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Ïúòèùà íè òðÿáâàò - íå
æèâååì íà ìàãèñòðàëà,
íèòî äî ìåòðîòî!
Елеонора ЦАНОВА
С този протестен вик, отправен към
управляващите, преди дни на няколко места в
община Хайредин се събират подписи, които
да бъдат връчени в МРРБ лично на министъра,
подписи срещу затварянето на очите на властимащите пред ужасното състояние на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа в общината.
Подписи ще се събират през цялата седмица,
голяма активност се очаква в събота и неделя, когато има повече движение и тогава на най- възловите кръстовища, при Крушата, на моста и в
Ботево, ще има още доброволци, които да приканват недоволните и пострадалите от ужасните
тук пътища да се подпишат.
- Няма да има пари за нашите пътища - това го
заяви пред кметовете премиерът Бойко Борисов,
който ни каза, че всички средства, които идват за
пътна инфраструктура, ще бъдат насочени към магистралите и за метрото в София. Но ние не живеем нито до магистрала, по магистралите са други
хора, не ползваме и метрото, защото все по-рядко
поради безпаричие ходим до столицата - коментират в Хайредин. След опустошителните порои миналата година, които отнесоха голяма част от
пътната настилка в село Ботево, изработеният
от общината само за този участък проект възлизаше на 200 000 лева. Нямаше кой да даде тези пари
и сега минаването през селото е немислимо, може
но с магарешка каручка. Рехабилитацията на пътя
сега ще струва 320 000 лева.
Кметът на община Хайредин Радослав Стойков
застава зад протестиращите свои съграждани и
споделя тегобите си в своите действия да направи
по-лек живота на хората.
- Имаме вече категорични откази от няколко
автомобилни превозвачи, които не желаят да минават оттук и направо откъсват нашите села Манастирище, Михайлово. Само по линията
Козлодуй - Враца, а се разбира Атомната централа,
на денонощие в двете посоки имаме по десет
автобуса. Линейките също не могат да се движат,
а как ще бъде след закриването на по-близките малки болници, до Враца няма да може да се стига за
по-малко от два часа. Ежедневни са транспортните ни грижи и разходи с доставката на храната на
болните и възрастните от социалния патронаж,
за Дома за стари хора, извозването на децата до
детските градини, а от есента и до средищните
училища. Парите трябва да се дадат сега, през
лятото, да се ангажират хората в ремонта и да се
направят до зимата. Общината има готовност с
проект за рехабилитация общо на 32 километра
третокласни и четвъртокласни пътища, на
стойност 2 милиона лева. Най-трагично е състоянието на пътя Михайлово-Хайредин-Козлодуй,
Ботево-Крушата-Манастирище, Бързина-РогозенМанастирище, Хайредин-Ботево-Липница, БързинаБотево. Пътища като швейцарско сирене и всяка
кръпка ражда нови и нови, пътища, които от четири десетилетия не са били ремонтирани. Пари в МРРБ
има, в това е сигурен хайрединският кмет Радослав
Стойков. Но защо те не се дават на местата, където нуждата от ремонт е не само видима, но и
въпиюща. Радослав Стойков вече е получил няколко предупредителни писма от КАТ за много ПТП в
тези участъци, поради лошото състояние на пътната настилка, или въобще липсата на такава.
Много са и жалбите от граждани, пътуващи през
общината от Плевен, Борован, Враца, Козлодуй, изпочупили автомобилите си.
- За целия Северозападен район няма нито един
одобрен проект за ремонт на пътна
инфраструктура. Режат ни главите, след съкращаването драстично на общинските бюджети и
със съфинансирането на европроектите и това ни
вкарва още повече със средства, а ефект няма. Два
наши проекта, по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони, за изграждане на защитна стена на Огоста и за ремонт на Дома за
стари хора, стоят някъде по ведомствата, нямаме
никакъв отговор за съдбата им. така че, ако чакаме
на европейските пари тепърва за пътищата,
виждаме, че развитието по тях е много бавно и те
почти не стигат до нас, малките общини- споделя
хайрединският кмет Радослав Стойков.

Îòêðèò å ðåêîíñòðóèðàíèÿò þãîçàïàäåí
âõîä íà Ìîíòàíà êðàé ÿçîâèð “Îãîñòà”

Сн. Крум КРУМОВ
Златко Живков преряза лентата на пътя край язовир “Огоста”.
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Õîðàòà ìîãàò äà æèâåÿò äîáðå, àêî
èì ñúçäàâàìå íîâè ðàáîòíè ìåñòà
Д-р Виолин КРУШОВЕНСКИ, кмет на Община
Мизия, пред в. “Слово плюс”
Нашата кореспондентка от Враца Елеонора Цанова затрупа кмета на Община Мизия д-р Крушовенски с въпроси за: кризата; накъде
вървят общините; с какво се промени Мизия в последните години; какви проекти реализират; поминъка на хората; мерки срещу кризата и
опитът, който кметът придоби по време на двата си мандата; практикува ли професията си и какво ще пожелае на хората пред празника
Искам преди да Ви отговоря на въпросите да се обърна към хората от нашия град: Уважаеми съграждани, скъпи гости от близо и
далеч , и тези, които не са в България, използвам случая да ви поздравя със 130-тия традиционен панаир на Мизия. По стародавна традиция той се празнува на 2 август – по стар стил - деня на Свети
пророк Илия , закрилник на нашия град. Нашите предци са избрали
времето , когато жътвата е приключила и зърното е прибрано в
хамбарите. И ние продължаваме да тачим тяхната воля. 2 август
за нас е денят, в който всички хора се събират на трапезата с близки и роднини, когато има много люлки, концерти и състезания , много глъчка и веселие и нека не звучи пресилено , но именно заради
празничното настроение, за хората Мизия за ден-два става център
на Вселената.

Д-р Виолин КРУШОВЕНСКИ

Àãåíöèÿ ïî ðèáàðñòâî è
àêâàêóëòóðè - êëîí Ìîíòàíà

АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP
CLEAN ENERGY

най-сърдечно поздравява всички
свои работници, служители и клиенти
с Международния ден на риболовеца 27
юли, като им
желае
много
здраве, трудови
успехи и богат
улов.
Âàëåðè ÔÀ×ÈÊÎÂ
óïðàâèòåë íà ÀÐÀ Ìîíòàíà
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за делника
ÎÁËÀÑÒÅÍ ÑÚÂÅÒ ÍÀ ÌÎ Â ÁÑÏ - ÂÐÀÖÀ
гр. Враца, ул. Мито Цветков №2 тел. 092/62
34 60 факс 092/623460 e-mail:
obls_vraca@mail.bg

Äÿíêîâ,
íàçíà÷è ìå
èëè ñè èäè!
На 21.07 т.г. се проведе пресконференция
на Областния съвет на Младежкото
обединение във Враца по повод закриване на
националната кампания „Дянков, назначи ме!”
заради лавинообразното нарастване на
безработицата
в
страната.
В
пресконференцията участваха Петър
Петров от Бяла Слатина, зам.-председател
на областния съвет на МО, Данаил Димитров
председател на МО в Мездра и медиен
секретар на областния съвет и Ивайло Лилов
– областен координатор.
Участва в тази кампания и Врачанската
организация, започвайки с провеждане на
Кръгла маса с представители на местната
власт,
работодатели,
синдикати,
неправителствени организации и младежи.
По време на срещата се дискутира
проблемът за търсенето на общи решения
на този тежък проблем за цялата област.
Работодатели и синдикати констатираха,
че проблемите се задълбочават, а
държавата е основен виновник за процесите
и по конкретно неадекватната политика към
бизнеса, орязването на общинските
бюджети, липса на държавна намеса на
пазара на труда и липсата на социални
програми.
Противно на заявеното от министър
Дянков, кризата едва сега започва. Бяха
представени и данни от бюрото по труда в
които
е
видно,
че
официалната
безработицата в областта е нараснала с
почти 5%, а в тези данни не се включват
работниците в неплатен отпуск, заетите в
сивия сектор, нерегистрираните в бюрото
по труда и т.н. Както и масово напускащите
страната младежи. След края на срещата
всички се обединиха около тезата, че е
необходима спешна намеса на държавата за
разрешаване на този тежък социален
проблем. По този повод стартира и втората
чат от кампанията, в която се включиха над
500 души от общините Бяла Слатина,
Борован, Мездра, Козлодуй и Враца, където
макар и за няколко часа се наблюдава
изключителен интерес от хората. В нея се
попълва заявление за работа лично към
министър Дянков. Най-много молби събраха
младежите от Бяла Слатина - над 300 броя.
Данаил Димитров от Мездра сподели, че найважното от тази кампания е директната
среща с хората и призова управляващите да
не се радват на поръчковата социология, а
да се срещат с редовите граждани.
Изготвихме и конкретно искане до
Областния управител на Враца - Пепа
Владимирова, с което я сезираме за тежкия
проблем и изискваме спешно свикване на
Областния съвет за развитие и Областния
съвет за тристранно сътрудничество. За да
има спешни конкретни действия в областта
на безработицата. Призоваваме държавата,
работодателите и синдикатите за социален
диалог и разработка на реални мерки.
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Ñòðîåæúò íà Äóíàâ ìîñò 2
ñå èçâúðøâà ïî ãðàôèê
Над 50% от изграждането е реализирано
Изграждането на Дунав мост
Видин – Калафат тече със
задоволителни темпове, не се
наблюдава
изоставане
на
строителните дейности. Това
стана
ясно
на
среща
на
Управителния комитет по проекта
в Министерството на транспорта,
на която присъства и кметът на
община Видин.
По информация на фирмата
изпълнител,
над
50%
от
строителството на съоръжението
и прилежащата инфраструктура
вече е изпълнено. Набити са и
последните 14 пилона за устоя на
румънския бряг, вече се монтират
елементите
от
връзната
конструкция.
Продължава да се търсят
варианти за осигуряването на
подходящи инертни материали за
изграждане на насипите по трасето,
във връзка със строителството на

моста. „Възможностите за добив на работния график”, уточни Румен
пясък обаче трябва да са законово Видов след срещата с комитета по
съобразени, както и с оглед на проекта.

Оперативна програма “Околна
среда” 2007-2013 г.

Европейски фонд за регионално развитие
Кохезионен фонд
Инвестираме във вашето бъдеще

ПРОЕКТ “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА БАСЕЙНА
НА Р.ИСКЪР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА. ПОДОБЕКТ:
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА
ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ НА СЕЛО ЗВЕРИНО.”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма
“Околна среда 2007- 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
Приключи работата по Проект “Опазване и подобряване състоянието на басейна на
р.Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане
на канализационна инфраструктура, реконструкця на водопроводна мрежа и изграждане
на ПСОВ на село Зверино.” по процедура “Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда
2007- 2013 г.” референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01 с бенефициент Община
Мездра.
Реализирана е конкретната цел на проекта за изпълнение на набор от технически и
инженерингови дейности /техническа помощ/ по подготовка на инвестиционен проект
за опазване и подобряване на околната среда в басейна на река Искър, в частност
изграждане на канализационна инфраструктура, реконструкция на съществуващата
водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на село
Зверино.
Изпълнени са следните дейности:
·
17400,00 лв. – изготвяне на формуляр за кандидатстване ;
·
32400,00 лв. – изготвяне на геодезическо заснемане;
·
23400,00 лв.– изготвяне на хидрогеоложки анализи;
·
249570,00 лв. – проектиране и изготвяне на работни проекти;
·
31920,00 лв. – финансови икономически анализи за ползите и разходите във
връзка с изпълнението на инвестиционния проект за строителството и формуляр за
кандидатстване на стойнос
Този документ е създаден в рамките на проект “Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на
територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на канализационна инфраструктура,
реконструкця на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино.”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007- 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Èñêàíå
ДО
г-жа ПЕПА ВЛАДИМИРОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ОБЛАСТ ВРАЦА
Уважаема г-жо Владимирова,
Алармираме Ви от името на Областния съвет на Младежкото обединение на БСП
във Враца и от името на жителите на областта по повод огромната армия от
безработни, която създаде вашето правителство в нашия регион. Цифрите са ясни,
при 9,8% безработица за страната в област Враца тя е 13,8%, а в общините тя
достига до 30%. Вие сте най-високопоставеният представител на държавата в найбедния регион в целия Европейски съюз.
По този повод се обръщаме към Вас с ИСКАНЕ незабавно да свикате заседание на
Областния съвет за развитие и Областния съвет за тристранно сътрудничество
към област Враца и да набележите конкретни мерки за намаление на безработицата и
стабилизация на областта.
Искаме Северозападният регион и област Враца да бъде обект на особено внимание
от страна на държавата и да се ползва с преференции при одобрение на проекти по
национални и европейски програми.
Това ще покаже на хората, че създавате силна, а не силова държава . А междувременно
имате възможността да запазите младите хора в областта и да им дадете
възможност да живеят нормално.
Надяваме се за благото на областта и страната да се вслушате в нашите искания.
21,07,2010г.
гр.Враца
От младежко обединение на БСП

Òúðíàâà
ñúñ ñâîå
ëîãî
На
16
юли
Цветелина Късльовска,
кмет на Търнава, и четиримата доброволци
от Корпуса на мира Мери, Кейти, Томас и
Ейдриен, откриха логото на селото.
Идеята за знак на
Търнава се зародила
още през 1998 г.
Първоначалното предложение било да се увековечи легендарния за
търнавчани Лековит
кладенец. Този извор е
дълбоко свързан с историята на селото. Още
от древни времена в тази местност е първото
селище, което след това на няколко пъти се
мести, докато по последни исторически данни през 1632 г. е създадено днешното село
Търнава.
Знакът изобразява
праблъгарски щит с
изображение на легендарната чешма, пред
нея плродородната
търнавска земя с узрели житни класове, а отгоре е предполагаемата
година на последното
заселване на днешна
Търнава.

за властта
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Благодаря, че ми предоставяте възможността в навечерието на празника
да застана гордо пред хората и да им кажа какво съм успял да направя. Ще започна с образованието – санирани са двете
детски градини в Мизия , основното училище – също , като то е и напълно ремонтирано и обновено. Построен е главният
колектор в кв. „Лъката”от канализацията на града към пречиствателната
станция . Предстои да продължим изграждането на канализационна мрежа по
ул. „Ц.Церковски” до мелницата, което е
включено в трансграничния ни проект с
Румъния.
С хората от програмите за временна
заетост са построени стълбищен подход към местността „Припека”, тротоар по дигата на река Скът от пешеходния до „Мишонския” мост, по който-всеки ден отиват на училище децата, стълбищен тротоар към ромския квартал.
Предстои изграждането на канализационна мрежа и пречиствателна станция в Крушовица, водопроводна и канализационна система на Липница и
Софрониево с пречиствателна станция
в Софрониево. Ще бъде ремонтиран площад „Свобода” в Мизия с изграждане на
водно огледало- шадраван и атрактивно
осветление. В проекта е включено и асфалтирането на паркинга пред общината и ул. „Александър Якимов” покрай парка и басейна до Мишонския мост и от
там до улиците „Милин камък” и „Цар
Освободител”, където е изградена
канализация.
По Програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния” разработихме проект за изграждане трета лента
на пътя Мизия - Оряхово и околовръстен
път, който ще отклони огромния поток
ТИР-ове , които денонощно преминават
през града. Лично областният управител
внесе проекта, който е на стойност близо 8 млн. евро.
Проектите са одобрени и финансирани от правителството и предстои тяхното изпълнение през тази и следващата година. Чакаме да отшуми панаира в
Мизия и започваме да разхвърляме и подготвяме площада за ремонт.
Одобрено беше и разширението на
гробищния парк с нова ограда, зелен пояс
и улично осветление. Проектът ще се
изпълнява от хората от програмите за
временна заетост.
Работим по изграждането на туристически център в сградата на старата
община , която е емблематична за града
ни със своята архитектура и история ,
на център за художествени занаяти в
Софрониево.
След основен ремонт на сградата на
над 100-годишното училище „Кирил и
Методий” вече имаме чудесен Домашен
социален патронаж, в който ще направим Дневен център за хората с
увреждания. Предстои ни закупуване на
автовишка за ремонт на уличното
осветление. Предстоящ е ремонтът на
всички читалища в общината и това ще
стане и благодарение разбирането и съдействието от Общинския съвет.
Още през първата година на мандата ми успяхме да възстановим традиционните пехливански борби „За овена” по
време на панаирните дни и не сме се отказали от идеята на нашия празник да
превърнем някогашния фестивал

„Огоста пее” в международен фестивал
на художествената самодейност с участието на състави от Румъния , Сърбия,
Македония и други Дунавски държави.
Малцина са тези , които знаят , че
откривателят на „шестия сърдечен
тон” проф. д-р Иван Митев е роден в с.
Крушовица. С решение на Общинския
съвет дадохме името му на улицата ,
където е живял и на площада в селото.
Предстои откриването на барелеф на
професора , а вие сте първите , които
научавате това, и които , надявам се
ще го популяризирате.
И независимо че усилията на общинската администрация и Общинския съвет
са насочени към подобряване на
инфраструктурата, образователното
дело и читалищата, защото те заслужават това с чудесните си изяви в художествената самодейност, лично моят
ангажимент, който смятам, че трябва да
е приоритет на всеки кмет, е да открия
нови работни места. Такива проекти са
предстоящи чрез програмите на европейското икономическо пространство,
“Дунавската стратегия” и надявам се, с
разбирането на централната власт.
Защото няма напредък на нито един град
или село, без възстановяване на традициите , които той има в производството.

Центърът на Мизия

Ние имаме развито земеделие , но аз говоря , че трабва да се върнем към корените и традициите на индустриалния център Мизия. Букьовчанинът е бил земеделец , но е бил и индустриалец и това не
бива да се забравя, защото в бившето КЦХ
през годините са израстнали много добри специалисти- инженери , стругари , заварчици и още ред майстори и
професионалисти, които винаги са били
най-добрите. Налице е благоприятно стратегическо и географско положение – европейски път до транспортен коридор №
4 , дунавския път, близостта до АЕЦ и
„Холсим”.
Имаме много природни ресурси и найважното – човешкия фактор, което ни
дава шанс и надежди. Защото мизиецът е
окумуш човек- дай му работа и ще преобърне света. Хората ни могат да живеят добре само , ако им създаваме нови

работни места с прилично заплащане. Не
съм престанал да мисля за развитието
на инфраструктурата и другите сфери
от живота на общината, но се надявам,
че като част от Европа и другите трябва да гледат правилно към общините, защото те са държавата.
Нашата община има много подадени
проекти.Нито един не е спрян и чакат своето оценяване от управляващите органи.
Имаме сериозни трансгранични контакти с Македония и Румъния , предстои
осъществяването на такива с Германия
и Австрия , защото трябва да използваме опита и традициите на старите членове на Европейския съюз.
Да, наистина е криза, но тя не е само
за общините, държавата и ЕС, тя е световна икономическа криза. Ние хората го
разбираме и с разбиране се отнасяме към
рестрикциите в бюджета. Българинът се
е научил да свива своите разходи, защото много е преживял, за да се изплаши и
сега. Затова сме и оптимисти, че ще се
случат хубави неща в бъдеще.
9.Според ангажиментите и свободното ми време продължавам да си практикувам професията на лекар. Смятам, че
кметския пост ми дава по-добра взможност да рботя за хората и да решавам
техните проблеми.Факт е , че много ле-

на общинското ръководство на ПП
ГЕРБ Враца и кметове на села от
Община Мездра.
Отец Георги Няголов отслужи
тържествен водосвет, деца от
селото поздравиха дарителя си с
песни и народни танци, а жителка
на с. Типченица приятно изненада
всички присъстващи с комедийна
сценка. След приключване на
тържествената програма, кметът
на с.Лик, Йото Пешовски, подкани
евродепутата да среже лентата и
открие комплекса, представляващ
зала за тенис на маса, шахматна
зала и битов кът. С това бе дадено
начало на спортните състезания
между с.Лик и с.Типченица. Поднесен
бе и подарък от народните

Социалистите анализираха
една година управление на
мнозинството на заседание
на НС на БСП

ГЕРБ вече е в периода „Сбогом на илюзиите”.
Това констатира лидерът на БСП Сергей Станишев
по време на пленума на НС на партията.
Социалистите дискутираха позицията си за
едногодишното управление на правителството на
ГЕРБ.
По време на представянето на материала
Станишев направи аналогия между името на
управляващата партия и реалните им действия.
Според него централно послание на ПП Граждани
за европейско развитие на България е
гражданското начало, но партията потъпква
именно правото на мнение, правото на избор,
правото на протест. Лидерът даде пример с
изборите в Разлог, където институциите бяха
намесени в изборния процес и оказаха натиск върху
хората. След протест на служители от болница в
Пловдив пък, още на другия ден беше изпратена
данъчна проверка на здравното заведение. Относно
присъствието на „европейско” в името на ГЕРБ,
лидерът беше категоричен, че страната ни в
момента е доста далеч от основните европейски
ценности за свобода и демокрация. Бавно, но
последователно се превръщаме в полицейска
държава, в държава на МВР, каза Станишев. Той
припомни, че според европейските принципи,
институциите трябва да се контролират взаимно,
за да няма еднолична власт, а страната ни върви
тъкмо към еднолично управление. Опасна е войната,
която се води от изпълнителната власт по
отношение на съдебната власт.
Едно от основните европейски правила е
независима съдебна власт. Какво имаме днес?
Казват, че има тефтерчета на министъра на
вътрешните работи и премиера с удобни прокурори
и съдии, които са на разположение за изпълнение на
политически задачи, отбеляза още лидерът на БСП
в анализа си. Според него решенията за виновност
или невинност не се вземат в съдебните
институции, а в сградата на Министерския съвет
и МВР. Той припомни обвиненията срещу кмета на
Сливен Йордан Лечков, който доскоро имаше
проблеми с правосъдието. Станишев свърза случая
с вътрешни проблеми в ГЕРБ. Наскоро обвиненията
паднаха, явно заради вътрешнопартийна договорка,
заяви той.
Станишев отбеляза и промените, които бяха
наложени на независимите институции у нас. Той
коментира че при подмяната на представителите
на тези организации е използван мотивът
кари е имало , има и ще има и в централна- „съкращаваме, икономисваме”. По повод
та и в местната власт. Човек трябва са- „европейското” в управлението на ГЕРБ лидерът
мо да бъде хуманист. Другото са знани- акцентира и върху спада на усвояването на
ята и опитът, който не се учи в училище. евросредства у нас. Една от причините, според него
Защото това е демокрацията.
е и проблемът с администрацията, който създаде
Народът иска работа, дори не претен- самото правителство. По думите му, вместо да
дира за солидно заплащане. Просто иска работи по усвояване на еврофондовете, тя се
работа и работа , и работа, а той сам занимава в проверки.
знае как да се радва на икономическите
Един от най-авторитетните международни
институти за икономически изследвания във Виена
придобивки.
Българинът е пословично трудолюбив преди няколко седмици даде оценка, че в България
и ученолюбив и работата на управлява- икономическата криза рязко се задълбочава. Това
щите е да разкрият нови работни места, заяви Сергей Станишев във връзка с „развитието”,
да използват този потенциал , защото отбелязано в името на ГЕРБ. Има тотален провал
това е било винаги предпоставката за по- на антикризисната политика, констатира още
добър живот. Отново използвам случая лидерът. Не само некомпетентност, понякога се
да поздравя своите съграждани и да им създава впечатление и за съзнателни действия в
пожелая здраве, висок дух и активна граж- тази посока, каза той. Председателят на БСП
данска позиция, но не с конфронтация и изрази тревога, че кризата се прехвърля на
отрицание, а с разумни , толерантни и плещите на обикновените хора. Сред найзасегнатите групи той изброи земеделските
конструктивни предложения.
производители, пенсионерите и студентите.
Станишев акцентира и върху факта, че
здравеопазването е все по-малко достъпно за
хората. Той коментира, че нито една от обещаните
от министър Дянков седем реформи не е била
развита. Всички реформи са подчинени само от един
мотив – няма пари, затова трябва да режем и това
е реформата. Това не е реформа, това в много случаи
е ликвидация, коментира Станишев.
За България патриотичното, националното
представители от ПП ГЕРБ Враца
– спортни пособия за тенис, начало винаги са били силни, изтъкна Станишев
мотиви. Той зададе въпрос какво се случва в
федърбал и футбол.
Кметът на селото запозна г-н науката, образованието, културата? Механично
на театри, превръщането на симфонични
Уручев с местни обичаи и традиции, сливане
оркестри в симфониети, орязване на парите за
пресъздадени
в
къта
за читалища – институциите, които са основата на
художествена самодейност, които нашата идентичност. Станишев обеща, че
ревностно са пазени през вековете. кметовете от БСП ще направят всичко възможно
Празникът продължи с кратка да дофинансират читалищата с орязаните си
разходка из селото, предоставяща бюджети. А където има кметове от ДПС, това ли
възможност за запознанство ще им бъде първата грижа, да спасят читалищата
отблизо с ежедневието на за малкото българи, които живеят там? – попита
жителите - техните проблеми, Станишев.
Не трябва ли да обединим всички сили на
радости и надежди.
Краят на празника бе отбелязан нацията, за да излезем от сегашното състояние?
с тържествен обяд, даден от кмета, - попита още лидерът на левицата. Според него
на който Владимир Уручев обяви такава възможност, обаче няма, защото ГЕРБ може
победителите от провелите се да вирее само в среда на агресивна конфронтация.
състезания.
24.07. 2010 г. гр. София

Åâðîäåïóòàòúò Âëàäèìèð Óðó÷åâ íàïðàâè
äàðåíèå çà ñïîðòíèÿ êîìïëåêñ íà Ëèê
В съботния ден (24.07) Владимир
Уручев, евродепутат от ПП ГЕРБ
в групата на ЕНП, бе специален
гост за откриването на комплекс
за художествена самодейност,
забавни и спортни игри в с.Лик. На
събитието
му
бе
връчен
благодарствен адрес от името на
кмета и жителите на селото за
оказаната от него финансова
подкрепа за ремонта на спортния
комплекс. Освен за ремонт на
сградата, г-н Уручев предостави
средства и за закупуване на
футболни екипи за младежкия
отбор по футбол на селото.
Уважили събитието също бяха и
народният представител от ПП
ГЕРБ инж. Николай Рашев, членове
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Спортът по нашите земи

Â ñòèë “ðåòðî” çà áúëãàðñêèÿ ôóòáîë
Трудно се съставя “урок по история” на популярната игра. Спорт с побългареното име “ритни
топ”. Повече за старата история сега. За новата
очаквайте продължение
Тази седмица е богата на футболни изяви. През нея четири български отбора играят мачове от евротурнирите /след редакционното приключване на броя/ - “Литекс” срещу “Жилина” в първа среща от
третия квалификационен кръг на Шампионската лига, ЦСКА срещу
“Клифтънвил” от третия квалификационен кръг на Лига “Европа”, в
същия кръг “Берое” играе с “Рапид”, а “Левски” гостува на “Калмар”.
В събота, неделя и понеделник са мачовете от първия кръг на родната “А” група, започва и първенството на двете “Б” групи – Западна
и Източна.
Това беше и поводът да се върнем назад по пътя на годините към
началото на българския футбол.
Понякога даже и специалистите
твърдят, че едва ли има човек, който
точно може да определи рождената
дата на играта с топка, наричана в
целия свят с името “футбол”. Трудно е
да се определи и денят на нейната поява в България. И все пак върху няколко опорни точки можем да посочим откога футболната топка обитава българските земи.
Първите съобщения са от Варна
през 1894 г. и по-точно от мъжката
гимназия в града. В куфара на тогавашния швейцарски учител по гимнастика Жорж дьо Режибюс заедно с различните учебници имало и една истинска футболна топка. Оттогава е останало и названието “ритнитопковци” – швейцарецът, пристигнал да учи
българските момчета на ум и физическо умение, се опитал да измисли
разбираем превод на английската дума футбол. Така се появява нашенското “ритни топ”, заедно с първите
изяви. Година-две след варненци и отново под грижите на швейцарски учители футболът разширява географията си у нас – Луи Аер в Лом, Алекс
Бюнтер в Търново, Жак Фардел в
Казанлък и Шарл Шампо в София. С името на последния е записано и първото
участие на България на олимпийските игри в Атина /1896/, когато с бъл-

гарския трикольор Шампов /фамилията на швейцареца просто е
побългарена/ стартира между гимнастиците на първите съвременни
олимпийски игри. Минават близо двадесетина
години,
в
които
“Ритнитопът” търси своето място
и признание по нашите земи. Най-напред с мачове между колежани от
странство или моряци от чуждестранни кораби на черноморските ни
пристанища, а постепенно и със срещи между наши квартални отбори и
клубове
за
гимнастически
упражнения. По инициатива и главно
с усилията на Сава Киров през 1909 г.
се учредява “Футбол клуб”. И досега
това се приема за начало на организирания футбол в България. Минават
само няколко лета и този клуб вече е
преименуват на “ФК 13”, редом с него
се появяват “Славия”, “Левски”,
“Раковски”, “Атлетик”. Не с8амо столицата се увлича по играта с футболната топка. Варненци продължават с инициативата /”Спортист”,
“Тича”, “Владислав”/. Градове като
Плевен, Сливен, Разград, Бургас,
Враца, Казанлък, Търново, Провадия и
Стара Загора също създават свои
клубове с готовност да се включат в
организиран живот. И все пак до 1923
г. това е невъзможно. Решаваща се

оказва необходимостта от създаването на официални институции –
Български олимпийски комитет, национални федерации по различни спортни
дисциплини, за да можем да заявим нашето участие в олимпийските игри в
Париж /1924/. Тези организации се създават и нещо повече – за Париж пътува български национален отбор.
Годината е паметна с дебюта му в олимпийския футбол /0:1 срещу Ирландия/,
но и с членството на страната ни /от
24 май 1924/ в Международната футболна федерация /ФИФА/.
Така вече ние имаме футбол, национален отбор и членство във ФИФА, но
все още нямаме шампионат на страната и първенец! Първият опит за организиране на държавно първенство е
направен през 1924 г., но то не определя шампионата, защото варненският
“Владислав” и софийският “Левски” завършили финала 0:0 и не могли да се договорят къде да се преиграе. Така че
летоброенето на първенствата у нас
започва практически от 1925 г. с победата на “Владислав” /Варна/.
В годините 1924-1944 футболистите ни все още търсят своето място
под “футболното слънце”. Балансът от
международните срещи е негативен.
Първата победа е от 1930 г. срещу
Румъния, а скоро след това идва и голямата радост от победите в турнира
за Балканската купа /1932 и 1935/. През
тези две десетилетия в историята на
нашия футбол оставиха имената си хора от почти три поколения: Александър
Христов, Никола Мутафчиев, Никола
Люцканов /от най-старите/, Велчо
Стоянов, Никола Димитров, Михаил
Лозанов, Никола Стайков, Асен Пешев,
Любомир Ангелов, Асен Панчев, Тодор
Горчев /от средното поколение/ и
Димитър Байкушев, Вучко Йорданов,
Крум Милев, Стоян Орманджиев, Стоян
Недялков, Георги Пачеджиев – тогава
още младежи, дали своя принос за утвърждаването на популярната игра в
първите години след 1944 година като
играчи, а по-късно и като треньори.
Продължава в следващия брой
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В Монтана си отдъхнаха, след като
стана ясно, че травмата на капитана на
отбора Даниел Гаджев не е сериозна. 25годишният футболист бе сритан лошо в
контролата с юношеския национален отбор
на България до 18 г. и още в 28-ата минута
напусна,
накуцвайки,
терена.
Рентгеновата снимка обаче показа, че
няма счупване на левия глезен.
- Гаджев е важен футболист за нашия
отбор. Надявам се до неделя травмата му
да отшуми и той да бъде на разположение
за първия ни мач с “Локомотив” /Сф/ от
новото първенство – заяви старши
треньорът на “Монтана” Атанас
Джамбазки. Той похвали отбора си въпреки
нулевото равенство с голобрадите
национали.
От в. “7 дни спорт”

Гаджев изведе “Монтана” с
капитанската лента.

Ïðîãðàìà íà “À” ãðóïà - åñåí 2010
I êðúã
На 31 юли, събота, от 18.00 ч
Славия – Калиакра /PRO.BG/
Черно море – Пирин
Видима-Раковски – Локо /Пд/
Сливен – Берое
На 31 юли /събота/ от 21.00 ч
Литекс – Миньор /PRO.BG/
На 1 август /неделя/ от 18.00 ч
Монтана – Локо /Сф/ PRO.BG
На 1 август /неделя/ от 21.00 ч
ЦСКА – Левски /PRO.BG/
На 2 август /понеделник/ от 21 ч
Черноморец – Академик /PRO.BG/

II êðúã
На 7 август /събота/ от 18.00 ч
Локо /Пд/ - Черно море /PRO.BG/
Миньор – Славия
Пирин – Сливен
Академик – Видима-Раковски
На 7 август /събота/ от 21.00 ч
Калиакра – Монтана /PRO.BG/
На 8 август /неедля/ от 18.00 ч
Берое – Литекс /PRO.BG/
На 8 август /неделя/ от 21.00 ч
ЦСКА – Черноморец /PRO.BG/
На 9 август /понеделник/ от 21 ч
Левски – Локо /Сф/ PRO.BG

III êðúã
На 14 август /събота/ от 18.00 ч.
Видима-Раковски – ЦСКА PRO.BG
Сливен – Локо /Пд/
Черно море – Академик
Монтана – Миньор
На 14 август /събота/ от 21.00 ч
Литекс – Пирин PRO.BG
На 15 август /неделя/ от 18.00 ч
Славия – Берое PRO.BG
На 15 август /неделя/ от 21.00 ч
Черноморец – Левски PRO.BG
На 16 август /понеделник/ от
21.00 ч
/Локо /Сф/ - Калиакра PRO.BG

IV êðúã
На 21 август /събота/ от 18.00 ч
Локо /Пд/ - Литекс PRO.BG
Пирин – Славия
Берое – Монтана
Академик – Сливен
На 21 август /събота/ от 21.00 ч
Черноморец – Видима-Раковски
PRO.BG
На 22 август /неделя/ от 18.00 ч
Левски – Калиакра PRO.BG
На 22 август /неделя/ от 21.00 ч
ЦСКА – Черно море PRO.BG
На 23 август /понеделник/ от 18 ч
Миньор - Локо /Сф/ PRO.BG

V êðúã
На 28 август /събота/ от 18.00 ч
Черно море – Черноморец PRO.BG
Славия – Локо /Пд/
Монтана – Пирин
На 28 август /събота/ от 21.00 ч
Литекс – Академик PRO.BG
На 29 август /неделя/ от 18.00 ч
Сливен – ЦСКА PRO.BG
На 30 август /понеделик/ от 18.00 ч
Видима-Раковски – Левски PRO.BG
На 30 август /понеделник/ от 21.00
Калиакра – Миньор PRO.BG

VI êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

VII êðúã
Левски – Миньор /Пд/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/

Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

VIII êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

IÕ êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

Õ êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

ÕI êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен

4

Видима-Раковски – Черно море

ÕII êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

ÕIII êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

ÕIV êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море

ÕV êðúã
Левски – Миньор /Пк/
Берое – Калиакра
Пирин – Локо /Сф/
Локо /Пд/ - Монтана
Академик /Сф/ - Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море
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ïîä êðèëîòî íà Ïèðèí è Ðèëà
ðåöåïòà
Не съвсем на шега

Благо ПРАНГОВ е роден на 1 септември 1933 година в село Бачево,
област Благоевград. Завършил е гимназия в Разлог и българска
филология в СУ “Свети Климент Охридски“. Работил е като учител
по български език и литература. Ръководил е отдел „Култура и
образование“ на в.“Пиринско дело“. Създава, списва и редактира
Вапцаровското приложение на вестника „Вяра“ - за литература,
изкуство и публицистика. То е отличено през 1985 година от СБЖ
като най-доброто извънстолично издание с ярка физиономия и
национален принос. Публикува поетични и журналистически материали
в местни и централни периодични и всекидневни издания.
Издал е поетическите книги: “Кръговрати“ /1980/, “Пукнатини“ /
1990/, “Същинското ми име“ /1994, “Голосек“ /1995/, “Пирински
писмовник“ /1996/, “Предел“ /1997/, “Глина“ /1998/, “Просека към
слънцето“ /2003/, “С душа на трепетлика“ /2008/, публицистичния
сборник „Между снега и цъфтежа“ /2008/ и сборника от документални
разкази за историята, бита, нравите и обичаите на хора от родното
му село „В цедилката на трите хълма“ /2009/.
Член е на Съюза на българските писатели.
Цветан ИЛИЕВ вече от всякога се нуждае от такова поведение, от такива клетви и
Може да е странно, но за добър песни, които гонят покоя, самодопоет и човек се пише най-трудно. Все волството на потребителя, които
не могат да се намерят най- внушават вечната и най-хуманна
точните, най-справедливите думи идея – човек, който не обича своето
за нашия възторг, благодарност и семейство, дом, деца и внуци, той не
любов. А когато пък неговият кръст- обича своята родина. И той носи тоник влага в името му голямата си вя- зи патриотизъм не само като
ра и надежда, че в бъдеще той ще клетва, но и като твърда стъпка среоблагородява живота, ще осветява щу ония стихии, които вилнеят и
мрака и в нощите, и в дните, и в ду- опустошават всичко свято и
шите на хората и при това с една благородно. Това няма нищо общо с
завидна скромност, то белият лист гибелния космополитизъм. В каквито
ни гледа строго и взискателно. Благо и съюзи да влиза България, тя трябПрангов! Неговото име чух още през ва да запази своята идентичност,
студентските години. Направи ми своята история, своята култура,
впечатление неговото име, но нищо език, традиции, завети и примери, а
не знаех за него. Знаех само, че жи- на пост като часови са такива повее в Разлог и както пише по-късно ети и българи като Благо Прангов,
“Тупти пред мене Рила. Пирин е над чието оръжие – перото – трябва да
мен. Без тях какво ли бих бил в хаоса воюва до последен дъх, а ония, които
световен?”. И трябваше чрез поези- по всякакъв начин за своя интерес и
ята да се сближим, да станем истин- животински егоизъм искат в световски приятели, събратя по перо и ната глобализация да я разтопят,
битие, за да почувствам у него чу- да я обезличат, да изчезне, не са нидесния български поет, големия що друго освен гнусни предатели,
българин, който има за опора и кре- родоотстъпници, антибългари, копост природните символи на майка ито заслужават не само проклятиБългария. И с божата искра в сърце- ето на народа и не само жестокото
то си той не може да не трепти ка- им жигосване…
Благо Прангов говори тихо,
то трепетлика за всичко, свързано с
нашата татковина, с ориста на на- бавно, като че смирено, обмисляйки
шия народ, с любовта към приятели всяка дума, която ще каже, но в стии другари, с благоговейно преклоне- ховете му гласът му е ясен, точен,
ние към доброто и героичното, свя- български, без компромиси и
тото и честното. Вдъхновяват го отстъпки. Пиша тези редове, а все
бурните и баладични ветрове на ми се струва, че той може да се и
Рила и Пирин, хайдушките пътеки и притесни заради пословичната си
върхове, романтичната красота на скромност, присъща на всеки истинполяни, гори и реки, за да се родят ски талант, белег на чист и много
песните му с трепетния поклон пред добър човек, на истински поет, който без много шум казва:
олтара на България.
Благо Прангов е от кръвната
Не очаквам ни почести, ни слава,
група на съвременните поети като
много тихо живея до днес,
Матей Шопкин, Драгомир Шопов,
без да търся опора и завет
Лъчезар Еленков, Петър Динчев,
под заслона на чуждата чест.
Велин Георгиев и други, които милеИ без заслужени награди той раят и болеят за всичко българско, ко- зорава литературната нива и засяито продължават с любовта си към ва в нея “добри семена”, както казва
България и с класическия си стих пат- Дядо Вазов. И продължава с неговариарха на българската литература. та любов към България, с класиката
Не случайно такъв голям писател ка- на неговия стих. Той не се поддава
то Николай Хайтов дава висока оцен- на метафоричната еквилибристика,
ка за българската му поезия, а по- която се шири в така наречена моетът Благо Прангов дълги години дерна поезия, която си остава само
поддържа най-актива творческа сред страниците на вестниците и
кореспонденция, което е едно от на книгите.
най-скъпите неща в неговия творБлаго Прангов издържа проверкачески архив.
та на времето и оня водоразделен
Като прочел мои стихове за десети ноември, когато настъпи таБотев, за Околчица, за Врачанския кава метаморфоризация, такава хабалкан, той решава, че аз съм негов мелеонщина на герои от предишния
естествен събрат по перо и негово- режим – и поети, и общественици, и
то топло, вълнуващо писмо не закъс- партийци, че бледнеят всякакви
нява да дойде при мен, непринудено думи, за да я изразят. За чест на
да протегне моята ръка към Благо Прангов, в това превратно и
неговата, за да вървим заедно по развратно време, той остана верен
трудните пътища на България в на себе си, на своя български корен,
най-сложното, в най-противоречиво той е “винаги, винаги същият, само
и най-срамното българско време. За мъничко поостарял”. Само такъв чонего и за мен
век може най-дълбоко да се уважава
И България неутолима
и да се обича, а не ония преметачи,
побеждава и злост, и ръжда.
чиито акробатии са най-гибелни за
Щом в сърцето си нея аз имам,
България. Десети ноември има само
притежавам изцяло света.
тоя плюс, че показа всъщност кой каВ тези думи е събран висшият къв е, независимо от маската, която
патриотизъм. За поета е негово си бе надянал преди. Ако няма запаверую, неговия олтар и кумир… Той зили се като чест и достойнство таосмисля живота му, той знае за как- кива поети и българи като Благо
во на “тоя свят е роден”. Ражда у не- Прангов, човек не може да си предсго
борческото
чувство, тави дали България няма да е не саВапцаровата вяра, Ботевски хъс и мо в Деветия кръг на Ада, а може би
нрав, умилението и пред всичко бъл- в десети, единадесети и т.н.
гарско – било велико или дребно и България се нуждае от такива като
слънчево като цвете. А България по- него. И от всички нас, които с “бун-

Фейлетон
Пелично БЛАГИЯ

Благо ПРАНГОВ
товен тътен на Пирин и Рила”, а ние
бихме добавили и “на Околчица” и “с
родовата сила” не се примиряват с
ширещото се “като троскота зло” и
доброто да не бъде като “капка росна”, която “сутрин я има, а вечер я
няма”, което е днешната беда на
България, геноцида на народа, а
справедливостта,
доброто,
благородното, красивото като морал и поведение да е силата,
славата, знамето, гербът пред света и вселената на майка България.
И това да е магията за възхищение,
влюбване, пътешествие и жажда за
вечност в Рая на земята.
Такъв поет и човек като Благо
Прангов може да бъде истински
приятел, готов всеки момент да ти
помогне, без корист, без задължителния дълг за обратен отзив и жест.
Ще спра дотук, макар че перото
ме дърпа още към белия лист. Ще
спра с най-сърдечния ми поздрав от
Околчица, която заедно с Рила и
Пирин са нашият духовен мост, по
който ние вървим ден и нощ с дух и
сърце и сме безкрайно щастливо да
се срещнем с братска прегръдка.
Благо ПРАНГОВ

ÂÈÍÀÃÈ ÑÚÙÈßÒ
Изтъняват пътеки и слави,
нови пролети леят мъзга,
изветряват и вечно остават
радост жилава,мъчна тъга.
И се блъскат в кръвта ми
въпроси не живея ли вече без страст,
като вятър безсмислено остър,
като треснат от мълния глас.
Кръговрати във мене се
блъскат,
а сърцето ми - здрав вълнолом злоезичия яростни къса
и ме връща към родния дом,
под Пирин и под Рила закътан,
гдето още във рижата пръст
храбро диша бунтовният тътен
на един звездочел земетръс.
Листопад всички стъпки
покрива.
Тъй било е и днес е така.
Пътят гасне.Но бодър и жилав
в мен будува гнева на века.
Не очаквам ни почест,ни слава,
много тихо живея до днес,
без да търся опора и завет
под заслона на чуждата чест.

Предварително искам да подчертая, че
нямам никакви роднински връзки с Марко
Тотев, но това не ми пречеше да ми върви
все наопаки. Винаги и във всичко. Изглежда
сам си бях виновен, понеже за всичко търсех
обяснение, от всичко се вълнувах, не понасях
тъщата си, началниците и политиците. Не
признавах никакви величия, критикувах по
събрания, спорех за щяло и нещяло. Едни
твърдяха, че съм несгоден, други – че съм
бръкоочлив, трети – че съм като срещикава
дъска, която откъдето и да я рендосваш, все
се зацепва на жилки и за нищо не става. Абе,
с една дума – характер джаста-праста. При
всяко ново правителство ме обвиняваха, че
съм човек на предишното и стигнеше ли се
до съкращения, винаги бях първа бройка.
Устроих се в една европейска фирма, където
никой не те пита син ли си, червен ли си, зелен ли си. Заплатата – солидна, колегиалност
и уважение – предостатъчно, но дойде
кризата. Дянков се изрепчи, че ще я ликвидира до април, през юни фискалният резерв се
стопи, производството рухна, фирмата си
дигна чукалата и замина, а аз останах трайно безработен. Работа по специалността
няма, на обща и неквалифицирана не ме
назначават, понеже съм бил висшист, човек
с претенции и сакат с ръцете. Само един обеща да ме назначи за пазач, но като разбра, че
имам неползван годишен отпуск за триста
дни, се развика, че трябва цяла година да ми
плаща, без да работя и ме отряза.
Жена ми ме обяви за абсолютен
некадърник, на когото само устата му работи и замина при майка си в Каспичан. Отчаях
се, получих постоянен главобол, ръцете ми
взеха да треперят, по цели нощи гледах в
тавана, без да мигна. Като капак на всичко
взех да се напикавам. Кихна – пикна, клекна –
пикна, и денем, и нощем. На джипи не можех
да отида, понеже не бях си плащал здравната осигуровка, за частен доктор нямах пари.
Съседката, баба Евлампия, ми даде някаква
билка, пих я дълго, но полза – никаква. Срам ме
беше да се покажа пред хора, скитах из парка,
приказвам си сам, мислейки на глас.
Един ден тъкмо се разминавах с един
младеж, той се спря и ме попита с него ли
разговарям. Оказа се младо лекарче. Седнахме
на една пейка, то ме разпита най-подробно,
написа ми на коляно рецепта. Това ще пиеш,
рече, и ще ти мине за няколко седмици.
Скоро го срещнах отново, хвърлих се на
врата му, разцелувах го и се провикнах:
- Златна ръка имаш, докторе, спасителю
мой. Стана чудо.
- Спря ли да се напикаваш? – зяпна изненадано той.
- Ами, започнах и да се оаквам, ама вече не
ми пука. Станах нов човек – потупах го по
гърба аз. – Лекарството ти е чудодейно.
Светът сега ми изглежда розов и съвършен.
Той ме гледаше объркан, промърмори нещо под носа си и побърза да си тръгне. На
няколко пъти се обръща с ококорени очи, сякаш ме вижда за пръв път.
От тоя ден аз вървя наперено, поздравявам наляво и надясно и си подсвирквам. Твърдо
се убедих, че каквото и да се случи на човека,
важното е да не му пука. И да не взема нещата навътре. Решил да се явя в парламента и
да препоръчам на управниците да раздадат
безплатно на всички от моето чудодейно
лекарство. Така няма да си имат неприятности с разни недоволни мърморковци, които
търсят под вола теле и не са в състояние да
оценят огромните грижи, които властта полага за народното благоденствие.
Коста ДРАГОСТИНОВ

Попътувал пътеки и пътища,
радост сукал от жилава жал,
аз съм винаги,винаги същия
само мъничко поостарял.
Само мъничко!Времето зряло
клас до клас едър люшка край
мен.
Житно зърно е слънцето,
спряло
на превала на летния ден.
А България неумолима
побеждава и злост,и ръжда.
Щом в сърцето си нея аз имам притежавам изцяло света..

Глобалната акула на кризата

спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ

29 ч Св. мчк
Калиник. Св. мчца
Серафима девица
30 п Св. апли от
70-те Сила,
Силуан, Крискент,
Епенет и
Андроник
31 с Св.
праведен Евдоким
Кападокийски. Св.
мчца Юлита
(Богородични
заговезни)
1 н Елеазар. Гл. 1,
утр. ев. 10, ап. 1
Кор. 4:9-16 (с. 135),
лит. ев. Мт 17:1423 (Тип. с. 385 т.
2, 386 заб. II)
(Водосвет) (Начало
на Богородичния
пост)
2 п Пренасяне
мощите на св.
архидякон Стефан.
Св. свщмчк
Стефан, папа
Римски
3 в Преп. Исакий,
Фавст и Далмат
4 с Св. 7 отроци
в Ефес. Св.
прпмчца Евдокия

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

ПРОДАВА се къща
в с. Превала с
подземен етаж.
Тел. 0895/675708 –
ПЕТЪР.
Д-р Валери Д.
ФИЛИПОВ
специалист по
урология и
хирургия
ул. “Цар Борис III”
№ 22, каб. 101,
тел. 0888/766163

Прегледи,
ехографии на
урологични и
хирургични
заболявания.
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На 22 юли в Монтана бяха на посещение за
среща с земеделски производители
председателката на ПП “Обединени
земеделци” г-жа Анастасия Мозер, бившият
агроминистър Георги Къркъмов и Петя
Ставрева, която беше евродепутат през
миналия мандат. Те се срещната с кмета на
Община Монтана Златко Живков, а след това
обсъждаха проблеми на земеделските
производители в конферентната зала на
хотел “Житомир”.
Дивидентите за българската икономика
най-бързо ще дойдат от аграрния сектор и
правителството трябва ад му обърне посериозно внимание, защото пазарът е залят
с чужди стоки, изрази позицията си Георги

Къркъмов на срещата с членове на партията.
Ако изпуснем възможността България да се
развива като модерна аграрна страна,
нямаме бъдеще, допълни той. Нужни са обаче
кооперации от нов тип, за да кандидатстват
за финансиране по европроектите. Всеки
район трябва да има пътна карта за
развитието на сектора и да се прецени как да
се създаде печеливш поминък на стопаните,
смята Къркъмов. Екс евродепутатката Петя
Ставрева заяви, че Европейският съюз не
поощрява окрупняването на земята, а
стимулира създаването а по-малки
стопанства. Нужни са нови законодателни
промени, които да улеснят поземлените
отношения.
“Слово плюс”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Д-р ГАЛИН ЕВГЕНИЕВ
– стоматолог
Естетична
стоматология, фасети,
металокерамика,
излепване на зъби.
Монтана, ул. “Ал. Стамболийски”
№ 6, кабинет 101 /зъболечението/
Тел. 0887/182 611

Îòêðèõà ðåìîíòèðàí ó÷àñòúê îò ïúò â Ìîíòàíà

“МЕДИКУС” ООД –
Монтана

На 21 юли 2010 година, от 11.30 часа, в Монтана, се проведе Церемония по откриване
на ремонтирания участък на път III – 102 от км 80 +500 до км 81 +224 (или 724 м).
Откриването беше направено лично от г-н Златко Живков – кмет на общината.
Събитието се провежда във връзка с изпълнението на проект „Укрепителни
съоръжения на срутища на път III – 102 „Граница ОПУ Видин – Монтана” км 80+500 – км
81+224” – Община Монтана”, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие
2007 – 2013 г.”, мярка 1.4-03 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.
Проектът включва комплекс от интегрирани инфраструктурни мерки за силово
укрепване и стабилизиране района на свлачището; изграждане на съоръжения за
отвеждане на повърхностните води; изграждане на защитни съоръжения; вертикална
планировка на територията.
Години наред този пътен участък остава нефункционален вследствие на засилени
срутищни процеси, които създават опасност за преминаващи автомобили, поради което
трафикът по посока Белоградчик и Чипровци бе насочен през град Монтана, увеличени
са критичните пътни зони с повишена конфликтност и е претоварен пропускателният
капацитет. Мястото на срутището е с начало – км 80+550 (площадката при язовирната
стена на язовир „Огоста”) и край – км 80+675,52.
Очаква се, че със завършването на настоящия проект да бъдат намалени рисковете
за живота и имуществото на жителите на Монтана, да бъдат подобрени градската
среда и условията за придвижване за: голяма част от населението на Монтана, на
околните села и общини; пътуващите в посока Белоградчик и Чипровци; многобройните
посетители и туристи на гр. Монтана и яз. „Огоста”.
Проектът е на обща стойност 815 734,09 лв. без ДДС и бе започнат преди година.
Освен строителните работи в него са включени и дейности по надзор, публичност,
отчетност и контрол.
За допълнителна информация: Деян Димитров, директор на дирекция „Европейска
интеграция и икономическо развитие”, тел. 096/ 394 262; е-поща: ddimitrov@montana.bg

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.

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 5литрова газова
уредба за
автомобил. Тел.
096/312 772;
0884/559433.
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Маникюр, педикюр,
ноктопластика, декоративен
грим, пиърсинг, кола маска,
бодирепинг, солариум,
перманентен грим, иновационни
лицеви терапии.
3400 Монтана, ул. “Г. С. Раковски” 26;
тел. 096/30 60 12; 0878/952 835.

Самолетни билети за цял свят,
автобусни билети за Европа,
екскурзии, почивки, резервации,
застраховки.
Адрес: Монтана, ул. “В. Левски” 1 /до
автогарата/.
Тел. 096/301 870; 0889/736689, 0896/
730389, 0878/948050; e-mail:
Montana@almatour.net;
www.almatour.net.

МОНТАНА
Строителен
маркет –
бул. “Трети март” 164,
тел. 096/307 524.
Строителен магазин – ул. “Панайот
Хитов” 37,
тел. 096/310 124;
e-mail: stroitelen_mag@abv.bg.

Д-Р КРАСИМИР МАНАСИЕВ
специалист детски болести
специалист хомеопатия
3400 Монтана
дом. адрес:
ул. “Н. Рилски” № 8,
тел. 096/310 554;
сл. адрес: ул. “Цар Борис III” № 11,
тел. 096/306 644; 0886/193837.

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.

Продавам комплект
технологично оборудване за
производство на хляб и
хлебни изделия.
Справки на тел. 0878/524373.

“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.

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

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.

тел./факс 096 305 740

ЕТ “Антон Методиев-Тони”
гр. Криводол, ул. “Радецки” № 12
За контакти тел.: 0887/597939.

Хлебопекарна
“Ваня ММ” – гр. Монтана

на читателя
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Трафик на хора

От брой в брой

“Òè íå ãî çàñëóæàâàø!”

Äà çàïàçèì
ñúêðîâèùàòà
íà Áúëãàðèÿ

Проект на Местната комисия за борба с трафика на
хора, Монтана, кампания лято 2010 г.
Местната комисия за борба с
трафик на хора към Община Монтана
стартира дейности по проект
“Трафик на хора в България и Холандия:
Общи усилия за противодействие”.
Проектът се координира от
Националната комисия за борба с
трафика на хора към Министерски съвет на Република България и протича паралелно в няколко града на
страната: Варна, Бургас, Сливен,
Пазарджик и Монтана и се реализира
в сътрудничество с Министерство
на вътрешните работи на Холандия.
Посланието на кампанията в
Монтана е “Ти не го заслужаваш!”.
Основна цел на предвидените
дейности в Монтана е повишаване
на информираността на уязвимите

групи относно рисковете за попадане в трафик на хора. Дейностите по
проекта са насочени към ромската
общност в града и към активно търсещи работа безработни, на възраст между 20 и 50 години, регистрирани в Бюрото по труда.
Планираните
дейности
включват:
- Провеждане на дискусии по проблема на ромската общност в града;
- Изработка на информационен
сайт на Местната комисия;
- Провеждане на анкети с безработни лица за установяване на техните нагласи и отношение към трафика на хора;
- Прожекция на филм “Открадната
светлина” в местната ромска

общност;
- Разпространение на информационни листовки и плакати сред младежи и широката общественост на
града;
- Конкурс за есе на тема
“Трафикът на хора през моите очи”
за ученици 8-12 клас;
- Символично събаряне на “Стена
на фалшивите обещания” от младежи;
- Автобус от вътрешната градска мрежа с посланието на кампанията
и логото на Местната комисия;
- Популяризиране на кампанията в
местните медии.
Планираните дейности ще се осъществят в периода юли-септември
2010 г.
Стойността на проекта е 5000
лева.
Секретар на Местната комисия
за борба с трафика на хора
Виктория ПЕТРОВА

Âúçðîæäåíñêèÿò äóõ íà ó÷èòåëêàòà
Åìèëèÿ Àëåêñàíäðîâà
Цветан ИЛИЕВ
Тя не е само любимата врачанска
учителка по литература, която оставя трайни следи в любопитните млади
български души. Тя е преди всичко възрожденка по сърце и душа, т.е. истинска българка, възпитана с идеалите на
нашите писатели-класици, на любов към
всичко българско, на вярност към найсветлите и хуманни и патриотични
завети, на жаждата България да я има
“во веки веков”, за което е нужна всеотдайност и готовност за саможертва и най-важното – да внуши на младото поколение да бъде твой достоен наследник и продължител. Тая мая на душата й подсказва най-възрожденското й
решение и поведение: тя внася методично в спестовна каса своя дял от скромната си учителска професия с
презумпцията, че “капка по капка вир
става”, за да дойде оня момент, когато
свършва земният й път и тя с последните думи да завещае на своя съпруг
Върбан Павлов с лихвите от вложените пари да поддържа всяка сутрин литературен конкурс за врачанските
ученици, в който те да изявяват своите дарования.
И ето вече петнадесет години тоя
конкурс привлича, утвърждава се като
традиция под името “Емилия
Александрова”, което е най-добрият й
паметник, който тя си е издигнала,
пример, който трябва да се следва от
всички умни и мъдри българи. Темите, по
които пишат участниците, са от найразличен характер, но преди всичко
свързани с Ботев, с Балкана, с България,
с времето, в което живеем, а това
свидетелства, че ние имаме поколение,
което не “линее”, а гори, лети с криле, с

мечти и то се нуждае от рамо, от
подкрепа, от подадена ръка, такава,
каквато му подава Александрова.
В стихове, есета, разкази, в спомени ние виждаме какъв всеобхватен взор
отправят младите хора към всичко, което е свързано със смисъла, с идеала на
човешкия живот, с героизма и мъжеството от историята, със заветите на
най-великите българи, със земята, с
природата, с любовта… Ето някои
заглавия: “Пътят към върха”, “Няма нищо по-хубаво от дома”, “Българският билет за Европейския съюз”, “Има ли “малки” и “големи” хора”, “Пътят до звездите и обратно”, “Аз, България, светът”,
“Нужен ли ни е Паисий в днешно време”,
“Свобода и робство в нашия живот”,
“Земята на Ботев” и т.н. Теми
патриотични, родолюбиви, етични,
морални, политически, общочовешки,
хуманни – с една дума – целия спектър
на тематиката. А това са вълнения,
горения, размисли, безсъние, любов и
мъка, тревожност, с които младото поколение респектира. И всичко това се
подклажда от литературния конкурс
“Емилия Александрова”.
И на 24 май се навършиха 15 години
от провеждането на конкурса, което
просто не е един обикновен юбилей, а
една родолюбива равносметка, пред която замълчаваме. Той се отбеляза с рецитал на всички наградени творби от
1996 г. до 2010 г. Беше подредена изложба от архива на семейство Върбанови.
Организатор на изложбата бе Полина
Якимова, библиотекар при читалище
“Развитие 1869” – Враца. Издадени са
два сборника с творбите на
участниците. Предстои да бъде издаден за тази година и трети сборник.

Емилия АЛЕКСАНДРОВА
В тазгодишния конкурс взеха участие 42-ма ученици от училищата ЕГ “Й.
Екзарх”, ПМГ “Акад. Иван Ценов”, ПГТР –
Враца, СОУ “К. Тричков”, СОУ “Н.
Войводов”, СОУ “В. Кънчов”, СОУ ППП “М.
Орозов” и СОУ “Отец Паисий”.
Трета награда се присъди на Йоанна
Ивайлова Иванова за стихотворението
“Светът…”, първа награда за есето
“Защо да остана в България” на Изабел
Пламенова Панталеева, втора награда
за есето “Природата – извор на вдъхновение” на Яна Николаева Георгиева и
трета награда на Йордан Борисов
Петров за “Защо искам да остана в
България”, Гинка Илиянова Симеонова за
“Природата – моето вдъхновение”,
Моника Яниславова Якимова “Защо искам /не искам/ да остана в България”,
Поля Петрова Иванова “Защо искам да
остана в България”, Надя Любомирова
Йорданова за “Пролетта – най-красивият сезон на годината” и Нели
Красимирова Христова за есето “65 години мирен живот”.

ÏÀÍÀÈÐÍÈ ÄÍÈ „ ÌÈÇÈß 2010 Ã.”
ÏÐÎÃÐÀÌÀ
30.07.2010 г. / петък /
9,00 ч.- Детско утро- Конкурс за домашни любимци – пред читалище „Просвета”
31.07.2010 г. / събота /
11,00 ч.- Водосвет и Курбан за Св. Илия – пред сградата на Общината
17,00 ч. Традиционни народни борби „За овена”- в парка при паметника
01.08.2010 г./ неделя /
20,00 ч.-Надпяване на самодейни състави от общината - пред читалище
„Просвета-1915 г.”
21,00 ч.- Концерт на известни изпълнители
22,30 ч.- Празнична заря

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

Милан А. МИЛАНОВ
Продължава от миналия брой
От това място на Кожиман пещера, ще
тръгнеш по билото на канарата и ще видиш синор бял, като, че е посипано с гипс,
белее се. Там има една канара на високо. На
нея има изкован знак разперен орел.Помежду орела и белия синор има харман колкото
две рогозки и е залят с олово. Там е
съкровището, дето е харманът. На същата скала отдолу е входаът.Тя е отворена.Вътре тече вода.Като минеш водата, насреща има желязна врата.
Когато влезнеш вътре, бухалът да е на
вратата и да се виждат различни надписи.
ТЕТЕВЕНСКО – СЕЛАТА ПАЛИ ЛУЛА И
ДРАГОЙЩЕ
При селата Пали лула и Драгойще има дол,
който се казва “Момински дол”. Там на поляна се намира “ Белият извор.” Ще видиш камък от друга руда, на който издълбахме четири дупки, а от него на десет крачки има
дива круша. На две крачки от основния камък има друг камък висок половин аршин. От
него на три крачки на изток под пет аршина земя има вход. Входът е затрупан, разчисти го и ще се открие желязна врата. Тук
няма препятствия. На вратата ще откриеш катинар, строши го и влез вътре. Тук е
златна мина. В галерата ще откриеш множество инструменти, книги написани на ръка за изработена и предадена златна руда
на латински език. Галерата е продължена
на още едно ниво под тази, но е спряно разкопаването.Тук оставихме петдесет оки
златни монети и затрупахме входа.
СЕЛО РИБАРИЦА, ТЕТЕВЕНСКО
През туй село тече река Черни Вит, а местността Побоищево.
Тук до римското кале има сух дол, който
се казва “ Пусти дол”. Там на камък два аршина висок направихме знак-дъно на котел.
От този знак на три крачки на запад под
четири аршина земя ще се открият три
каменни стъпала и желязна врата. Ключът
е горе над прага. Отключи, лошо няма. Вътре
е широка стая, има много злато на пясък.
На дясно има проход, галерия, където е добивано злато и сребро.
СЕЛО ДУШАНЦИ
До селото на висок камък е изработена
кучешка глава, обградена. На десет крачки
от нея, в посока изгрев слънце ще се открие твърдо място. Тук е зазидана пещера.Копай Ѕ аршина и ще опреш на зид. Разбий
зида и ще видиш широк отвор. Над главата,
на високо ще видиш голям изработен кръст.
Под него долу на четвъртит камък изработен пищов, показващ желязна врата.
Ключът е горе над прага. Отключи и влез
вътре. Тук е мина за добив на злато. Има
много изработена руда и рударски
инструменти.
Отгоре на калето има две грамади
камъни. И в двете има пари. А в малката грамада е входа за калето.
До село Душанци има място место
мочурлак, азмак.В него има лош извор.На изток от извора ще се открие червен камък
два аршина висок с белег счупен кръст.
Седем крачки на запад има сух дол. Под три
аршина земя ще се открие мина за каменни
въглища. Зазидана е. Няма препятствия.Там оставихме десет торби със злато и
една книга, която ще каже какво още има в
този район..
СЕЛО ГАГАНИЦА, БЕРКОВСКО
В районна на село Гаганица има нива с пропаднало място. Покрай тая нива минава коларски път. Накрая има голямо церово
дърво. Насреща има голяма могила, а на нея
голям кръст, черковище, кръстът е дялан
от камък. В средата на пропадналото место на нивата копай четири аршина и ще
стигнеш зазидан вход. Разбий входа и влез
без страх вътре. Тук е галера за голяма
златна мина. Има неизвозена руда в големи
количества.
Продължава в следващия брой

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

“Âåëèêèÿò Ñòåôàí Ãåöîâ,” ñ âåëèêîòî
ñòèõîòâîðåíèå íà Âàçîâ çà Àïîñòîëà
íà ñâîáîäàòà âåëèêèÿ Ëåâñêè
В два последователни броя вестник “Слово плюс”,
на осма страница “Слово за духовността” , през
месец юли поднесе на читателите спомените на
Валентин Качев “Великият Стефан Гецов”
Навярно още с отпечатването на първата част от разказа
главният редактор на
вестника ни подготвя
за честването на рождената дата на Васил
Левски – 18 юли. Още с
първия брой се подразбираше от пространния разказ на един автор на спектакъла, за
един режисьор, за един
актьор, за едно честване на Левски в недалечното минало в един
далечен нам град
Кърджали величието
на таланта – на актьора и на автора на
стихотворението. И величието на
подвига на Апостола на свободата..
Повествованието е доста
запленително. “Стефан Гецов ли? Той
не е актьор, а чудо на природата…”
– разбираме, че такава е оценката
за него и извън границите на
България. Но има ли кой по-добре да
познава един актьор от режисьора и
организатора на спектаклите, и заснемането на кадрите във филмите с
негово участие. А нима ние,
зрителите, не сме изпадали във възторг от всяко появяване на Стефан
Гецов в пресъздаването му на толкова герои от Шекспир, Достоевски,
Чехов, Горки… и наши автори в театъра и във филми от нашата
история.
Но, ето ни на представлението в
Кърджали! Спортната площадка наподобява римски амфитеатър!
Сценаристът
на
спектакъла
Валентин Качев и автор на разказа,
ще ни поднесе великия Стефан
Гецов, с великото произведение на
великия Вазов, за великия Левски.
Това е и великото на този дълъг
разказ. Там, където по най-внушителен начин са пресъздадени сцени от
борбите на нашия народ за освобождението на България от османско
владичество: “Седем хиляди гости и
хиляда и петстотин участници на
Великата вечер, посветена на найвеликия българин Васил Левски.”
Внушително, нали!
А когато се появява актьорът
Стефан Гецов с “Девет години той
скита се бездомен…, със сърце порасло и за кръст готово…”, то онзи глас,
така познат на всички ни, като че ли
го чуваме и ние в Монтана. Защото
още в ония времена той поднесе на

грамофонна плоча стихотворението на Орлин Орлинов за
Михайловград: “Къде си, Кутловице
прашна, / отиде, та се не видя… На
хълма се качи Гавриле, / градът си
обозри с любов, / и набери лековно биле / за славния Замфир Попов…”
Ние разбираме как след неговото изпълнение в Кърджали като че
ли градусът на патриотичните чувства на присъстващите там е получил своята поанта, според
автора. /Това “острие” - момент или
завършек на литературно произведение за подчертаване на мисъл./
“Дори да беше само той – Стефан
Гецов – на това представление, публиката щеше да бъде доволна. Това

е великият актьор, необикновеният талант!”
А ние и десетилетия след това
не може да не си кажем, че когато в
гр. Кърджали – преди седем години,
през 2003 г., се строеше паметника
на Васил Левски на
техния площад, в
Монтана ние също
строехме паметник на
нашия Левски.
И ето сега за 173ата годишнина от неговото рождение, нашият вестник “Слово
плюс” направи невероятна композиция между тези два града. Ако
в бр. 29 на първата си
страница под портрета на Апостола стои
стихотворението
“Нежност” от изтъкнатия наш поет-земляк Иван Рудников. А
през месец юли е рождената дата и на
Великия
Стефан
Гецов.
Забележително, нали!
А обърнем ли вестника на 5-а
страница, ще видим колко сполучливо главният редактор е вградил в
този брой и есето на младия Евгени
Куткудейски “Дяконе, прости ни!”
Прости ни, Светецо, прости ни за
това, че не довършихме делото ти,
за това, че искаме да приличаме на
тебе, но все не успяваме. За това,
че понякога недостойно те
употребяваме. И най-тъжното, и
най-обидното, за това, че не родихме друг по твоята мярка! Прости ни!
А от нас, читателите – браво,
творци!
Йордан ГЕОРГИЕВ
учител, краевед - Монтана
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Мартен КАЛЕЕВ
***
ЗНАМ, ЧЕ ГРАДЪТ НИ
акулен,
забързан
и зъл.
– няма време
да запомни лицата ни.
Ние,
почти лудите,
лунатични мъже
с отворени черепи
и сърца за даряване,
сме укротители
на домашни кошмари,
дресьори на скуката,
анонимни крадци,
на обречени съвести,
абстрактни разбойници
така и не свикнали
да са първообраз
на Нищото.
Ние само понякога
казваме думи, които
дълго отекват
като тътен от мъртво вълнение.
Подире ни
самотни дървета вървят
и замерят се с алени птици.
а сините призраците в мрака
бързо и явно се кръстят
дано след дъжда
преминем дъгата.
Често ужасяваме другите,
че не на ужким живеем.
И май не за последно?!?
Пак ще се върнем,
дори медузи
да снасят
в леглата ни.
Ние, мъжете,
за всички жени,
Донкихотовци
със счупени копия,
изоставени дори
от конете си,
във времето
на синята болка
тихо признаваме –
никой греховете
не ще ни прости,
невинността ни
–
още по-малко.

Съюз на българските писатели,
редакция на вестник “Словото днес”

Паметниците на Левски в Кърджали и в Монтана

Áúäåùè ðîäèòåëè ó÷àñòâàõà â
äåìîíñòðàöèîííî êúïàíå íà áåáå
Открит урок по къпане на новородено и първи грижи за бебетата
изнесоха пред бъдещи майки и татковци чаровният телевизионен вестоносец и член на Консултативния
съвет на фондация „За Нашите
Деца” Пейо Филипов, неговата съпруга Мария и Елена Василева от училището „Ма-ма”.
В демонстрацията участваха
повече от 30 бъдещи майки с техните половинки. Урокът се проведе на
езерото „Ариана” в столицата, където фондация „За Нашите Деца”
осигури специалисти по детски
грижи, които да разкажат на бъдещите родители за някои трикове за
добро възпитание на малчуганите.
В рамките на събитието Пейо и
неговата съпруга премериха сили в
най-бързото и правилно поставяне
на памперс на Ясен и Георги.

стр.

Надпреварата спечели Мария, която сложи памперса и облече Георги
за по-малко от минута. По-голямото предизвикателство, обаче, дойде по-късно, когато Пейо трябваше
да смени памперса на неколкомесечния Марти. Опитният татко на две
деца се справи блестящо и смени пелената на малчугана без да го
събуди, което накара акушерката
Елена Василева да пожелае на всяка
майка такова тихо и спокойно бебе.
От
своя
страна
Елка
Налбантова от фондация „За
Нашите Деца” призова родителите
да са грижовни и отговорни към децата си, както и да им дават найосновното, което ги прави хора –
любов. „Тази демонстрация за първите грижи за бебето е важна за
фондация „За Нашите Деца”, защото ни мотивира да продължим да по-

магаме на хората, които имат
нужда да бъдат научени, подкрепени и насърчени да са истински с
децата си”, заяви Елка Налбантова.
У нас всяка година повече от
1000 майки изоставят бебетата
си на третия ден от раждането
им. Статистиката показва, че за
половин година повече от 1000 деца от 0 до 3 години се настаняват
в домовете за изоставени. За 6 месеца фондация „За Нашите Деца” е
помогнала на 78 новородени от
София и Пловдив да останат с
майките си.
За повече информация:
Александър Миланов
PR специалист
Фондация „За Нашите Деца”
т.: 02/980 70 58
м: 0886 608 657
е: alexander@detebg.org

Напред млади и не толкова млади
таланти!
Съюзът на българските писатели и
редакцията на вестник “Словото днес”
започват издаването на Библиотека
“Нова смяна” за първа книга: Поезия и
проза.
Заедно с редактирането и
отпечатването на книгата /48 стр. плюс
цветна корица/ - поезия и /64 страници
плюс цветна корица/ - проза. Издателят
осигурява:
- 2 рецензии /една от издателя и една от
водещ литературен критик/ - съответно
в книгата и във вестник “Словото днес”.
- Премиера на книгата при излизането й
от печат;
- Включване в годишния литературнокритичен обзор на продукцията на
библиотеката,
и Библиотека “Нови поколения” за втора
и трета книга при същите условия от
страна на издателя.
За условията се обадете на Виолета
Станиславова – 0897/040654 или
пишете на e-mail: slovotodnes@abv.bg

Тел. 096/30-69-69
GSM: 0886/922 092

