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Ние имаме всичко, от

което се нуждаете!

Комплекс “Огоста” разполага с
хотел, дневен бар, ресторант,
конферентни зали, лятна тераса,  зала
за тържества и бизнес срещи

Мартин НИМЬОЛЕР

Актуално

ÎÁÙÈÍÀ ÊÐÈÂÎÄÎË

Община Криводол
кани всички граждани
и гости на общината

 на честването на
ДЕНЯ НА ОБЩИНА

КРИВОДОЛ
на 29 август 2010 г. от 9.30 часа

на площада пред сградата на
Общинска администрация.

Всички желаещи да разположат
търговски обекти и атракциони

в дните 26, 27, 28 и 29 август 2010 г.,
могат да подадат заявления за

това в Центъра за информация и
административно обслужване на

гражданите
в Общинска администрация гр.

КРИВОДОЛ,
 
ул. „Освобождение”  № 13,
 тел. 09117/24 45 и 25 45.

Има различни начини за освобождаване на
финансов ресурс, а не веднага да се посяга на
общините, казва кметът пред вестник “Дума”

Когато селото е силно, и държа-
вата е силна, може да се справи с
трудностите, казва народът. Ако
общините са слаби и работата им
се блокира, и държавата няма да
върви. Защото кой, ако не
общините, са най-близко до хората
и техните проблеми? Затова мес-
тната власт наистина трябва да
е независима. Кметовете са избра-
ни с гласовете на хората, хиляди са
гласували за тях. “Ако не крадете,
ще имате пари”, каза премиерът

Бойко Борисов. Какво искаше да ни
каже с тези думи? Той до вчера бе-
ше кмет – крал ли е тогава?

Българинът още не е свикнал, че
е европеец, че страната ни е член
на Европейския съюз. Нямаме този
манталитет. Не може цял свят, за
да излезе от кризата, да търси на-
чини как да налива реални пари в
бизнеса, а българският министър на
финансите Симеон Дянков да казва,
че трябва да свиваме разходите и
да не даваме пари на бизнеса.

Äóíàâ ìîñò Îðÿõîâî - ÁåêåòÄóíàâ ìîñò Îðÿõîâî - ÁåêåòÄóíàâ ìîñò Îðÿõîâî - ÁåêåòÄóíàâ ìîñò Îðÿõîâî - ÁåêåòÄóíàâ ìîñò Îðÿõîâî - Áåêåò
В Областна администрация се

проведе среща за бъдещето на
моста между Оряхово и Бекет.
Обсъди се идеята на народните
представители от ГЕРБ и за ев-
рорегион Враца-Долж. За целта ще
се структурира НПО от двете
държави, което да работи по учре-
дяването на еврорегиона

По покана на народните предс-
тавители от ГЕРБ във Враца и  об-
ластния управител Пепа
Владимирова в областна админист-
рация днес се проведе среща с ру-
мънските партньори от Окръг Долж
за бъдещето на дунавския мост
Оряхово - Бекет. В нея участваха
депутатът от ПП ГЕРБ д-р Янко
Здравков, заместник областният
управител Валентин Литов, кме-
тът на Хайредин Радослав Стойков
и експерти от областна
администрация. От румънска стра-
на - заместник-председателят на
Окръг Долж, кметът на Бекет, екс-
перти от Окръжния съвет на Долж,
Радено Щефан, заместник-дирек-
тор на Обединението на бизнеса в
Румъния, и заместник-кметът на

Кълъраш.
Д-р Здравков информира румън-

ските партньори, че той и колега-
та му Николай Коцев са провели сре-
ща с МРРБ министъра Росен
Плевнелиев. Министърът е дал
твърдата си подкрепа за инфраст-
руктурния проект. Още повече, че
този мост и мостът Силистра-
Кълъраш са залегнали в Дунавската
стратегия. И двете държави имат
готовност за реализиране на
инвестицията. “В Румъния съвсем
скоро чакаме нов закон за публично-
частното партньорство, какъвто
има вече България, и това много ще
помогне за инвестициите в инфрас-
труктурата”, допълни Радено
Щефан. Румънците предложиха про-
ектът за мост да обхване и 60-ки-
лометрова автомагистрала от бъл-
гарска и румънска страна.
Последващ етап като възможност
за пряка връзка с моста е и изграж-
дане на борси за селскостопанска
продукция в крайдунавските общи-
ни на Румъния и България. След 20
август народните представители
от ПП ГЕРБ ще посрещнат отново

румънските си партньори и ще про-
ведат заедно с тях среща при тран-
спортния министър Александър
Цветков.

Идеята на д-р Янко Здравков
Враца и Долж да се обединят в евро-
регион също получи подкрепа. Целта
на това обединение е по-бързо про-
карване на съвместни проекти в
Брюксел чрез директно
кандидатстване. “Еврорегионите
имат право за директно внасяне на
проекти в Брюксел и чрез съкрате-
ния път на бюрокрацията можем да
прокарваме общи проекти от вся-
какво естество. Визирам не само
този голям проект, с който сме се
заели сега, но и други инфраструк-
турни проекти и такива в сферата
на земеделието, здравеопазването,
образованието и културата”, уточ-
ни д-р Здравков. За да може учредя-
ването на бъдещия еврорегион да
стане по-бързо, страните се обеди-
ниха около идеята за създаване на
съвместна НПО. До 20 август всяка
област трябва да е подала своите
експерти, които ще участват в
него.

Петър Цветковски е роден на 14 април 1953 година в Борован.
Завършил е АОНСУ – София, а след това завършва СА “Димитър
Ценов” – Свищов, специалност управление и икономика на общините.
Бил е 12 год. кмет на община Борован – до 2003 г. От същата година
до 2007 г. работи в община Бяла Слатина като финансов контрольор.

От 2007 г. и до момента е кмет на община Борован.
Женен, с двама синове.

Средният бизнес е унищожен в
България, а той е трансмисията на
възхода. Чужденците, чуждият ка-
питал бягат. Накъде сме тръгнали.
Кой вижда светлина в тунела?

ЕТ "ОЛАРТ"

клон Враца

извършва
абонамент

на вестници и
списания.

092/2 95 23 -
куриерски услуги.

Напоследък в българските интернет
сайтове
се цитира едно известно стихотворение
на главния пастор на протестантската

църква
в Хамбург - Германия
Мартин Нимьолер /1892-1984/,
затварян в хитлеристките концлагери.

Когато нацистите дойдоха за
комунистите,

аз мълчах.
Не бях комунист.

Когато затвориха социалдемократите,
аз мълчах.

Не бях социалдемократ.

Когато дойдоха за профсъюзите,
аз мълчах.
Не членувах в профсъюз.

Когато дойдоха за католиците,
аз мълчах.

Защото съм протестант.

Когато дойдоха за евреите,
аз мълчах.

Не бях евреин.

Когато дойдоха за мен
– вече не бяха останали хора,
които да ме защитят.
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Евелина ГЕОРГИЕВА

Общинските съветници приеха
това решение и радостното е, че при-
съждането на званието ще се прове-
де в дните на ежегодния Празник на
курорта, минералната вода и Балкана
от 6 до 8 август август, защото име-
то на д-р Дамян Иванов винаги е било
неразривно свързано с развитието на
курортното дело и балнеологията.

“Вършец за мен е символ на здраве,
защото с животворните си води къ-
пе и лекува телесните недъзи, а с ве-
ликолепната си природа – къпе и въз-
ражда уморената душа. Вършец от
ранни години ми е близо до сърцето, а
да работя за него ми е било всякога
приятен дълг…” – тази изповед на д-
р Дамян Иванов бележи целия му съз-
нателен живот, отдаден в служба на
вършечани.

Дамян Иванов е роден на 15 юли
1874 г. в с. Бальовица, Берковско.
Завършва класическа гимназия в
София, а в Граац и Виена учи медицина,
като същевременно работи, за да се
издържа. Дипломира се като лекар
през 1900 г.  След завръщането си в
България работи като полкови лекар
във Видин. През 1909 г. е командиро-
ван за летния сезон в бани Вършец,
като това съвсем случайно обсто-
ятелство определя по-нататъшната
му съдба – курортното дело и орга-
низиране на почивни домове в курор-
тните места.

Д-р Дамян Иванов е първият ди-
ректор на новооткритата през 1910
г. минерална баня във Вършец, на ко-
ято длъжност остава до 1914 г., а от
1920 до 1922 г. отново е директор на

Десислава ВЕНЦИСЛАВОВА

Четвъртият републикански мно-
гожанров фестивал на хората с ув-
реждания с участието на балкански-
те народи, който се проведе в Перник,
донесе много радост на област
Монтана. И още по-голяма за община
Медковец и село Расово.
Автентичната фолклорна група към
местното дружество на Основната
общинска организация на инвалиди-
те завоюва две отличия – диплом за
второ място за артистично присъс-
твие и златен медал за цялостно
представяне. Срещнах се с предста-
вителите на групата, за да разбера
колко големи са мечтите на различ-
ните хора. А те само чакаха да
разкажат... с убеждението, че рано
или късно всеки човек получава наг-
рада за труда си.

Ние сме силни хора, обичаме живо-
та и вярваме в доброто. Тази макси-
ма обединява и крепи членовете на
автентичната фолклорна група към
Дружеството на инвалидите в село
Расово. Жените са убедени, че хора-
та не трябва да се делят по каквито
и да било признаци. Затова решават
да спретнат малка конкуренция на
група „Расоха” и да докажат, че и
„проблемните” хора могат да се бо-
рят и да постигат успехи. Към тях се
присъединили и няколко жени от
Медковец и нещата потръгнали.
Достатъчно е само да имаме силно

Депото за твърди битови отпадъци в
Монтана има ново комплексно
разрешително, съобщи кметът Златко
Живков. Това е правилникът за работа на
оператора и се издава от Министерството
на околната среда и водите. Предишният
бе отменен, заради пропуски в процедурата.
С новото разрешително те са отстранени.

Регионалното депо обслужва 12 общини
- 11-те от област Монтана и Криводол от
област Враца. При капацитет от 88 тона
дневно депото ще може да се използва през
следващите 40 години. Първоначално е пла-
нирано за четвърт век, но изграждането на
сепарираща инсталация ще удължи живота
му. Чрез нея 70 на сто от отпадъците ще
бъдат оползотворявани, коментира Румен
Ангелов - заместник-кмет на община
Монтана.

25 фирми са закупили документация да
участват в търга за изпълнител на сепари-
ращата инсталация в Монтана. През тази
година трябва да бъде изграден етап от нея
за 1 милион и 500 хиляди лева. Цялата
стойност на съоръжението е близо 4 мили-
она лева.

“Слово плюс”

Празници във Вършец

Çàñëóæåíî ïðèçíàíèå íà
äåëîòî íà ä-ð Äàìÿí Èâàíîâ

Със своя докладна до Общинския съвет - Вършец кметът на общи-
ната Боряна Бончева предложи да бъде удостоен посмъртно  със зва-
нието “Почетен гражданин на Вършец” д-р Дамян Иванов - първият
бански лекар и управител на новопостроената по това време баня с
минерална вода във Вършец, създател на уникалния градски боров
парк от 800 дка (втори по големина в България след Борисовата гра-
дина в София), човекът, посветил живота си на балнеологията и об-
лагородяването на град Вършец като красиво кътче от българска-
та земя. Званието се присъжда във връзка с големия му принос за
развитието на балнеологията и развитието на град Вършец, 160
години от обявяването на Вършец за курорт и 100 години от създа-
ването на първата държавна минерална баня в България.

балнеолечебницата. От 1925 г. до
1941 г. е управител и лекар при
“Чиновническо кооперативно дру-
жество и завежда летния му дом
(днешната вила “Хемус”).

Името на доктора ние, вършеча-
ни, свързваме най-вече със създава-
нето през 1911-1912 г. на градския бо-
ров парк. Като лекар д-р Иванов раз-
бира много добре, че минералната во-
да не е единственият фактор за
лечение. Под непосредственото му
ръководство започва и благоустро-
яването на курорта: трасира се пъ-
тят от селището до банята и този
до кв. Заножене, залесява се паркът
около банята, създава се цветарник,
семената за който той донася от
чужбина, започва корекция на мест-
ната река, монтира се електрическо
осветление на булеварда пред баня-
та и на главната улица, построяват
се хотели и почивни домове. С името
на д-р Дамян Иванов са свързани и ре-
дица други емблематични за нашия
град места като моста между днеш-
ните балнеолечебници и парка, банс-
кото казино с красивата колонада
(посещавано от принц Кирил, за ко-
ето и до днес го наричат “Царското
казино”), римските стъпала, водещи
до прочутата “Иванчова поляна”,
градската метеорологична станция
и др.  Като директор и лекар на вър-
шечките бани той издава и първата
балнеоложка книга за лечебните им
свойства, изготвя пътеводител и
описва красивата природа на Вършец
и околностите му.

В една своя среща с Димитър
Осинин (писател, наш земляк), вече 80-
годишният д-р Дамян Иванов споделя

за парка във Вършец: “Този парк го
направих, без да ангажирам нито с лев
държавата. Когато човек иска – нами-
ра начини и средства. Ние, лекарите
сме като артистите: колкото и да си
голям, умреш ли – нищо не остава. И
ако да не ми беше съзнанието за това
извършено полезно дело, животът ми
щеше да бъде безсмислен”.

Д-р Дамян Иванов умира през
1959 г. в София на 85-годишна
възраст. В знак на признателност за
заслугите му към курорта, една от
улиците в центъра на града ни носи
неговото име, издигнат му е
паметник. И до днес погледът на док-
тора е “зареян” вечно към боровия
парк – смисъла на живота му. Оставил
ни е в него частица от своята
душевност, от своето верую и от
гордостта, че ни е завещал нещо, за
което да го споменават с добро ид-
ните поколения.

Удостояването му със званието
“Почетен гражданин на Вършец” –
посмъртно е поредното доказателс-
тво за признателността на днешни-
те вършечани към родолюбивото де-
ло на доктора.

д-р Дамян ИВАНОВ

Äåïîòî â Ìîíòàíà å
ñ íîâî ðàçðåøèòåëíî

Ñèëàòà íà ÷îâåêà å â
äîáðîòî è èñêðåíî ñúðöå

желание и да се доверим и на други-
те около нас, убедена е леля Нези,
която, както и колежките й, е много
доволна от възможността да пъту-
ва до Перник. Там групата се включи
в Четвъртия републикански много-
жанров фестивал на хората с
увреждания, който даде възможност
за изява на над 1000 участници.

Голяма част от така наречените
нормални хора мислят, че щом си чо-
век с увреждане, значи си отписан
отвсякъде. Но категорично не е така.,
заявява леля Дора. Точно обратното.
Сърцата на тези хора са изпълнени с
любов, а очите им винаги са отворе-
ни за красивите неща. Само човек,
който се бори за всеки миг от деня
си, може да разбере стойността на
всичко, което има. Затова решихме
да направим своя група и така да
покажем, че сме достатъчно силни,
за да бъдем равностойни на онези, ко-
ито имат късмета да не попадат в
групата на хората с увреждания.

Лазар Лазаров, който помага на да-
мите да подредят и научат песните,
е категоричен, че жените са много
дисциплинирани и се отнасят отго-
ворно към поставените задачи. Те са
точни на репетициите, вслушват се
в забележките и си вземат поука.
Нещо повече – у тях винаги личи ам-
бицията за постигане на успех, дово-
лен е бай Лазар. Удоволствие е да ра-
ботиш с такива хора, хвали се той.

 Всяка от жените живее с някакъв

проблем, бори се за доброто си
настроение, но когато са заедно, ка-
то че ли забравят за страданията
си, споделя леля Копринка, която се
грижи за реда в Центъра за хора с ув-
реждания и пенсионери в община
Медковец. Жените си помагат, заед-
но са подготвили носиите си и са ор-
ганизирали пътуването до миньорс-
кия град, закъдето тръгнали със зака-
ната да спечелят медал.

Искахме да докажем, че сме
постоянни, трудолюбиви и задружни,
а голямото желание и добрите наме-
рения са достатъчно основание за
очакван успех, споделя леля Надка, ко-
ято е категорична, че хората в не-
равностойно положение, сред които
попадат и инвалидите, заслужено
имат право на достоен живот.
Някакси вътрешно усещах, че ще
успеем. Толкова силно го искахме то-
зи златен медал, че нямаше как да не
ни се случи, радва се леля Йорданка,
която в дует с леля Надка „взривила”
публиката с изпълнението си.

Много е вълнуващо да срещнеш
толкова хора на едно място и да
знаеш, че те също са дошли, за да се
борят – да се докажат с уменията и
таланта си. Накъдето и да
погледнеш, виждаш широко отворе-
ни очи и, напук на всичко, усмивки.
Това е израз на сила и очакване за по-
добри дни, убедена е и леля Лида.

F  на 5 стр.

Любен Корнезов внесе искане в
Конституционния съд за обявяване на
противоконституционни текстове от
Кодекса на труда, засягащи старите
отпуски

Недопустимо е последиците от кризата
да се прехвърлят в тежест на работниците.
Това заяви депутатът от ПГ на Коалиция
за България Любен Корнезов след като внесе
искане за обявяване на
противоконституционни текстове от
Кодекса на труда, засягащи старите
отпуски. Искането е подписано от 51
депутати от Коалиция за България и ДПС.

В аргументацията си Любен Корнезов  се
позовава не само на българската
Конституция, но и на редица международни
конвенции и договори, по които България е
страна. “Първото, което оспорваме е
правилото за т. нар. натрупани отпуски, т.е
старите отпуски. В закона е казано, че
неизползваните до края на 2011 г. отпуски
изгарят. И не само, че изгарят, но няма да
бъдат и заплатени”, възмути се той. Тези
права са възникнали преди приемането на
промените в Кодекса на труда, още през
2007, 2008 и 2009 г. Те не могат да бъдат
изземвани. „В Конституцията категорично
е казано- в чл. 57, че тези права са
неотменими”, категоричен е Любен
Корнезов.

Според него промените не нарушават
само основния закон, но и международни
договори от трудовоправно естество: “В
Конвенция номер 52 на Международната
организация по труда, по която България е
страна, изрично е казано, че при
прекратяване на трудовото или служебно
правоотношение, работодателят е длъжен
да обезщети парично работника за
неизползваната му отпуска”.

Второто направление, по което
промените в КТ са атакувани пред
Конституционния съд е, че за първи път у
нас се въвежда т. нар. двегодишна
погасителна давност. Тя засяга бъдещи
случаи на невзети отпуски. Според тази
поправка, ако по една или друга причина
служителят не ползва отпуската си, той
ще я загуби и няма да бъде обезщетяван за
нея. “Не може да се отменят едни
конституционни социални права, каквото е
правото на труд и производното му право
на отпуска. Правото на отпуск не е само
конституционно право, но и международно
социално право, което е придобито преди
десетилетия”, аргументира се Любен
Корнезов.
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Българското земеделие години наред осигуря-
ва не само хлебния баланс на страната, но и значи-
телни приходи в републиканския бюджет от износ.
Само от зърнената реколта 2008/2009г. са изтър-
гувани и изнесени над 1,4 млн. тона, с което се под-
държа положителното търговско салдо в аграрния
сектор.

 Днес, когато се прибира хлябът на българина,
ние изразяваме нашата тревога, че зърнопроизвод-
ството и цялото българско земеделие са в извън-
редно тежка ситуация. Безспорно, метеорологич-
ните условия тази година са изключителни
неблагоприятни. На голяма част от площите в
страната са паднали валежи, надвишаващи само
за месец повече от половината от годишната нор-
ма на валежите. Това, разбира се, не позволява на
земеделските производители да приберат в агро-
техническия срок реколтата от есенниците.
Влошава се качеството на зърното. И ние приема-
ме тези обективни обстоятелства.

Парламентарната група на Коалиция за
България е изключително обезпокоена, че:

- първо, Министерството на земеделието и
храните няма никаква готовност да реагира в под-
крепа на производителите на земеделска продукция,
гарантираща зърнения баланс на страната;

- второ, по области не са създадени кризисни
щабове за оценка на щетите от проливните
валежи, за да могат земеделските производители
да бъдат компенсирани. В най-добрия случай те ве-
че са загубили около 100 кг от декар продукция,
което неминуемо  ще се отрази на финансовите им
резултати;

- трето, по данни на МЗХ към 22 юли са прибра-
ни едва 27% от площите с пшеница, което предс-
тавлява около 1 млн. тона продукция. А е известно,
че досега, всяка година към края на юли са прибира-
ни почти 100% от площите на ечемика и над 75%
от тези на пшеницата;

- четвърто, продукцията от семепроизводс-
твото като цяло е застрашена от бракуване. В
голяма част от семенните участъци  е налице по-
кълване на семената на клас, което понижава сил-
но посевните качества  на семената. В същото
време Изпълнителната агенция по семепроизводс-
тво и апробация на семена (ИАСАС) не предприема
никакви мерки. Не се осъзнава безпрецедентната и
опасна ситуация от това, че няма да сме в състо-
яние да обезпечим нужните количества за сеитба-
та на есенниците.

- пето, средствата по Мярка 121  от
Програмата за развитие на селските райони - за
закупуване на земеделска техника, беше изчерпан.
Обещанието на земеделския министър, че ще де-
позира искане до Европейската комисия за прех-
върляне на допълнителни средства към Мярка 121,
не е изпълнено към момента. По този начин страна-
та ни и земеделските производители ще загубят
100 млн. лв. за закупуване на земеделска техника.

ГЕРБ обеща земеделието да бъде приоритетен
отрасъл за страната. Свидетели сме как сегашно-
то управление въпреки декларираните намерения
до момента няма политика в отрасъл „Земеделие”,
не изпълнява поетите ангажименти и не предлага
мерки за преодоляване на проблемите и
трудностите.  Но Парламентарната група на
Коалиция за България още при актуализацията на
Бюджет‘2010 предложи средствата по национал-
ните доплащания към единните плащания за площ
да бъдат платени до края на 2010 г. Това предложе-
ние беше отхвърлено с пренебрежение от мнозинс-
твото на ГЕРБ и “Атака”.

Парламентарната група на Коалиция за
България е провеждала и отстоявала последова-
телна политика за развитие на българското
земеделие, като част от поминъка на хиляди бъл-
гарски граждани. Затова в тази кризисната за бъл-
гарското земеделие ситуация и страната изразя-
ваме своята тревога и загриженост и:

- Настояваме за спешни мерки от страна на
правителството на ГЕРБ за решаване на
проблемите, свързани с прибирането на реколта-
та и с обезпечаване на следващата;

- Настояваме още в началото на следващата
седмица  министърът на земеделието и храните да
докладва пред народните представители за акту-
алните проблеми и трудности в земеделието и как-
ви мерки смята да предприеме правителството за
решаването им;

- Настояваме министърът на земеделието и
храните да проведе среща с асоциациите на земе-
делските производители и членовете на Комисията
по земеделие и гори за предприемането на спешни
действия и дългосрочни мерки за спасяване и раз-
витие на отрасъла.

Парламентарната група на Коалиция за
България заявява, че ще използва всички парламен-
тарни форми, за да бъде осигурен хлебният баланс
на страната, а с това -  приходи в бюджета на
Република България.

Çúðíîïðîèçâîäñòâîòî
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ДЕКЛАРАЦИЯ
на Парламентарната група
на Коалиция за България

Селското стопанство не е на път
за излизане от кризата.
Промишлеността, работещите за-
води – те дърпат. В Борован

УСПЯХМЕ ДА СЪХРАНИМ СЕЛС-
КОТО СТОПАНСТВО.

Най-малкият блок е 450-500 дка,
най-големият – 3 хил. дка. Развиваме
модерно земеделие – самолети,
агротехника. Без условия за полива-
не добиваме 600-700 кг пшеница от
декар. От 1991 г. насам няма необра-
ботваема земя в общината. Колко
кметове могат да се похвалят с
това, което сме направили в
Борован?

Защо сме най-бедни в ЕС? Да по-
търсим отговора, като намерим най-
напред отговори на други въпроси.
Кой разруши българското селско
стопанство? Има ли държава в
света, която да разпокъсва обработ-
ваемите площи? Раздробяването на
земята е пагубно – и за хората, и за
държавата. И то се видя какво става.
Какво ще направи един наследник на
земеделска земя с 8 дка? Освен да се
строят вили или да се стигна до фи-
зическа разправа между хора, друго
не може да се получи.
Алтернативата е пустеещи ниви.
Раздробяването на земята до това
доведе. Кой разсипа селското ни
стопанство? Филип Димитров. Кой
продаде авиокомпания “Балкан” за
жълти стотинки? Иван Костов. Кой
разпродаде електроразпределител-
ната мрежа и подписа за АЕЦ
“Козлодуй”? Царят. Къде е БСП в ця-
лата история, та бяхме принудени и
ние, кметовете, избрани с нейна под-
крепа или бюлетина, да отнасяме
обвинения?

ЗА ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА
СА ВЛЕЗЛИ 15 МЛН. ЛВ. В ОБЩИ-
НАТА

очакваме още 17 млн. Площад –
нов, 1,3 млн. лв. – за училището, за
детски градини – 250 хил. лв. Сложна
работа се оказаха оперативните
програми – неподготвени хора
назначиха, некомпетентни дори. Още
през октомври сме дали два проекта,
договор съм подписал, срокове има, а
те не се спазват. Колко енергия, кол-
ко пари, колко усилия на много хора
отиват на вятъра! А в общините
разполагаме със страхотен екип –
специалисти, знаещи, можещи, уп-
равлявали общини дори.

Повече европари за България от

тези, които влязоха по време на ман-
дата на Тройната коалиция, у нас ня-
ма да влязат. Първите проекти бяха
100% финансирани от ЕС. Сега, в ус-
ловия на национално и местно
съфинансиране, как да се осигурят
средства? Големите общини –
София, Пловдив, Варна, ще намерят.
А малките, като Борован, какво да
правят? Затова

ЕВРОСРЕДСТВАТА ЩЕ БЪДАТ
ПО-МАЛКО.

Никога няма да се повтори и пос-

тигнатото в областта на социална-
та политика. И днес има някои, които
твърдят,че направеното по отноше-
ние на пенсиите и заплатите по вре-
ме на Трайната коалиция е популизъм.
Предишното правителство натрупа
ли средства в резерв? Натрупа. Къде
са сега тези пари? Днешните управ-
ляващи не могат да дадат отговор и
не знаят къде са. И обяснение не мо-
гат да скалъпят. А раболепните ме-
дии викат “ура”. Но септември, ок-
томври и зимата чукат на вратата.
Тогава какво ще правим? Кметовете
от област Враца искаме специална
среща с Националното сдружение на
общините в Р България. Ако нещата
не се променят, ще направим както
по времето на СДС. Муравей Радев
резна парите на общините, а кметът
на Стамболийски запечата
общината, пусна служителите в
отпуск, взе си куфарите и запраши
към морето. След 15 дни финансови-

ят министър го извика и му разписа
не същия бюджет, а бюджет и
половина.

КОЛЕЛОТО СЕ ЗАВЪРТЯ.
След като ни режат парите и ни

лишават от възможността да изпъл-
няваме задълженията си, да се гри-
жим за хората, нека да дойде прави-
телството и министър-председате-
лят и те да поемат и да извършват
услуги на хората в Борован. Какво
означава това с 30 на сто по  малко
средства? За какво са ни във Враца

52 структури на държавната адми-
нистрация от различни
министерства? А 28 области? Плюс
областни администрации. Ето ти
съкращения, които могат да се
направят. Защо ги държат тези
структури? Има разумни начини за
освобождаване на финансов ресурс.
Оттам да се започне, а не веднага
да се посяга на общините.

Идеите за сливане на общини ед-
ва ли са най-рационалното и най-
удачното решение. В Австрия най-
малката община е 800 човека, а ние
какви критерии ще приложим за от-
далечени на десетки километри сел-
ца и махали в Родопите например?
Кой ще обслужва хората, колко кило-
метра ще трябва да пропътуват
те, за да си извадят елементарна
бележка или удостоверение! Най-
близо сме до хората и проблемите
им, а ни отнемат възможността да
ги решаваме.
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Площадът на село Борован
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Пречиствателна станция 1
Присъстваха инж.Венцислав

Василев, кмет на община Бяла
Слатина, Петър Петров, зам.-
кмет „ИДРР” и ръководител на зве-
ното за управление на проекта, ек-
сперти от Общинска
администрация,  Деница Христова,
Евелина Анева и Никола Христов,
представители на Консорциума, и
Бойко Ничев от ВИК – Враца ООД.

Пречиствателна станция 2
Основните въпроси, които се

обсъдиха, бяха относно бъдещото
развитие на проекта в контекста
на получената от МОСВ покана за
кандидатстване на община Бяла
Слатина с проект по процедурата
за изграждане на пречиствателни
станции в градските агломерации.
Съгласно индикативния график на
Министерството строителство-
то на съоръжението следва да за-

Проектът е разработен във
връзка с оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”, съ-
финансирана от Европейският
съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и
Кохезионния фонд.

почне през август 2011 г. и да прик-
лючи в средата на 2013 г.

Максималната безвъзмездна фи-
нансова помощ, която следва да по-
лучи община Бяла Слатина за осъ-
ществяване на инвестиционния си
проект, възлиза на 15,472,385 лв.,
от които 10,880,976 лв. ще се фи-
нансират от фондове на ЕС и
4,591,409 лв. ще са с източник   на-
ционално   публично
съфинансиране. Собственото  фи-
нансиране  от страна на община
Бяла Слатина възлиза на 814,336 лв.

Бяха коментирани два
документа, създадени в хода на
проекта, които ще имат страте-
гическо значение за по-нататъш-
ната му успешна реализация – ана-
лиз „Разходи-ползи” и Формуляр за
кандидатстване. Становището,
което бе подкрепено от заинтере-
сованите страни и около което се

обединиха, е, че общината следва
да осъществи необходимите дейс-
твия за сключване на договора за
строителство на ПСОВ
(Пречиствателна станция за от-
падни води) до края на годината. По
този начин ще оптимизира процен-
та на съфинансиране, който се
изисква по оперативната
програма.

За изграждането на другите
два компонента в сектор „Води”
(водоснабдяване и канализация) на
общинско ниво, ще се търсят ал-
тернативни източници за
финансиране, най-вероятно чрез
Световната банка и Европейската
банка за възстановяване и
развитие.

Бяха обсъдени възможностите
и за управление и експлоатация на
инфраструктурата впослед-
ствие.

На 14 юли  в залата на Общински съвет Бяла Слатина се
състоя работна среща с участието на представители на
Община Бяла Слатина, „ВиК-Враца” ООД и Консорциум „Бяла
Слатина–ВИК”, което е избрано за консултант по проект
„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестици-
онен проект във водния сектор на град Бяла Слатина”.
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Спортът по нашите земи

Óòî÷íåíèå è

èçâèíåíèå

Илия ДЯНКОВ

На 31 юли във вилната зона на Праданча
на село Говежда, в местността Драшковото
гарище, се проведе традиционният
туристически празник на селото.
Мероприятията започнаха от вечерта с
младежки палатков лагер и веселие.

Освен с красивата природа и туризъм
селото е известно с първото и единствено
засега дружество “Мустак” на мъжете.

Преди близо тридесет години за
Българска национална телевизия, Канал II, бе
подготвен, заснет и излъчен в ефир
документален филм за мъжете с мустаци /
мустакатите от селото/. Режисьор и
оператор е Иван Самарджиев.

Футболният шампионат на
страната стартира с първите сре-
щи от сезона 2010/2011 г. Ето и ре-
зултатите от двубоите в елитна-
та “А” група: Видима – Локомотив /
Пловдив/ 1:1, Славия – Калиакра 0:1,
Литекс – Миньор 2:1, Монтана –
Локомотив /Сф/ 0:1, ЦСКА – Левски
– 0:1, Черноморец и Академик игра-
ха в понеделник /след редакционно-
то приключване на спортната
страница/, а срещата Сливен –
Берое беше отложена.

В следващия II кръг играят на 7
август /събота/ от 18.00 часа
Миньор – Славия, Пирин – Сливен,
Локомотив /Пловдив/ - Черно море /
ПРО БГ/ и Академик – Видима, а от
21,00 часа Калиакра – Монтана /ПРО
БГ/, на 8 август /неделя/ от 18.00

Видинските състезатели по кану-каяк
от спортен клуб “Ванто”- Видин спечелиха
16 медала от Държавния индивидуален
шампионат в Пловдив, провел се от 14 до
18 юли.  С шест златни, три сребърни и се-
дем бронзови медала клубът се нареди сред
първите пет отбора в страната, само го-
дина след като бе възстановен.

„Видинското гребане не е печелило тол-
кова медали през последните 20 години”, съ-
общи на среща с медиите днес председа-
телят на СК „Ванто” Юрий Кирилов.

Кметът на община Видин също адмири-
ра успехите на клуба. Румен Видов връчи
грамота за постижението на гребците, ка-
то им пожела успехите да ги съпътстват
винаги. „Не мога да скрия възхищението си
от този наистина исторически резултат.
Община Видин винаги е била отворена към
развитието на спорта и ще бъде така и за
вбъдеще”, подчерта Румен Видов, след ко-
ето се здрависа с всеки един от
състезателите. От своя страна, Юрий
Кирилов подари на видинския кмет екип на
клуба, който Видов прие с огромно
задоволство.

За една година СК „Ванто” се изкачи с
девет позиции в класирането и остави след
себе си отбори от страната като Левски,
ЦСКА, “Бриз” Варна и др. След като от меж-
дународната федерация по кану-каяк раз-
решиха от тази година да се провеждат
състезания и на дисциплината кану жени,
видинчани ще представят своя участнич-
ка на републиканското първенство през
септември тази година в Пловдив.

Става дума за допусната досадна
техническа грешка при публикуване на
програмата за есенния полусезон на
елитната “А” група, поместена в пре-
дишния брой. Механично пренесена от
в. “Футбол”, в нея правилно са посоче-
ни шампионатните срещи за полусе-
зона “Есен 2010” до V кръг, а от VI до
ХV  кръг  се  повтарят едни  и  същи
мачове. И непосветен във футбола би
разбрал, че това е невъзможно и се ка-
сае за наистина досадна грешка!

Като  припомняме  поговорката
“Признат грях е половин грях”, ние се
придържаме към традиционализма в
такива случаи и с извиняваме най-иск-
рено за допуснатата неточност. И с
обещанието, че в някой от следващи-
те броеве ще поместим правилния ред
на мачовете от VI кръг до края на есен-
ния полусезон /макар че редовно ин-
формираме читателите след всеки
изигран кръг за срещите от следва-
щия  в  постоянната  ни  рубрика
“Футболен преглед”/.

Футбол

Ñòàðò íà íîâîòî ïîðåäíî
ïúðâåíñòâî

Шампионът “Литекс” стар-
тира с победа над “Миньор”, ма-
кар и минимална.

часа Берое – Литекс /ПРО БГ/ и от
21.00 часа Левски – Локомотив /
София/ /ПРО БГ/.

Започна надпреварата и в две-
те “Б” групи. В първите мачове от
Западната, където играят отбо-
рите от нашия регион, бяха полу-
чени следните резултати: Пирин –
Ботев /Криводол/ 2:0, Етър –
Вихрен 1:0, Чавдар /Бяла Слатина/ -
Ком Миньор 1:0, Банско – Чавдар /
Етрополе/ 3:2, Малеш – Септември
1:1 и Ботев /Враца/ - Спортист 1:2.

Срещите от II кръг ще се игра-
ят на 7 август /събота/ от 18.00 ч.:
Ботев /Криводол/ - Спортист,
Септември – Ботев /Враца/, Чавдар
/Етрополе/ - Малеш, Ком Миньор –
Банско, Вихрен – Чавдар – Бяла
Слатина/ и Пирин – Етър.

Òóðèñòè÷åñêè
ïðàçíèê

16 ìåäàëà
ñïå÷åëèõà
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Новото летоброене в българския
футбол започва веднага след войната.
Още през 1945 година е организиран
шампионат на страната, спечелен от
отбора на железничарите от столич-
ния “Локомотив”. Заедно с по-опитни-
те тук ще се изявят, а ще облекат и
националната фланелка играчи като
Трайчо Петков, Лазар Христов,
Симеон Костов, по-късно Иван
Димитров, Васил Методиев,
Константин Благоев, Никола Котков,
Спиро Дебърски, Петър Аргиров,
Атанас Михайлов и още други. По-къс-
но на върха застават “сините” от
“Левски”, които дадоха на българския
футбол Божин Ласков, Васил Спасов,
Борис Цветков, Ангел Петров, Иван
Димчев, после Христо Илиев, Димитър
Йорданов, Александър Костов, Георги
Аспарухов…

Годините отминават. С тях идват
и си отиват имена на отбори и играчи,
на треньори, съдии,ръководители. И
все пак старата и новата история на
този спорт е писана и се пише от учас-
тието и представянето на първия, на
националния състав. Затова и
хубавото, и лошото бързо се забравя,
когато не се отнася до представяне-
то на националите на България и най-
вече до неговите срещи в официални-
те първенства на Европа  и света. За
това всеки уважаващ себе си люби-
тел на футбола знае достатъчно мно-
го неща, за да се спираме отново на
тях. В тази поредица не може да от-
минем времето от две десетилетия,
когато много от отличията бяха за
армейските футболисти. Още в годи-
ната на основаването си “Септември”

Â ñòèë “ðåòðî” çà áúëãàðñêèÿ ôóòáîë
Продължава от миналия брой

при ЦДВ /по-късно отборът носи раз-
лични имена/ става шампион, за да бъ-
де и до днес все още притежател на
най-много шампионски титли у нас.
Помнят се добрите играчи като Нако
Чакмаков, Стефан Божков, Кирил
Ракаров, Георги Найденов, Гаврил
Стоянов, Панайот Панайотов, Иван
Колев, Крум Янев, Димитър Миланов и
от по-младите Димитър Якимов,
Петър Жеков, Димитър Пенев, Борис
Гаганелов, Никола Цанев, Георги
Димитров и още, и още.

Трудно се съставя “урок по исто-
рия” за спорт, който не остарява, кой-
то не губи любовта на зрителите, кой-
то винаги има и своята нова надежда!

Защото според някои футболът е не
просто спорт, това е “покръстване”,
любов преди първата, истинската.
Някога, когато тази история започва-
ше да се пише, казваха “Игра за мъже”! А
какво да кажем днес, когато в тази иг-
ра имат свое място навлезлите с голя-
ма амбиция децата, юношите,
младежите, жените. Безспорно, това
е въпрос на друга история…

И тя е благодатна тема за друг,
отделен разговор, който заслужава
продължение – има толкова много не-
ща за припомняне, които можем да спо-
делим с нашите читатели.

Няма да забравим да ги споделим с
тях от страниците на нашия вестник!

Първият олимпийски тим на България, 1924 г.

На книжния пазар е вече годишникът,
издание на първия футболен всекиднев-
ник “Меридиан мач” и Българския футбо-
лен съюз. В многоцветния справочник са
представени участниците в елитната
“А” група и двете “Б” – Западна и Източна.
Това ще зарадва любителите на попу-
лярната игра и особено тези, които се
интересуват от статистическите дан-
ни в света на футбола. На челно място е
публикувана почетната листа на шам-
пионите във всички първенства досега /
както се знае, шампионатите не завър-
шват през 1924, 1927 и 1944 г./  Свое мяс-
то имат тук и вицешампионите и тре-
тите отбори в първенствата, голмайс-
торите и отборите – носители на
Националната купа на страната. Прави
впечатление, че сред 60-те състезава-
ли се в елитната група състави фигури-
рат четири отбора от региона – врачан-
ският “Ботев” /с 26 поредни участия без

Книгопис

Ôóòáîëíà Áúëãàðèÿ 2010/2011
Годишник на българския футбол. “А” и “Б” група в
цифри и цвят /за 21-и пореден сезон/

прекъсване в периода 1964 – 1990 година/
, Монтана с 4 участия, Локомотив /
Мездра/ с 2 и Бдин с 1 /видинци се състе-
зават в първата “А” РФГ през сезона
1948/49 година/. А при сегашното състо-
яние на нещата и развитието на фут-
бола у нас своеобразният рекорд на вра-
чанските футболисти /веднъж печели-
ли третото място и бронзовите меда-
ли в шампионата/ едва ли ще бъде подоб-
рен в близките десетилетия, ако това
изобщо стане някога!

Съвсем логично, с оглед на дългото
пребиваване в елита /единственият про-
винциален състав с такъв актив/ е бо-
тевци да имат представители в почет-
ните листи на изигралите в “А” група
повече от 300 мача, както и сред стоте
най-добри реализатори за всички
времена. Врачанският отбор присъства
и между постигналите най-изразител-
ни победи в групата – 8:1 над пернишкия

Миньор, както и сред инкасиралите най-
изразителни загуби /със същия резул-
тат са губили мачове срещу ЦСКА и ста-
розагорския Берое/.

Все в този стил годишникът на бъл-
гарския футбол /за 21-и пореден сезон/
поднася още много любопитни факти.
Нашата цел не е да правим преглед на
изданието. Ще напомним само още, че
единственият представител на региона
в елитния футбол – ФК Монтана, е пред-
ставен подобаващо: с интересна исто-
рическа справка, клубното ръководство
– президентът Замфир Замфиров, изпъл-
нителният директор Румен Панайотов /
най-добрият реализатор на отбора в “А”
група/ и истинският шеф в клуба кме-
тът Златко Живков/, визитната картич-
ка и резултатите срещу останалите в
елитната група. И още, че по такъв на-
чин са представени и участниците от
региона в Западната “Б” група – Ботев /
Враца/, Ком-Миньор, Ботев /Криводол/ и
Чавдар /Бяла Слатина/. Има какво да се
научи от това полезно издание – и за
програмата на първенството, и за със-
тавите на отборите…Страница на Иван ВЕЛИН
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Благодарим от все сърце на
Анита Тараланска от дружество
„Силен дух”, на г-н Георги Георгиев
от Перник и Лили Тодорова, които
положиха всички усилия фестивалът
да протече нормално, включва се в
разговора и Василка Якимова, която
е секретар на народно читалище
„Димитър Вълнев 1903” в Расово.

Нашата държава е длъжница на
хората с увреждания. Нима те не
заслужават да получат равен шанс
във всяка отношение, привлича вни-
манието ни друга-
та Йорданка в
групата, която
поддържа оптимиз-
ма си с непрекъсна-
то тананикане на
песните от пече-
лившия репертоар.
И разказва как всич-
ки били впечатлени
от надслова
„Изкуството ни да-
ва сила”, под който
се провежда
ф е с т и в а л ъ т .
Толкова много хора
с проблеми, но те
пеят, свирят, ня-
кои от тях
т а н ц у в а т ,
р и с у в а т ,
м о д е л и р а т .
Организаторите
се постарали на участниците да не
им липса нищо. Всички били доволни
от факта, че мястото, на което се
провежда състезанието, е изграде-
но изцяло съобразно нуждите на хо-
рата с увреждания. Подходите на
сцената са направени специално за
фестивала. И тук възниква логични-
ят въпрос. Защо трябваше да бъде
отнето правото на инвалидите да
пътуват безплатно два пъти през
годината с автобусен транспорт?!
Ние и без това не пътуваме кой знае
колко, но...може би два билета са
прекален лукс за хора като нас. Та
нали непрекъснато се борим с общес-
твеното мнение, възмущават се
жените.

Ние сме един малък колектив с го-
лямо сърце. Реагираме бързо и се
обединяваме около общата цел.
Вярваме си  и се борим заедно да по-
корим върха, хвали се леля Катя. Така
стана и в Перник. Спечелихме
награда, защото силно желаехме та-
зи победа, радва се тя.

Златният медал, който получих-
ме в Перник, е голям стимул за нас. В
никакъв случай той не означава, че

Ñèëàòà íà ÷îâåêà å â
äîáðîòî è èñêðåíî ñúðöå
F  от 2 стр. сме най-добрите, но със сигурност

журито е видяло в нас нещо инте-
ресно и различно, което ни е
отличило. Ние и в действителност
сме такива, каквито бяхме на сце-
ната – истински, артистични,
добронамерени. Сигурна съм, че
Мими Иванова и Развигор Попов са
усетили атмосферата в групата
ни. Поздравиха ни за прекрасните
музиканти и, разбира се, ни пожела-
ха още успехи. Дължим специални
благодарности на Цветан и Фичо,
които на драго сърце приеха да ни
помогнат с музикалния съпровод, до-

волна е директорката на Дневния
център за възрастни хора в община
Медковец Ема Кирилова, която по-
лучи похвала от всички за перфект-
ната организация, свързана с пъту-
ването и участието в Перник.

След изпълнението бях убедена,
че ще имаме медал.

Аплодисментите потвърдиха
одобрението и на зрителите.
Усещахме искреното им отношение.
Възстановката на елементи от
българската фолклорна обредност
взриви публиката. Всички много ни
се радваха, въпреки че повечето бя-
ха все пак наши конкуренти в
състезанието. А ние...просто се
забавлявахме, доволна е леля Дора,
която за пореден път се включва с
мнение по темата. Всичко работе-
ше в подкрепа на впечатлението ни,
че този фестивал се утвърждава
като необходимо и очаквано
събитие. Затова, само да сме живи
и здрави, догодина отново ще учас-
тваме и, разбира се, ще се борим за
нова награда. Тъжното обаче е, че
има толкова много хора с
увреждания. Никой не може да изби-

ра съдбата си. Тя ни е отредена и
ние трябва да я понесем с
достойнство, продължава тя. Най-
важното от всичко е сърцата ни да
са отворени – това е ключът към
спокойния и стойностен живот.
Трябва да помним правилото, че
„слънцето свети еднакво за всич-
ки”, и да уважаваме болката и стра-
данието на хората. Никой от нас не
знае кога ще му се наложи да про-
тегне ръка за помощ. И ако се случи,
е добре да имаш сигурно рамо, на
което да се облегнеш, за пореден
път разсъждава леля Надка. И
допълва... Защото е много по-лесно
да обичаш и вечер да заспиваш, из-
пълнен с удовлетворение от сът-
ворената през деня добрина. И ако
бяхте попитали всички онези хора,
дошли отблизо и далеч в Перник, за
тяхната мечта, със сигурност от-
говорът щеше да е „Да се обичаме”,
продължава да споделя впечатлени-
ята си тя.

Да, защото в любовта и уваже-
нието е разковничето за единство.
Всички видяхме, че и държавните
граници не правят хората различни.
В Перник дойдоха и хора от Сърбия
и Македония. Те са като нас. И те
мечтаят за един по-добър и по-чо-
вечен свят. Обичат като нас, сме-
ят се като нас. И най-важното – и
те като нас „мислят” със сърцата
си, обобщава настроенията
Василка Якимова.

И ако днес някой поиска съвет
от тези жени, сигурна съм, че
първото, което ще препоръчат, е
да бъдем малко-по-добри. Защото
силата на човека е в чистото и ис-
крено сърце. А в очите на моите
приятели мечтата за по-добър жи-
вот не изглежда неосъществима. И,
кой знае, един ден може и да се
сбъдне!

А отличията за областта не бя-
ха само тези. Два медала отпъту-
ваха за Берковица. Светла Гетова
спечели злато за солово
изпълнение, а Теменужка Михайлова
– бронз за авторско изпълнение на
стихотворение. И още... Второ мяс-
то за артистично присъствие зас-
лужиха жените от село Боровци. Те
завоюваха и трето място за цялос-
тно представяне. Малкият Иван
Йорданов пък се завърна със сребъ-
рен медал за своите фигурки от
пластилин. Така област Монтана
отчете победоносно участието си
във фестивала, а всички вече тръп-
нат в очакване на следващото съ-
биране с надеждата, че ще намерят
пътя към заслужения и мечтан дос-
тоен живот.

Лолита ЙОРДАНОВА

Ïðèêàçêà çà âðåìåòî

И каза разказвачът
какво си мислиш ти,
че времето е вечно
и имаш много дни.
Че утре ще е слънце,
дори и да вали,
за теб ще е успешно
късмет си имаш ти.
Някой планове градил,
друг ден за ден живял,
а времето летяло,
дори не и в надпревара,
изглеждало замряло,
додето се обърнеш
и свърши твоя миг,
защо ли, о, човече,
се мислиш за велик?!

Ели ТОМИНСКА

Äèïòèõ

I.
Реката като огледало
протяга своята снага.
Отгоре облачето бяло
допира дъното с крака.
А тополите отсреща
държат небето с рамене,
което иска да успее
със реката да се слее.

II.
Реката пълноводна
подпряла е брега.
Тополите отсреща
плуват във вода.
Лодките смирено,
с отпуснати весла,
изчакват да премине
голямата вода.
Сърдита днес изглежда
любимата река
и в нея се оглежда
на хората страха.

Група за автентичен фолклор с наградата
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Давам обзаведен
апартамент под

наем в София,
кв. “Обеля”, в
близост до

метростанция,
спирка, училище,

поликлиника и
детска градина.

Цена по
споразумение.

Справка:
096/52-08-83,
0897/ 227124.

ч 5 август
Предпразненство на

Преображение
Господне. Св.

мъченик Евсигний
п 6 август †

Преображение
Господне (Разрешава

се риба)
с 7 август Св.

преподобномъченик
Дометий Персийски

и двамата му
ученици. Св.

Потамия
чудотворка

н 8 август †
 Неделя 11 след

Петдесетница – за
немилосърдния

длъжник. Св. Емилиан
Изповедник, епископ

Кизическик. Св.
Мирон Чудотворец,

епископ Критски. Св.
мъченик Трендафил

Загорски. Св.
преподобни Григорий

Синаит
п 9 август *

 Св. апостол Матия
(Матий)

в 10 август
Св. мъченик и

архидякон Лаврентий
с 11 август
Св. мъченик

Отлична препоръ-
ка и сериозен

стаж в Италия -
жена търси

работа за почис-
тване, гледане на
деца и възрастни
във Враца, тел.

0893 934 347,
Диана

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

Хлебопекарна
“Ваня ММ” – гр. Монтана

тел./факс 096 305 740

Д-Р ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
Общопрактикуващ лекар,

специалист по Обща медицина.
Адрес: Монтана,ул. “Цар Борис”

11, “АПОЛОН-21” ООД –
Поликлиника, кабинет 106.

Работно време: всеки работен
ден от 8,00 до 13,00 часа.

Набира пациенти.
Тел. за контакти: 096/389 346.

Д-р ГАЛИН ЕВГЕНИЕВ
– стоматолог

Естетична
стоматология, фасети,

металокерамика,
избелване на зъби.

Монтана, ул. “Ал. Стамболийски”
№ 6, кабинет 101 /зъболечението/

Тел. 0887/182 611

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.

ПРОДАВАМ 50
литрова газова

уредба за
автомобил. Тел.

096/312 772;
0884/559433.

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.

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.

5 август /четвъртък/
19.00 ч. Концерт на духови оркестри
място: пред НЧ “Хр. Ботев”
6 август /петък/
10.00 ч.  Откриване на музейна експозиция “

160 години курорт Вършец и 100 години Държавна
минерална баня”

място: Общински музей
11.00 ч. Откриване на изложба живопис от

местни художници “Вършец през годините”
място: Художествена галерия
20.30 ч.  Удостояване със звание “Почетен

гражданин на Вършец” – посмъртно на д-р Дамян
Иванов

място: пред НЧ “Хр. Ботев”
21.00 ч. Тържествена церемония по повод

юбилея – “160 години Курорт Вършец”
- Концерт на вокална група Joy при СОУ “Иван

Вазов”
- Премиера на филм-презентация за Вършец
- Поздравления от официалните гости
- Концерт на Орлин Горанов

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
на Празника на курорта, минералната вода и Балкана

“Вършец- 2010” /05-08 август/

място: пред НЧ “Хр. Ботев”
7 август /събота/
08.30 ч. </b>Света архиерейска литургия и

внасяне на Чудотворната икона на Богородица в
храм “Свети Георги”- гр.Вършец

място: Храм “Св. Георги”
11.00 ч. </b>Детско шоу, игри, награди
място: пред НЧ “Хр. Ботев”
11.30 ч. </b> Откриване “Алея на занаятите “
място: бул.Република - център
16.30 ч. </b> Състезание по ориентиране за

купа “Вършец”
място: Спортни площадки в парка
17.00 ч. </b> Финал на турнир по волейбол
място:  Волейболни кортове в парка
18.30 ч. Финал футбол
място: Футболно игрище в парка
< 21.00 ч. Концерт на група “Сигнал”
място: пред НЧ”Хр.Ботев”
8 август /неделя
10.00 ч.  “Балкана пее” - надпяване на фолклорни

състави и закриване на Празника
<място: местността “Иванчова поляна”

Продължава кампанията „Бъдещи „зелени”
предприемачи”, част от работната
програма на информационен център Европа
Директно Враца към Търговско-промишлена
палата – Враца за 2010 година.

Цел на кампанията : Придобиване на
знания и въвличане в активни дейности,
свързани с приоритет „Изменение на
климата и устойчива Европа”; въвличане на
учениците в гимназиална възрастова
група в мероприятия, свързани с ЕС и
конкретно с енергийната ефективност и
опазването на околната среда;

Основни послания, които се отправят
по време на кампанията : Когато осъзнаем
възможността да се създава повече
добавена стойност с по-малка употреба и
без загуба на ресурси – ще сме направили
първата стъпка към правилното разбиране
принципите на „зелената” икономика.

Приключи регионалния конкурс за проект
на тема „Моят „зелен” бизнес”. Европа
Директно Враца прие четири проектни
предложения от екипите, които бяха
обучавани да пишат проекти.

Комисия от експерти на ТПП - Враца
направи следната класация :

I място: ПМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца,
проект “Лендарт-зелени, мини архитекти”

Природните материали - “зелен” двигател);
II място: ГПЧЕ “Йордан Радичков” – Видин,

проект “Да превърнем биоотпадъците в
пари”;

III място: ПМГ “Св.Климент Охридски” –
Монтана, проект “Лешникова градина”.

Екипите на класиралите се проектни
предложения са поканени да актуализират
своите графици за изпълнение и да сключат
договори с информационен център Европа
Директно Враца към Търговско –
промишлена палата – Враца за
съфинансиране.

Освен това Европа Директно Враца ще
финансира участието на представител на
всеки от екипите в срещата за обмяна на
опит и добри практики с победителите от
подобни конкурси, организирани от Европа
Директно Добрич, Европа Директно
Габрово и Европа Директно Стара Загора
през месец октомври 2010 г.

След подписването на договорите през
летните ваканционни месеци, предстои
реализация на проектите .

Информационен център Европа Директно
Враца към Търговско-промишлена палата –
Враца се съфинансира от Европейската
общност и е част от мрежата на
Европейската комисия, чиято основна мисия
е да бъде връзката между Европейския съюз и
гражданите на местно ниво, да
разпространява информация и да предлага
съвети във връзка с Европейските политики,
активно да насърчава дебата за ЕС на местно
и регионално ниво, да позволява на
Европейските институции да
разпространяват информация до
гражданите и да дава възможност за обратна
връзка от на обществеността към тези
институции.

Управителният съвет на
Регионална занаятчийска камара –

Видин
на основание чл. 16, ал. 1, ал. 2 от Закона

за занаятите и чл. 9, ал.1,
чл. 10, ал.1 от Устава на РЗК – Видин

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 05.09.2010 г. /неделя/от 17.00 часа в
 „Дома на занаятите” – гр. Видин , ул.

„Дунавска” № 1
        Събранието ще се проведе при
следния дневен ред:
1.Състояние и проблеми на РЗК – Видин.
2.Други.

РЕГИОНАЛНА
ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА -

ВИДИН
гр.Видин 3700,

ул.”Дунавска”№1, тел.606 772
E-mail:rzk_Vidin @abv.bg

ÇÅËÅÍÈ
ÏÐÅÄÏÐÈÅÌÀ×È

3400 Монтана, ул. “Г. С. Раковски” 26;
тел. 096/30 60 12; 0878/952 835.

Маникюр, педикюр,
ноктопластика, декоративен

грим, пиърсинг, кола маска,
бодирепинг, солариум,

перманентен грим, иновационни
лицеви терапии.

e-mai l : Yonimont_2000@abv.bg

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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екип Враца - 3000, п.к. 259, тел. 092/66 11 76, факс: 092/66 06 53
екип Монтана - 3400, п.к. 133, ул. “Пейо Яворов” №1, бизнесцентър “Огоста”, ет.4, тел. 096/306 383
екип Видин - 3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” №1
Графичен проект - Радослав КАМЕНОВ

За информациите са
използвани емисиите

на БНТ, БНР и
телевизия “Монт 7”

Председател на кооперация “Журналист” и главен редактор
на “Слово плюс” Параскева МАРКОВА - 0886 024 339

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

Предпечат: “Колор”- Монтана;        Печат: БГ “Принт” - Враца

Броят е приключен редакционно в 12.00 ч. на 4 август  2010 г.

Адрес:  Враца, ул. “Цв. Кръстенякова” 13, ОКС

За живота такъв, какъвто е!За живота такъв, какъвто е! Редакцията
приема ръкописи

до 50
машинописни

реда /2 страници/.
Хонорари не се

изплащат.e-mail: slovoplus@yahoo.com
e-mail: slovoplyus@abv.bg

Продължава в следващия брой

От брой в брой

Äà çàïàçèì
ñúêðîâèùàòà
íà Áúëãàðèÿ

Милан А. МИЛАНОВ

Продължава от миналия брой

In memoriam

Êúñíè äóìè çà Öâÿòêî Ñàíäóëîâ

СЕЛО ГИГЕН, НИКОПОЛСКО
Там река Искър се влива в Дунава. На запад от

калето е пасище на патици. На това място има
становит камък, равен със земята и на него е
изковано волска стъпка белег. На шест крачки
на изток от камъка има земно място, изкопай
три аршина земя. Ще се отвори дупка и в нея
желязна врата. Ключът е горе над вратата.
Отключи, но не влизай вътре. Има страшни пре-
пятствия от железни въртящи се шипове.
Погледи в дясно пред желязната врата.До сами
нея има вдлъбнатина. Разкопай внимателно и ще
откриеш долап в който са закачени яйловете
(пружините) на препятствията. Откачи ги и то-
гава влез.  Вътре има много римски монети и две
царски корони златни.

СЕЛО ЛЯСКОВЕЦ, ТЪРНОВСКО
В районна на селата Черна, Ачик и Камила е

местността  Златарник. На запад на това мяс-
то има един кладенец. До кладенеца на седем ар-
шина къде слънце има плоча с изкован знак
момиче. Разкопай четири аршина земя и ще отк-
риеш вход със затворена  желязна врата. Дръпни
вратата към себе си. Ще се отвори. Няма поста-
вени препятствия. Влез вътре, това е галера на
златна мина. Има още много да се вади, златото
е жила по-дебела от човешки пръст. Вътре има и
много инструменти.

БОЯНСКИЯТ ВОДОПАД- СОФИЯ
/Римският музей/
Над село Бояна, на планината Витоша е

Боянският водопад. Където пада водата му, на
десет крачки на северозапад има огромна
пукнатина. Долу е три метра широка, а горе два
метра широка. Висока е шест метра, а вътре в
нея има заклещен камък, бял. Краят на комина на
пукнатината горе сочи входът, засипан с много
пръст.Белият камък е входът.Вътре, като се от-
вори ще се види голямо съкровище, много цен-
ности и злато.

АЛИ БЕЙ ДЕРЕСИ – ПРОВАДИЯ
Западно от Провадия, където свършват лозя-

та е дерето “ Али бей Дереси” . В началото си
туй дере иде от горе, а скалната църква, с два-
та гроба и изработените две змии са над поля-
ната.В това дере има на камък изработен и чо-
вешки образ и попска килимявка. Там пак на ка-
мък също има риба и половина. Долу, близко до
дерето  на тридесет крачки от знака на човеш-
кия образ има тясна дупка в скалите. Като се
промушиш около три човешки боя, дупката се
разширява и прав се ходи.След четиридесет
крачки се стига до голяма подземна река, дето е
дълбока и широка. На отсрещния бряг с добро
светило се  виждат златни пари насипани на
куп.

СРЕДНА ГОРА
При изворът на река Оряховица се намира

Траяновата крепост. На изток от нея ще видиш
полегнали камъни, а в близост до тях други нас-
лагани едни върху други. На тези камъни открий
две изработени пилета.. Едното хвърчи, а друго-
то с човка към земята. На три аршина от знака
къде заник слънце изкопай четири аршина земя.
Ще се открие дупка.Тук е галерията със смока,
който пази и не допуска да се влезне вътре. Не
се плаши от смока, който се люлее отпред.Само
върви внимателно и щом влезнеш вътре премини
гьола, а  близо до гьолът отдясно ще видишедно
долапче. В него има на кантар желязна топка и
на нея закачена тел. Потегли топката към себе
си, към нозете си и смокът ще се върне и скрие-
.Тогава спокойно продължи навътре в галерията-
.От ляво ще влезнеш и ще ходиш покрай водата
и ще срещнеш светлина. Измини я, от дясната
страна има желязна врата, а от дясната стра-
на на вратата има долапче със синджир. Откачи
синджира, долапа ще се отвори. Бръкни дълбоко
и вземи ключа.Вратата има три дупки. Постави
ключа в средната дупка и превърти три пъти.
Вратата ще се отвори. Вътре е широко, като
стая, в нея има три купа със злато поставени
от трима царе. Насреща има маса върху която
са поставени три царски корони. Срещу средна-
та корона на стената има рамка като огледало-
.Разбий го, зад него е ниша и от нея ще вземеш
едно шише с книга, която ще каже как да се ра-
боти и ще продължиш навътре за още много
работи.

Цветан ИЛИЕВ

Добрите думи за дееца на
културата, за твореца, за
общественика, за гражданина, за
българина, който оставя светла диря
след себе си, трябва да се пишат и да
му се казват, докато той диша, върви
из улиците, докато го срещаме,
докато той споделя своите тревоги,
грижи, амбиции, жажда и мечти, за да
го стоплят, ако му е студено, да го
окрилят, ако от безнадеждност е
обезкрилен, да го лекуват, ако го боли,
да го изправят, ако е паднал, да му
дадат знаме по трудния път към
правдата, истината и свободата…
Иначе, когато си отиде, те остават
само спомен, който може да докосват
останалите след него, но той нито
ще ги прочете, нито ще ги чуе. Такива
мисли ме налягат сега, когато пиша
тези редове за Цвятко Сандулов,
покровителя, възрожденския
благотворител, сподвижника на
врачанските дейци на културата, на
врачанските творци. Той вече не е
между нас. Сега повече от всякога ще
ни липсва. Неговото място ще бъде
винаги празно, незаето. Защото той
се отличаваше с една пословична
всеотдайност на културния фронт за
просперитета на всеки отделен
творец, на всяко културно начинание
и проява, на града като цяло. И в това
той виждаше смисъла на своя живот,
на своето образование, на своята
богата природна култура. Неговата
душа и дух бяха изпълнени с мисли за
културните ценности и стойности,
за културното наследство и
творческото бъдеще. И като
партиен деятел, и като председател
на Клуба на дейците на културата
във Враца, и като общественик, като
патриот-възрожденец той се
стремеше да бъде близко до ония,
които държат перо и четка, да ги
разбира и с всичко онова, което зависи
от него, да им помага. В това
отношение той беше незаменим. И
сега ще се почувства остро неговото
вечно отсъствие от културния
кипеж, от творческия огън на хората
на духа. Той беше човек на духа и
правеше всичко възможно на
духовността да се отделя най-голямо
внимание, защото потребителят,
градът без духовност са осъдени на
гибел, а това се отнася и към нацията
и държавата като цяло. Той не искаше
да допусне някое културно
мероприятие, премиера на книга,
концерт, изложба, литературно
четене да мине без неговото
присъствие, дори тогава, когато

Реплика

Êîé ùå íè çàùèòàâà?!

физически той не се чувстваше
добре. За него нямаше оправдание за
подобни отсъствия за разлика от
мнозина други.

Той чувстваше въпиюща нужда от
връзките си с хората на духа, поети,
писатели, художници. Известни са
неговите много тесни и
вдъхновяващи връзки с поети като
Иван Динков и Константин Павлов.
Той ги считаше за свои духовни братя.
Неговите горещи покани да
гостуват на творците на Враца, са
известни. Известно е и неговото
изключително гостоприемство,
което понякога свършваше на
разсъмване, гарнирано с творчески
разговори за изкуството, за
културата, за литературата.

В личен план мога да кажа само
добри думи за него. Макар че бях още
далече от Враца, той знаеше за мене,
за онова, което върша там в Кнежа,
знаеше за това, което пиша, и
неговите писма с покани за
творчески изяви във Враца бяха една
протегната приятелска ръка, която
ме вдъхновяваше, подкрепяше,
интересът му ме задължаваше. И
всичко, което вършех, вършех с голяма
отговорност, с оглед на оценката,
която той ще ми даде. Никога няма да
забравя паметната вечер-рецитал в
Клуба на дейците на културата,
организиран от него, Кръстьо
Луканов и Цанко Христов в онова
далечно време на ХХ век. Аз се
завърнах, така да се каже в
“провинцията”, зареден с още по-
голяма жажда и амбиция да сътворя
нещо още по-стойностно, което той

ще одобри реално, без излишни
суперлативи.

Когато го срещах по улицата,
винаги отделяхме време за сладка
раздумка за творчеството. Той живо
се интересуваше от новото в
литературата и изкуството.
Търсеше подходящите книги за нея.
Следеше вестника “Български
писател” и по-късно “Словото днес”,
много стриктно, за да бъде в течение
на това, което става на
литературния фронт. И ако по една
или друга причина вестникът не
пристигаше навреме на РЕП-а, тогава
той ме питаше за причините, с едно
неприкрито съжаление, че още не го е
получил. Всеки път, когато се връщах
от събрание на Съюза на българските
писатели, той ме спираше и
разпитваше за проблемите, които са
обсъждани в писателската
организация.

Той не парадираше с този свой
висок вкус и култура, не парадираше
като стожер на културния фронт и
най-важното – никога не проявяваше
дребнава завист, корист към
творците. Напротив! Искрено се
радваше на всеки творчески успех,
като имаше своите големи резерви към
графоманите, към грандоманщината.

И нито веднъж не се е оплаквал, не е
споделял своите семейни грижи и тревоги,
макар че ние знаехме за тях колко са тежки
и драматични. Той умееше да бъде тактичен,
да бъде уравновесен, стилен в разговорите
и, разбира се, делови. Когато може да
помогне, той не се колебае да го направи от
уважение, от вярната оценка, от
благодарност към този, който е допринесъл
за духовното извисяване на хората. Не мога
никога да забравя голямата услуга, която
ми направи в житейски план, без при това
да иска адекватен жест от моя страна. И
сега аз малко късно изпитвам горчивината,
че не можах с нищо да му се отплатя, макар
че той не искаше и да чуе за такова нещо.

Не можем да не изразим нашата голяма
болка, че той си отиде много рано, в
зрялата си възраст, която може да даде
много на живота, а от негова страна – на
културата. И тези думи сега за него са
много закъснели, но трябва да ги кажем, за
да знаят тези, които остават, какъв е
примерът, пътят, по който трябва да се
върви, за да остави човек след себе си
трайната следа, за която се ражда. И можем
след нашето “Сбогом” да кажем, че след него
остава нашата трайна незабравка за
приятеля, другаря, големия деец на
културата, за Българина с главна буква. А
това означава, че той ще бъде жив между
нас с онова, което е оставил след себе си за
поука и пример, а това е достойнството на
един човешки живот.

Един ден, след като спряха
валежите, отидох на моето село Д-
р Йосифово. Тревата в двора беше
много израснала и започнах да я
кося. В един момент пред мен се
показа змия, навита в кръг. Понеже
съм хапан от змия, знам какво
значи това. Оставих косенето и
дойдох в Монтана да търся помощ.
Обърнах се към ХЕИ-то, а то ме
препрати към подразделението си
на ул. “Иван Вазов” 12. Там ми дадоха
едно италианско лепило и с него да
я… залепя за някоя дъска. Но този
метод хич не помогна, защото
змията не рачи да мине точно
където съм оставил лепилото.
Насочиха ме към Гражданска
защита /ГЗ/. В ГЗ ме приеха радушно
и ми изнесоха цяла лекция, че
змията също я боли и е защитена

от законите ни. Затова е
забранено да се убива. Защитени
били още кучето /като домашен
любимец/, мечките, дори и нашите
етноси?! Змията е защитена,
защото яде плъховете, а
плъховете пък също са защитени,
защото служили за храна на
змиите. Получи се един затворен
кръг /дано за плъховете да съм
разбрал зле, за което ще се извиня/
. ГЗ ме пратиха в РИОСВ за
определяне кое колко е защитено
или пък изобщо не е защитено. В
РИОСВ получих поредната лекция,
че животните /и диви, и питомни/
са напълно защитени от законите,
като ще се дозащитават с нови
закони. Все пак РИОСВ ме
препратиха в ГЗ /където имало
специалисти по ловене на змии,

после ги отвеждали и си ги пускали
в гората, където им е истинският
дом/ и в подразделението му на ул.
“Иван Вазов” 12. Получи се втори
затворен кръг…

А за бездомните кучета,
бълхите, етносите и всичко друго
се отказах да питам, щом една
неканена змия не мога да изгоня от
двора си. От цялата разправия
извадих заключение, че всички и
всичко е защитено повече или по-
малко, само българинът е защитен
най-малко. Сега търся кой да ми
хване змията и да я занесе и пусне
в Пленарната зала, когато ще
гласуват още закони в защита на
змии, гущери, кучета, мечки и други
животинки…

Любомир ИВАНОВ
Монтана

Цвятко САНДУЛОВ
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“Слово плюс”

Цветан АНДРЕЕВ

ÑÀÌÎ ÌÎß
Пия безсмислено в началото на

зимата.

Бяло.
Като мислите ми
е бяло виното.
Студено.
Като онова отвън
с белите бодливи иглици.
Живот.
Напречен и надлъжен –
като всичко останало
под вечните захлупени небеса.
Ти.
Като всичко,към което
съм се стремял винаги.
Завинаги.

Мечтата далечна и всевечна
да докосва само моята звезда,
а тя и на теб да свети!

Пия безсмислено в началото на

зимата.

От утре минавам на червено.
Въпреки побърканите спирачки
и свистенето на погледа ти безумен...

ÑÀÌÎ ÈÑÒÈÍÀÒÀ

Човекът,
който пееше от сърце,
заболя от сърце.
А знам –
то боли само от любов!

Която и да си ти –
безсърдечна,
жена винаги от друга
Вселена:
приседни при него,
приласкай го,
п о п е й  му.
Попейте заедно,
дявол ви взел и двамата...
Високият Самосъд винаги
е някъде Горе –
тука ние ще се сборим
със дванайсетте скудоумни

заседатели
за вашата любов.

ÑÚÄÁÀ

Грешна е душата,
а плътта е чиста
и това ги изравнява
в планината на скръбта.
Ето ги -
прехвърлят своите мъниста
и ме чакат не пред портата на

светостта.

Ходя,сплитам крачки,вдигам лист,
оправям свито стъбълце,
а по-нататък и по-нататък
убиват бавно и умно
мислещото ми сърце
на същата тази душа
и същата плът
-уж чиста...

ÎÙÅ ÍÀÄÅÆÄÀ

Младостта
е отвън.

Толкова много
остри връхчета
на диви полудели гърди,
че – проболи тънките одежди
на мъжките ни погледи –
ни държат нащрек.

Младостта е навън.
И с гладиаторските си пики
ни отблъсква милостиво
от старостта.

Îòíîâî è îòíîâî èçíåíàäè â
“Òàéíèòå ïîäçåìèÿ íà Áúëãàðèÿ”!

Валентин КАЧЕВ

Няма фанфари, няма постери, ня-
ма реклами по радио и телевизия, ни-
то препълнени салони с читатели,
очакващи промоция на излязлата от
печат пета част на “Тайните подзе-
мия на България” от Милан А. Миланов.
Без шум и гръмотевици читателите
на любимата поредица вече си заку-
пиха пета част на книгата и с инте-
рес четат за неизвестен град, пост-
роен от атлантите под Бургас, за
кристалните и златните му пирами-
дални образования и нещо твърде не-
обикновено – за Вавилонска кула, ко-
ято не се намира, както е известно, в
древен Вавилон, а е на дъното на
Черно море и продължава да излъчва
сигнали. Кулата е сложно техническо
съоръжение за връзка с Космоса и
Земята...

Израснал в Царево, Созопол и
Бургас авторът ни припомня истории
за древното и близко минало на тези
градове – “...когато гръцките пресел-
ници пристигат в Созопол, той не е
бил село, както го представят
историците, а тракийски планиран
град наричан Велрада с укрепени
стени, с великолепни масивни сгради
и храмове”. И не само Созопол е дре-
вен тракийски град, а и Ахтопол,
Урдовиза, Приморско, Бургас,
Поморие, Несебър, Варна и т.н.
Черноморието ни е било заселено от
траките, от които гърците искат
разрешение да се заселят и след полу-
чените разрешения от тракийските
царе те се заселват...

Авторът твърди, че бронзовата
статуя на Аполон, пренесена в Рим и
впоследствие претопена, не е
оригинал, а само, по-малко копие на
друга оригинална златна статуя на
Аполон, изработена от траките, ко-
ято се намира в подземията на ост-
ров Кирик и Юлита в Созопол. Миланов
се спира на малко известни епизоди
от пребивавания на германски елит-
ни войскови части и на руска част в
Созопол, за случки на разстрели и про-
яви на героизъм. Пише за заровено сък-
ровище в град Царево и неоткрито
до днес; за морските сирени в Созопол
и на остров Капри; за тайнствена под-
водна пещера, съществуваща и днес
на созополския бряг, в която са укри-
ти несметни пиратски съкровища.
Нека не забравяме, че в трета част
на “Тайните подземия на България” ав-
торът публикува две оригинални кар-
ти за местонахождения на скрити сък-
ровища в България, което няма ана-
лог в световната история на
книгоиздаването.

Кой е построил Колизеума в Рим и

има ли под него тайни подземия?
Авторът разказва за огромните ко-
раби на император Калигула, изгоре-
ни от германците и потопени в езе-
рото Неми в Италия –  построени по
открит от императора таен древен
чертеж, даващ възможност на еки-
пажа и пътниците на корабите да бъ-
дат пренесени в други измерения.
Каква е причината корабите на им-
ператор Калигула и на свитата му
да не успеят да напуснат земята?
Великолепният Акропол в Атина от
гърците ли е построен? За разкрива-
не на древните тайни авторът от-
ново ползва помощта на Гергана
Герасимова, получаваща сведения от
Информационната Космична Банка /
Акаша/.

И в тази част на “ Тайните подзе-
мия на България” изненадите никнат
от всяка страница на книгата - как-
во има под крепостите Кракра,
Раховец, Старосел; в близост до
Боянската църква в София същест-
вува древен атлантски град; в Киев,

Украйна се намира дворецът на тра-
киеца кхан Шамбай кай и какви пре-
пятствия пречат на достъпа до
тайните му подземия; за пещерата,
наречена “утроба”; за “Дяволският
град”; в потъналия древен град
Севтополис намиращ се под язовир
Копринка се издига дворецът на цар
Севт III – изцяло запазен, а до дворцо-
вата сграда има таен подземен
проход... Писателят прогнозира, че
наближава времето, когато язови-
рът ще бъде отводнен и великолеп-
ният дворец с богатствата -
открит.

Знаете ли, че Големият каньон в
САЩ крие безброй тайни за космич-
ни бази? А какво представляват чер-
ните дупки в Космоса, за които уче-
ните не могат да дадат обяснение?
Да напомня, книгата е от рода на
фентъзи – твърде добре подплате-
на по един или друг нестандартен
начин с научни данни. Човек само
трябва добре да  размисли...

Възможен ли е контакт с
извънземни, които да отведат чо-
века до Сириус с НЛО и да го върнат
обратно жив и здрав на земята?
Колко дълго ще продължи полетът
до тази далечна планета? Има ли чо-
векоподобни същества, които да жи-
веят там? Едно невероятно пъту-
ване е осъществено в Космоса, по-
сетени са небесни градове, а на зе-
мята са донесени послания от жи-
телите на Сириус - една високо нап-
реднала духовна цивилизация, създа-
телка на земния човек.

Безкрайно интересни са разкри-
тията за най-голямата погребална
могила в Европа – Силбъри Хил в
Англия; за Белия кон от Уфингтън;
Великанът от Кърн; Високият мъж
от Уилмингтъм Англия; за Могилата
на змията в Охайо. И не на последно
място авторът разследва бягство-
то от България на топ полицая
Никола Гешев, за който се твърди,
че е убит през 1944 година.

Авторът отново ни напомня за
2012 година чрез тълкуване на най-
тайната книга от Библията –
Апокалипсис от Йоан Богослов и за
нови послания, получени от Космоса.

Милан А. МИЛАНОВ

Стефан МАНДОВ
Музиката е най-поетичното, най

могъщото и най-живото от  всички
изкуства. /Х. Берлиоз/

Предназначението на музиката е
духовното усъвършенстване на
човека. Това е нейната главна задача.
/Г. В. Свиридов/

Достатъчно е само веднъж да чуете
мъжкия хор към читалище „Разум” в
Монтана, за да станете негови фенове
и да обикнете хоровото изкуство. Зад
магията на пеенето си 16 души са
вложили много труд, за да развият
своята дарба до изкуство. Те са част от
визитката на града.

Спонтанно създаден преди 10 години
от няколко души „като състав за
колективно пеене на маса”, хорът скоро
е приютен от читалището със секретар
Бойка Серафимова и 5 години негов
художествен ръководител е Чавдар
Маждраков, а от 2 години – Марио Пенев.
Според хориста Светослав Боцев „Хорът
е продължител на хоровите традиции в
нашия град, пряк наследник на
средношколския смесен хор с диригент
Димитър Илиев и на смесения хор /1981
г./ към читалището с диригент Чавдар
Маждраков. Вечна памет на двамата
диригенти! От самото му създаване
диригент на хора е Снежина Георгиева.”

Повече от 10 души са от школата на
незабравимия Димитър Илиев /
Цепленката/. Никой не е попаднал
случайно в хора. Там го е завела неговата

Îáðå÷åíè íà õîðîâîòî èçêóñòâî
10 години мъжки хор към читалище „Разум”, Монтана

школовка и призвание. За всички хористи
хоровото пеене е кауза. Публиката
вижда само готовия продукт. За нея
остават скрити дългите репетиции и
трудностите. А резултатите са повече
от обнадеждаващи при участията в
концерти, фестивали и хорови конкурси
в страната и в чужбина: награда на
журито в конкурс в Банска Бистрица,
Словакия; два златни медала за фолклор
и класика през миналата година от гр.
Петриня, Хърватска; бронзов медал на
престижния конкурс за сакрална музика
в гр. Превеза, Гърция /1 – 4 юли 2010г. - в
силна конкуренция с хорове от Русия,
Полша, Украйна, Канада, Китай и Гърция/
. Незабравими за хористи и публика ще
останат концертите им в Пардубице и
Храдец Кралове в Чехия, във Фрайберг и
Дрезден в Германия, в Европарламента
в Брюксел. Тези успехи са немислими без
подкрепата на спонсорите,
читалищното ръководство с
председател Весела Коларска и
общинското ръководство с кмет
Златко Живков. Над 80 произведения
включва репертоарът на хора.
Регистърът е много широк – от
църковнославянска и класическа хорова
/наша и чужда/ музика през
хармонизирани фолклорни славянски
песни до руски романси, маорска песен и
дори „Битълс”, а това провокира
интереса на различни слоеве от
публиката. Международните участия са
повод за обогатяването на репертоара.

За всеки концерт хорът подготвя поне
едно ново изпълнение, но не забравя и
хитовите си изпълнения.

На юбилейния концерт на 16 юни
2010 г. в  се чуха не само лаконични
бележки за историята на хора, но и
интелигентни хумористични закачки с
публиката и местния дамски фен-клуб
„Безумие”.

Изпълненията на мъжкия хор към
читалище „Разум” в Монтана са
истински духовен празник за
публиката. Пред нея застават
завършени артисти, които пеят
вдъхновено и извисяват човешкия дух.
За да постигнат това, те са така
съсредоточени в своята диригентка,
сякаш очакват от нея знак за
левитация.

Когато хорът изпълнява
църковнославянски песнопения,
публиката се изпълва със силата на
фанатичната религиозност, вяра и
неистовия стремеж към съвършенство.
Сякаш у хористите възкръсва духът
на великия Йоан Кукузел. Пеенето им
възнася душите от баналното сурово
ежедневие в небесните селения.

Всичките изпълнения на мъжкия хор
събуждат човешката чувствителност
към красивото, защото самите
хористи я притежават и заразяват с
нея публиката, която се изпълва с
трогателна благодарност към тях. Към
тези самодейни жреци в храма на
изкуството.


