ни бе подарил една очарователна, тиха
юлска вечер?... Нямаше дъжд, нямаше и
вятър. Само дето малко бе топличко на хората в националните носии и на младежите,
облечени в шаячните въстаническите
униформи. Да не говорим и за стотината
музиканти, които бяха облекли парадните
мундири.
Велика вечер, посветена на най-великия българин Васил Левски!
Гледката бе впечатляваща! Седем хиляди гости и към хиляда и петстотин
участници. На сцената имаше сто човека
сборен военен оркестър и към триста
хористи. След сигнала на музикантите, от
върховете на амфитеатъра по пътеките
към сцената тръгнаха младежите, облечени във въстанически униформи, които носеха българските знамена. Музика, хор и
знамената на България! Не му е тук мястото да описвам какво се случваше на нашата сцена. Мога само да кажа, че през повечето време публиката ставаше на крака и
запяваше заедно с хора и оркестъра
песните, по които четем българската
история!
Когато публика и участници бяха като
един разбунен кошер след поредната патриотична песен, на сцената застана той Стефан Гецов! Всички знаеха, че той е тук
и очакваха неговото появяване. Той застана на сцената с осанката на великия си
талант. Публиката онемя! Тишината бе нарушена от могъщия глас на актьора:
”Девет години той
скита се бездомен, без сън, без покой,
под вънкашност чужда и под име ново
и с сърце порасло и за кръст готово…”
Словото му обгръщаше ушите на зрители и участници, а на мен ми се струваше,
че в този миг всички са готови да изпълнят
всяка негова заповед… Не! Той рецитираше великото стихотворение на Иван Вазов!
Това бе достатъчно този миг да бъде запомнен от всички. Спектакълът се състоя!
Дори и да беше само той - Стефан Гецов,
публиката щеше да бъде доволна. Това е
великият актьор, необикновеният талант!
След неговото изпълнение като че ли градусът на патриотичните чувства получи
своята поанта. Това беше наистина така.
Тези осем хиляди и петстотин души усетиха величието на родината и оставиха в
сърцата си един незабравим миг, който годините няма да изтрият от паметта им.
Краят на спектакъла бе осветен с празнична илюминация. Над небето на Кърджали
изригваха и гаснеха светлините на ракетите като душите на нашите герои, които са съхранили навеки нашата земя
българска!
Бяха минали десетина години от нашия
спектакъл. В Москва се запознах с тогавашния първи секретар на Окръжния комитет на партията в Кърджали Георги Танев.
Беше ми приятно да чуя високата оценка,
дадена за нашия творчески труд от ръководителите на окръга: „Наистина това, което направихме тогава, бе нещо, което е
останало в паметта на хората.”
Сутринта Стефан Гецов, Васил
Мирчев, Мирослав Миндов, Галя Асенова и
моя милост седнахме в първокласно купе на
влака Кърджали-София. Влакът пътуваше,
а ние доволни и уморени вече притваряхме
очи, а песента на релсите ни унасяше в сладка дрямка. Бяхме свършили своята работа.
Времето щеше да ме върне към това,
което се случи, за да го споделя с вас. Само
дето режисьорът Мирчев така и не разбра,
защо великите хора, като Стефан Гецов,
са понякога толкова обикновени и добри…
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Смел знаменосец, на Хитова четник,
екнел от негови песни Балканът.
Чак от децата – до всеки столетник
шепнели вред за героя нехванат.
С храброст и ум, между първите –
първи,
Левски – Апостолът на свободата,
учел народа ни – в бой да се хвърли,
в бой за република чиста и свята.
В жажда кипяло сърцето юнашко –
крепнела твърдата млада десница.
Срещнал се Дяконът с Ботев във
Влашко
сред запустялата в мрак воденица.
Клел се над нож, пистолет и над знаме,
клел се за вярност в борбата до края.
Де е народът – и Дяконът там е, на непокорство и бунт глашатая.
Денем и нощем кръстосвал шосета,
с трепет очакван край късни огнища.
Вечно преследван от зли заптиета,
спирал в колиби, в села и градища.
Скръцвал изтихо яташкият вратник.
Пред насъбраните пламвало слово –
огнено слово на смел съзаклятник –
пушки да сбират, да леят олово.
Старо и младо борбата подело,
зреел неспирно, подготвял се бунта.
Той – за народното праведно дело
дал от живота си всяка секунда.
Зъл февруари бил. Над снеговете
сенки размятало грозно бесило –
с мъката, с ропота на вековете
страшно покоя тирански разбило.
Левски запалил бе първите искри.
Зов за въстание. Битки. Покруси.
Скоро след зноя на дните априлски
минали Дунава братята руси.
С него за нас е по-пълен живота.
С него отхвърлихме мрак и робия.
Левски – будителят горд, патриота!
Левски – народната наша стихия!
Колкото повече време минава,
сякаш в небето масив е планински –
все по-горе се той възвисява
с дух необятен, със ръст исполински.
Нищо не ще преломи свободата,
никаква буря не би ни сразила,
щом като носим от Левски – в
сърцата
искрица обич, и честност, и сила!
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