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               сайтове
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                 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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- Г-н Иванов, в условията на криза,
намалени приходи и орязани субсидии
как оцелява община Криводол?

- “Оцеляване” е точната дума за
режима на работа, в който сме от на-
чалото на 2010 г. Ясно е за всеки
непредубеден, че дори ситуацията се
влошава. Актуализацията, или по-
точно казано, намаляването на суб-
сидиите за общините, ще доведе до
изключително негативни последици
за всички граждани. Редуцирането на
субсидиите в комбинация с обектив-
но намалелите собствени приходи оз-
начава влошаване на предлаганите
от общините публични услуги, а дори
е възможно и спирането на някои от
тях. Основни задължения на местна-

Как оцеляват общините в условия на криза и рестрикции в
бюджетните субсидии
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Отпушването на еврофондовете не се състоя и
вече е много късно да наваксваме, казва кметът
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та власт към гражданите са поста-
вени пред риск от неизпълнение. А то-
ва е страшно, защото по този начин
се губи смисълът на понятието “мес-
тно самоуправление”. Една от осно-
вите на държавността е пред
катастрофа.

Подобна е ситуацията и при нас.
Ако оптимизацията на числеността
на администрацията е необходима ка-
то действие, то намаляването на
средствата, които подсилват мест-
ните приходи и тези за капиталови
разходи, ще доведе до още по-силно
влошаване на социално-икономически-
те проблеми, и то най-вече в малките
общини. И гражданите с право ще ни
търсят сметка за това. Започвам да

мисля, че точно това е целта на случ-
ващото се.

- Министър Симеон Дянков посъ-
ветва кметовете да правят съкра-
щения и да режат заплати. Как ще
се справите вие с тези
предизвикателства? Не се ли
опасявате, че подобни стъпки могат
да доведат до затваряне на общини?

- В тези кризисни времена, имат
ли малките общини като Оряхово пра-
вилен ход и какъв, според вас е той ?

- Знаете ли, въпросът ви ми звучи
като - има ли създадено лекарство за
всички болести? - Мисля, че не може
да има уникална рецепта или
правило, което може да се приложи
като универсален лек, в което и да е
време. Ние българите като че ли се
въртим в един омагьосан кръг и цели-
ят ни живот минава само в трудни
или кризисни времена, а в действи-
телност те се редуват едни след
други непрекъснато.

С драстично намаление на мест-
ните приходи и орязания бюджет за
държавните дейности, с безкрайно
ограничение правомощията на мес-
тната власт, наложени с години, как-
то и разрешаване или съгласуване (в
рамките на 2-3 години) на всяка ин-
вестиционна инициатива от един дъ-
лъг списък държавни служби, може би
още дълъг период от време, ще сме-
няме кризите с трудни времена и
обратно.

В конкретния случай обаче, лошо-
то е, че орязването на бюджетите
се отразява вече на основни
дейности, от които населението има
необходимост - здравеопазване; со-
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Кметът на Оряхово Георги Пенков пред в. “Слово плюс”

циални домове; детски заведения и
т.н. и тук става въпрос не за тяхно-
то качество, а за тяхното
съществуване. В крайна сметка
Общината е институция, която стои
най-близко до хората, до техните

ежедневни потребности, включител-
но и битови и като такава, е необхо-
димо да разполага с определен ресурс
за осъществяване на функциите, ко-
ито и е делегирала държавата.

- Какво се промени в Оряхово през
последната една година и продължа-
вате ли да работите усърдно по ев-
ропейските проекти, до финансира-
не и реалзация от които стигат са-
мо единици ?

- Оряхово винаги е била активна
община и като такава, кандидатст-
ва с проекти по почти всички
възможности, предоставени на мал-
ките общини. За съжаление, бавното
изпълнение на проектите, тромавия
муден и дълъг ход на проверките, как-
то и бавещите се резултати от тях,
затормозяват нормалния работен
процес на общините. Общините вла-
гат в хода на изпълнението на проек-
тите наличните си оскъдни средства,
а тяхното възстановяване се бави
между една и две години и така се гу-
бят възможности за ново
кандидатстване, но каквито са пра-
вилата за нас, такива са и за
отаналите. Силите на всяка община
са различни. Общините с добре раз-
вит бизнес имат по-добре развита

Георги ПЕНКОВ
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инфраструктура и по-добри финан-
сови възможности.Тези възможности се
отразяват и на по-голямата им актив-
ност при кандидатстване. Смятам, че е
крайно време да не се разчита само на
държавата и всички да гледаме към бю-
джета и да очакваме какво ще ни бъде
дадено. Много по-добре би било не общи-
ните да очакваме от бюджета, а бюдже-
тът да очаква от нас, но за това е необ-
ходима цялостна реформа в законода-
телството и в действителност да има
работеща, финансово и организационно
обезпечена децентрализация, а държа-
вата да бъде регулатор и координатор
на взаимоотношенията.

- Като малка община, чувствате
ли се ощетени при кандидатстване-
то по различните европейски
програми. Колко проекти на Оряхово
са реализирани и колко чакат някъде
по ведомствата ?

- Ощетени не бих казал, защото има
други възможности по различни
програми, сходни на възможностите на
големите общини.  В  крайна сметка има-
ме реализирани над 40 проекта. За съжа-
ление възможностите за инфраструк-
турни проекти, са меко казано, силно
намалени, но не мисля, че при това със-
тояние на държавата би могло да бъде
по друг начин.

- Два болезнени въпроса, докъде
стигнахте с проблема свлачища и
какво е състоянието на пътищата
до красивия крайдунавски град, пъ-
тят за Мизия край реката в какво със-
тояние е в момента ?

- По свлачището се работи от ня-
колко месеца, след повече от половин  го-
дишно прекъсване. Надявам се строител-
ните мероприятия до края на есента да
бъдат завършени, но и тук въпросът
опира до възможности. Пътят за който
питате, е част от републиканската
пътна мрежа и като такъв се поддържа
в добро състояние. Участъкът, засегнат
от свлачищните процеси през януари
2008 година, макар и с голямо закъсне-
ние е възстановен и пътят е в добро ек-
сплоатационно състояние. Проблемът за
общината е пътната мрежа в населени-
те места. Общините нямат никаква въз-
можност за самостоятелно финансира-
не изграждане на общински пътищаили
ремонт, на участъци, където има асфал-
тови настилки, а средствата, които се
отпускат от държавния бюджет са из-
ключително недостатъчни.2010 и 2009
година нямаше възможност за канди-
датстване изграждане на пътни нас-
тилки в населените места, остава да
се надяваме за 2011 година.

- Наново се поде дискусия по
Дунав мост-3, какво е отношението
на общината и докъде стигнаха раз-
говорите по този важна за страна-
та ни транспортна връзка ?

- Изграждането на шосеен мост над
р. Дунав е заложено като приоритетна

задача в стратегиите за развитие на
община Оряхово, обл. Враца и кметст-
во Бекет, окръг Долж.

Разстоянието между един от голе-
мите промишлени центрове в Румъния -
Крайова и София през Бекет - Оряхово
и Червен Бряг е 272 км, а през Калафат
- Видин -Монтана е 384 км. На север от
Бекет през румънска територия има
връзка с централния жп възел Крайова.
Оттам по долината на река Олт, от
Крайова на Север се пресичат
Карпатите и се навлиза в Трансилвания,
откъдето се продължава към Централна
Европа и Балтика. На юг от Оряхово ин-
терес представлява връзката от Дунав
до Бяло море, при Гоце Делчев и Доспат.
Тази пряка връзка север - юг през
Оряхово - Бекет е икономически изгод-
на както заради значителното съкра-
щаване на разстоянието при свързване
на големите центрове София - Крайова,
така и поради възможността за разто-
варване на трафика.

Подписани са документи съвмест-
но от двете общини, които изразяват
намеренията и готовността за дейс-
твие по трансгранични проекти, вклю-
чително и изграждане на моста
Оряхово-Бекет.

От различни документи в
общината, а и от срещи с чуждест-
ранни инвеститори е депозирано наме-
рение от тяхна страна за изграждане
на шосеен мост при Оряхово - Бекет с
частен капитал.

В тази връзка, може да се търси пъ-
лен синхрон в интересите между
държавата, общината и частните
лица, имащи възможност и желание за
изграждането на моста.

Румънската страна също е заявила
готовността си да предприеме всички
необходими действия за приоритетно
изграждане на моста Оряхово-Бекет с
увереността, че този проект има не
само регионално значение, но има сво-
ето значение на междудържавно ниво

 България е единствената от
крайдунавските държави с един мост
на 470 км. дължина на реката. Дори и
със строящ се втори мост, нашата
страна остава на последно място по
мостови съоръжения на
Трансевропейски коридор 7. За сравне-
ние Германия има 38 моста на 254 км.
дължина на Дунава, Австрия -37 моста
на 314 км. Румъния има 8 моста на 1 045
км. дължина и има намерения за пост-
рояването на още 5. Има подписано спо-
разумение за сътрудничество между
общините Оряхово и Бекет за изграж-
дане на мост над р.Дунав между общи-
ните Оряхово и Бекет. Румънската
страна и община Оряхово са заявили го-
товността си да предприемат всички
необходими действия за приоритетно
изграждане на моста Оряхово-Бекет.

В момент на икономическа криза, на-
малени доходи на населението, бизнеса
и съответно  по-малко приходи в дър-
жавния бюджет, такъв инфраструкту-

рен проект ще има дългосрочен ефект.
Проектът  е предложен в подкрепа

на осъществяването на една или пове-
че от възприетите в Българската по-
зиция приоритетни области на въздейс-
твие в рамките на Стратегията на
Европейския съюз за Дунавския регион.

- Големи са културните традиции
на града, гордеете се с бай Дико
Илиев, какво стана с порутената му
къща и музея, с Марин Върбанов /имам
честта да го познавам лично някол-
ко години /, има ли пари за духовнос-
тта в общината?

- Наистина, нашият град с над 800
годишна история се гордее със своята
богата и разнообразна култура.
Къщата, в която е живял и творил Дико
Илиев се намираше в източната зона на
града, в свлачищен район и вече не
съществува. С решение на Общинския
съвет Оряхово е отредена къща в цен-
търа на града, която да се обособи ка-
то «Къща музей на Дико Илиев и духо-
вите музики от Северозапада».

Всички вещи и материали от музея
ще бъдат пренесени, а продължава и съ-
бирателската работа. В рамките на
традиционния панаир Оряхово 2010 ще
получим дарение от гражданин от
Велико Търново, свирил с бай Дико – 3
инструмента.

На 20 и 21 август ще се проведат
XIV празници на духовите оркестри
„Оряхово 2010”.

И тази година община Оряхово няма
да наруши традицията и в партньорст-
во с галерия „Савчеви” продължава пле-
нера „Марин Върбанов”. В художестве-
ната галерия „Проф. Марин Върбанов” се
излагат творбите на местни и госту-
ващи художници. Сега там са разполо-
жени творбите на нашата известна
съгражданка Чайка Абаджиева. В рамки-
те на панаирните дни ще бъдат предс-
тавени и творбите на детския пленер
на талантите от Оряхово.

За съжаление средствата за духов-
ността са оскъдни, особено сега, кога-
то страната ни е изправена пред една
такава сериозна криза, в която сме при-
нудени да водим ежедневна борба за фи-
зическото си оцеляване.

- Свиването на общинските
бюджети, сигурно и вас принуди да
вземете някакви антикризисни
мерки, какви са те ?

- За съжаление кризата не подмина и
нас. Наложи се  да  направим оптимизи-
ране на структурата на общината и да
намалим разходите за издръжка.
Засилихме мерките за повишаване на съ-
бираемостта на местни приходи.

- И все пак, пред празник, като на
празник, какво пожелавате на ваши-
те съграждани.

- На жителите на общината  поже-
лавам много здраве и лично щастие,
всеотдайност, енергия и воля за реали-
зиране на всички добри начинания и раз-
бира се много веселие на предстоящи-
те празници.

Ä Å Ê Ë À Ð À Ö È ß
на ОбС на БСП - Лом, приета на

03.08.2010 г.

ОТНОСНО:Изграждането на брегоук-
репителното съоръжение на р.Дунав

(кейова стена) в района на Лом.

Общинският съвет на БСП - Лом ос-
тро осъжда поредното безумно дейст-
вие на управляващите.

На 29 юли 2010 г. спешно беше свик-
ана извънредна сесия на Общинския съ-
вет на Община Лом (чрез обаждане по
телефон до общинските съветници в
късния следобед на предния ден).
Набързо, без предварително раздадени и
обсъдени материали, се внася докладна за-
писка с цел да се гласува решение за до-
пълнително проектиране на обект “кейо-
ва стена”, като се отклонят средства от
местния бюджет, предвидени за ремонт
на улици.

В заседанието активно се включва
и Областният управител.

Без да станат напълно ясни причини-
те да бъде допълнително проектиран то-
зи обект, на който инвеститор / възло-
жител / е МРРБ, се вкарва като съинвес-
титор Община Лом, която няма по ни-
какви закони това право. Без да имат не-
обходимата компетенция, съветниците
гласуват “за”, вместо от съществуваща-
та количествено-стойностна сметка да
се обособят необходимите количества и
видове работи, които да служат като ос-
нова за разплащане от потенциален
инвеститор.

Общинският съвет на БСП категорич-
но е за довършване изграждането на “ке-
йовата стена”, но възразява срещу това
решение, което допълнително утежнява
разходите на Община Лом и поставя под
съмнение цялостното й изграждане през
тази и следващата година. Тръгва се към
излишни харчове и  смяна на досегашния
изпълнител (по думите на Областния уп-
равител ) на обекта. Това със сигурност
поставя под съмнение изпълнението и на
други проекти, свързани с обекта.

Обръщаме се към компетентните
органи да спрат изпълнението на реше-
нието на Общинския съвет Лом от 29
юли 2010 г. и към гражданите на Лом да
проявят активна позиция по този жиз-
нено важен въпрос.

гр. Лом, 03 август 2010 г.

Драги колеги,
в. “Слово плюс” предоставя за

вашите реклами, обяви и
съобщения блок

Очакваме ви!
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- Навярно оптимизация на адми-
нистрацията е необходима. Ще ос-
вободим хора, в които е инвестира-
но години наред, но щом ситуацията
го изисква, трябва да го направим.
Според мен обаче проблемът е друг.
За пореден път “администрация”
става мръсна дума. А никой не си за-
дава въпроса с кои подготвени хора
ще работим по оперативните
програми. Става ясно, че съвсем ско-
ро няма да има такива. И тези, ко-
ито останат, ще загубят мотива-
цията си да работят и да носят от-
говорност по управлението на
евросредствата. Мисля, че реалнос-
тта с евросредствата да променим
към по-добро живота на хората се
превръща в илюзия.

- На какви проекти разчитате,
как се справяте с тяхното финан-
сиране в условията на забавени
плащания? Не съществува ли риск
според вас да се откажете от оп-
ределени проекти заради липса на
пари?

- Община Криводол традиционно
има много добра успеваемост по
привличане на външно финансиране
чрез успешни проекти. И в този
момент, въпреки негативните
прогнози, продължаваме с къртовс-
ки труд да успяваме, защото това е
единственият ни шанс да постигнем
нещо съществено. Имаме спечелени,
изпълнени, изпълняващи се и предс-
тоящи за изпълнение проекти по ОП
“Околна среда”, ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси” и Програмата за
развитие на селските райони на об-
ща стойност над 7 млн. лева, колко-
то е годишният бюджет на
общината. Но бавното одобряване
и възстановяване на разходите, муд-
ните административни процедури,
безумно “натруфеният” предвари-

Ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå å ïðåä êàòàñòðîôà
телен контрол ще доведат до отказ
от по-нататъшно кандидатстване.

Аз съм отговорен човек и няма да
поставя под риск бюджета на общи-
ната заради недобре работеща ад-
министрация на някои от оператив-
ните програми. Защото всяко заба-
вено плащане на одобрени отдавна
разходи по конкретен проект е с изк-
лючително тежка цена за бюджета.
И то след като сме си свършили пер-
фектно работата. Мисля, че “отпуш-
ването на еврофондовете” не се със-
тоя и вече е много късно да
наваксваме.

- Какви трудности срещате в об-
ластта на социалната политика и
здравеопазването – сфери, които
се оказаха най-потърпевши от “ре-
формите” и в същото време най-
важни за хората?

- Проблемите в тези две сфери са
изключително тежки. И ако в област-
та на здравеопазването те са със-
редоточени единствено в поддържа-
нето на медицинските кабинети в
учебните заведения /не завиждам на
колегите с общински болници/, то в
сферата на социалните дейности на
собствено финансиране ще се сблъс-
каме с изключителни трудности. А
тук са съдбите на всички хора в теж-
ка социална ситуация и наша отго-
ворност е да се грижим за тях. Ще се
лишим от друго, но домашният соци-
ален патронаж и другите социални
дейности от местен характер ще
запазим.

- Имате ли обяснение на зачес-
тилите в последно време проверки
на кметове и повдигането на обви-
нения срещу тях? Съзирате ли по-
литически момент в подобни
действия, или си ги обяснявате с
наближаването на изборите и опи-
ти за “изключването ви от игра-
та”?

- Първо, проверки трябва да има.

Кметовете се разпореждат с публич-
ни средства и ефективен контрол на
това е изключително необходим. Но
когато на една и съща тема се пра-
вят безброй проверки, когато личи,
че целта е “да се намери нещо”, това
не е от полза на никого. Най-малкото
отговорните длъжностни лица ще се
откажат от носене на отговорност,
ще се демотивират да вземат управ-
ленски решения и тогава длъжност-
та “кмет” ще се обезсмисли.

Напоследък се шегуваме помежду
си, че има опасност да се провалят
местните избори догодина поради
липса на кандидати. Гротеско е, но кой
при такава обстановка ще “си сложи
главата в торбата”?

- Как гледате на идеята мест-
ните и президентските избори през
2011 г. да бъдат в един ден?

- Това са два съвсем различни по
същество избора и смятам, че е
нелогично, неадекватно и абсурдно да
бъдат проведени заедно.
Аргументът икономии на средства е
логичен, но тогава изобщо да спрем
да правим избори. Ясно е, че с идеята
местните и президентските избори
да се проведат в един ден се търси
“служебно” предимство в кампанията
от управляващите. Дори и в това има
логика, защото новата ни история е
пълна с примери на “нагаждане” на из-
борното законодателство в полза на
управляващите в момента, но нали
подобни политически и законодател-
ни практики бяха остро отричани и
критикувани от ГЕРБ, докато бяха в
опозиция? Въпросът ми е риторичен.

- Какъв е вашият коментар на
предложението, което представи-
тели на управляващата партия
лансират, кметовете да се изби-
рат не пряко от народа, а от общин-
ските съветници, както и те да мо-
гат да ги отзовават?

- Подобна теза е абсурдна.

Не е за вярване, но политиката има при-
казно лице. В България например реалността
трайно бе подменена от безкрайната
приказка.

Ето една такава в стил ГЕРБ: Депутатът
Пламен Цеков изчита в парламентарната за-
ла текст, който допуска в рекламите да има
изображения на наркотици. Текстът е изця-
ло измислен и няма нищо общо с гласувания в
комисията параграф. Най-интересно - Цеков
изчита измислицата от хвърчащо листче, а
после точно тя попада на страниците на
“Държавен вестник”. В играта е забъркан и
неговият колега Светлин Танчев, а в цялата
приказка е замесен и прясноназначеният гер-
берски кадър в администрацията Станимир
Катев. Машината се задвижва, хвърчащите
бележки ускоряват ход и накрая имаме най-
голямото нарушение на конституцията, ко-
ято България помни - опитът рекламата на
дрога да стане легална.

Приказката започва от мига, в който
ГЕРБ започнаха да сътворяват лъжа след
лъжа, за да заметат следите си. Цеков бил
късоглед и заради това изчел по грешен на-
чин текста. Интересно обаче как така па-
раграфът продължава да върви с грешката
по цялата верига до “Държавен вестник”?

Гербаджиите наистина заприличаха на
Шехерезади, за да скрият виновните.
Хвърчащите листчета не са като летящи-
те килимчета обаче. Те ясно показват, че
тук имаме схема, имаме политическа
машинация, имаме заговор за погазване на
Конституцията. В тази приказка краят съ-
що е щастлив. Сивите кардинали останаха
в сянка, а пешките бяха театрално наказани.
Никой никога не е казвал, че трябва само доб-
рото да побеждава, нали. ГЕРБ първи биха
ви казали това. А водката с  изображение на
марихуана все още се продава по
магазините...

Разтревожени от факта, че етничес-
ките българите, които живеели в голе-
ми общности в Албания, поради икономи-
чески причини, във време на трудно оце-
ляване напускат тези райони, населени с
хора, съхранили българското досега и се
преместват в големите центрове, пре-
димно в столицата, където в типично
албанска среда, те се претопяват. А
селищата, в които са живели техните
предци и те самите, обезлюдяват. Много
трудно е в голямата общност да запа-
зиш езика, обичаите и националните
традиции, още повече, че официално бъл-
гарското малцинство в Албания не е
признато. Тук идеята на дружеството е
подета от Дилян Дамяновски, председа-
тел на общинския съвет в Мездра и из-
пълнителен директор на Националното
сдружение на секретарите на общини в
България. Ето какво разказа за патри-

Община Мездра и дружество “Просперитет” – Голо бърдо - Албания

Áúëãàðñêî ó÷èëèùå â Àëáàíèÿ
ùå èìà, íî ñëåä êðèçàòà

Инициатор на идеята за изграждане на средно
училище за българите в Тирана са българите, обе-
динени в дружество “Просперитет” - Голо бърдо, с
местоседалище в Тирана

отичната инициатива за набирането на
близо 500 000 евро, нужни за построява-
нето на българско училище за 400 деца в
Тирана и за реалните възможности тя да
бъде осъществена:

- Никъде там не се изучава български
език писмено, като майчин език е говорим
само в районите, където са живели ком-
пактни български общности. Това е осно-
вата на идеята за изграждане на едно учи-
лище за българските деца, а и за албанс-
ки деца, които искат да изучават българ-
ски език и след това да продължат обуче-
нието си в наши висши учебни заведения.
В приблизително определената сума за
набиране влизат парите нужни за заку-
пуване на терен и за самото строителс-
тво и обзавеждане на училището. В края
на краищата ще бъдат похарчени
толкова, колкото са необходими.
Набирането на средства ще стане както
чрез Националната асоциация на предсе-
дателите на общински съвети, като да-
рение от общините, но това ще се случи,
и аз го подчертавам, едва след като об-
щините излязат от кризата. В момента
едва ли биха могли да си позволят да да-
рят такива средства,но простата смет-
ка показва,че след като потръгнат
нещата, ако всяка от 264-те български
общини отдели по 3-4 хиляди лева като
дарение за едно такова патриотично
начинание, събирането на сумата няма да
е някаква идея-фикс, а реалност. Разбира
се, ще потърсим и бизнеса, а не на послед-
но място и възможностите на държавата.

В Тирана вече има прецедент, гръцката
държава там е изградила свое училище.
Това бе нашият аргумент при разговори-
те с министър Божидар Димитров и с
Агенцията за българите в чужбина, от
които получихме една институционална
помощ, беше ни изяснена и официалната
форма, под която може да се осъществи
тази идея, имаме уверението им за едни
тесни контакти. Дамяновски изрази сво-
ето притеснение, че разпръснати от фи-
нансови и икономически несгоди, българи-
те там могат да изгубят своето само-
съзнание  при това разтопяване в стра-
ната на орлите. Освен това, споделя той,
Македония също има много силното же-
лание да припознае живеещите в страна-
та на Скендер бег българи като македонци.
Подкрепа в начинанието дружеството
“Просперитет” ще оказва във всеки мо-
мент и с каквото може. Той смята, че ня-
ма да има проблем с преподавателите в
училището, стига то да бъде изградено
,като ще ползват опита и помощта на
Асоциацията на българските училища зад
граница. Дружеството вече е провело раз-
говори с министерството на образовани-
ето на Албания, които са уверили, че от
тяхна страна няма да има пречки за уза-
коняването на школото и неговата леги-
тимна дейност. Дилян Дамяновски, който
е и двигателят и радетелят на тази ини-
циатива смята,че реално парите ще мо-
гат да бъдат събрани едва след като
общините, а и всички ние като държава и
българи, излезем от кризата.

“Той беше добър ученик, най-добрият в
класа”. С тези думи започваше едно велико-
лепно стихотворение на Веселин Ханчев.

Както винаги литературата ни изненад-
ва с вечната си актуалност. Ние обикнове-
но забравяме да попитаме премиерите си
какви точно ученици са били. Премиерът
Бойко Борисов вчера например с гимназиален
ентусиазъм реши да се отдаде на полити-
ческа математика. Набързо изчисли, че раз-
ликата между него и Сергей Станишев е 1
млрд. Този милиард лично Бойко /нарекъл се с
гордост “пожарникарчето от Банкя”/ успял
да спести на българските данъкоплатци.

Не знам какъв ученик е бил Бойко Борисов,
но след тези думи можем да предположим,
че математиката никак не му е била силна
страна. Защото за пореден път премиерът
се опитва да мине с твърде елементарно
изчисление /то хваща за душата хората, ама
е невярно/ там, където трябва да се съста-
ви сложно уравнение. Защото разликата
между, него и Станишев е не един, а 8
милиарда. Фискалният резерв, който
Борисов завари, беше 8,2 млрд. Той похарчи
цели 4 млрд. от него за отрицателно време.
Нека да усложним още малко уравнението.
По времето на Станишев никога не е имало
бюджетен дефицит, а се оказа, че само за
първите 6 месеца дефицитът на ГЕРБ е
стигнал над 1,5 млрд. лв. Така че разликата
между Станишев и Борисов си е направо
супермилиардерска, но не е в полза на нас-
тоящия министър-председател. Точно в та-
зи игра Станишев го бие с 13,5 /8+4+15/ на
нула.

Математиката за премиери е сложно
занимание. Обаче поне е точна наука. И е за
добри ученици. Вече знаем, че Борисов пред-
почита да е пожарникарчето вместо доб-
рия ученик. Ама поне в смятането да го би-
ваше…

Ìàòåìàòèêà
çà ïðåìèåðè

Александър СИМОВ

инж. Дилян Дамяновски
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Страница на Иван ВЕЛИН

Футболен преглед Криводол

I I I I I ÊÐÚÃÊÐÚÃÊÐÚÃÊÐÚÃÊÐÚÃ
15.08.2010 – 18.00 часа
Гигант /Белене/ - Спартак 1919 /

Плевен/
Ситомир /Никопол/ - Локомотив /

Дряново/
Академик /Свищов/ - Ботев /

Козлодуй
Самоводене /с.Самоводене/ -

Локомотив /Мездра/
Янтра 1919 - /Габрово/ - Ботев/

Димово/
Локомотив /Горна Оряховица/ -

Балкан /Белоградчик/
Бдин /Видин/ -Трявна/Трявна/
Левски 2007 “Левски”  - Торпедо

2004 /с. Борован/

II ÊÐÚÃII ÊÐÚÃII ÊÐÚÃII ÊÐÚÃII ÊÐÚÃ
22.08.2010 – 18.00 часа
Спартак /Плевен/ - Торпедо
Трявна – Левски
Балкан – Бдин
Ботев /Димово/ - Локомотив /ГО/
Локомотив /Мездра/ - Янтра
Ботев /Козлодуй/ - Самоводене
Локомотив /Дряново/ - Академик
Гигант – Ситомир

III ÊÐÚÃIII ÊÐÚÃIII ÊÐÚÃIII ÊÐÚÃIII ÊÐÚÃ
29.08.2010 – 18.00 ч.
Ситомир – Спартак /Плевен/
Академик – Гигант
Самоводене – Локомотив /

Дряново/
Янтра – Ботев /Козлодуй/
Локомотив / ГО/ - Локомотив /

Мездра/
Бдин – Ботев /Димово/
Левски – Балкан
Торпедо – Трявна

IV ÊÐÚÃIV ÊÐÚÃIV ÊÐÚÃIV ÊÐÚÃIV ÊÐÚÃ
05.09.2010 – 17.00 ч.
Спартак /Плевен/ - Трявна
Балкан – Торпедо

Ïðîãðàìà - Åñåí 2010 Ñåâåðîçàïàäíà “Â”
Ботев /Димово/ - Левски
Локомотив /Мездра/ - Бдин
Ботев /Козлодуй/ - Локомотив /ГО/
Локомотив /Дряново/ - Янтра
Гигант – Самоводене/
Ситомир – Академик

V ÊÐÚÃV ÊÐÚÃV ÊÐÚÃV ÊÐÚÃV ÊÐÚÃ
12.09.2010 – 17.00 часа
Академик – Спартак /Плевен/
Самоводене – Ситомир
Янтра – Гигант
Локомотив /ГО/ - Локомотив /

Дряново/
Бдин – Ботев /Козлодуй/
Левски – Локомотив /Мездра/
Торпедо – Ботев /Димово/
Трявна – Балкан

VIÊÐÚÃVIÊÐÚÃVIÊÐÚÃVIÊÐÚÃVIÊÐÚÃ
19.09.2010 – 17.00 часа
Спартак /Плевен/ - Балкан
Ботев /Димово/ - Трявна
Локомотив /Мездра/ - Торпедо
Ботев /Козлодуй/ - Левски
Локомотив /Дряново/ - Бдин
Гигант – Локомотив /ГО/
Ситомир – Янтра
Академик – Самоводене

VII ÊÐÚÃVII ÊÐÚÃVII ÊÐÚÃVII ÊÐÚÃVII ÊÐÚÃ
26.09.2010 – 17 часа
Самоводене – Спартак /Плевен/
Янтра – Академик
Локомотив /ГО/ - Ситомир
Бдин – Гигант
Левски – Локомотив
Торпедо – Ботев /Козлодуй/
Трявна – Локомотив /Мездра/
Балкан – Ботев /Димово/

VIII ÊÐÚÃVIII ÊÐÚÃVIII ÊÐÚÃVIII ÊÐÚÃVIII ÊÐÚÃ
03.10.2010 – 16 часа
Спартак /Плевен/ - Ботев /Димово/
Локомотив /Мездра/ - Балкан
Ботев /Козлодуй/ - Трявна

Локомотив /Дряново/ - Торпедо
Гигант – Левски
Ситомир – Бдин
Академик – Локомотив /ГО/
Самоводене – Янтра

IÕ ÊÐÚÃIÕ ÊÐÚÃIÕ ÊÐÚÃIÕ ÊÐÚÃIÕ ÊÐÚÃ
10.10.2010 – 16 часа
Янтра – Спартак /Плевен/
Локомотив /ГО/ - Самоводене/
Бдин – Академик
Левски – Ситомир
Торпедо – Гигант
Трявна – Локомотив /Дряново/
Балкан – Ботев /Козлодуй/
Ботев /Димово/ - Локомотив /

Мездра/

Õ ÊÐÚÃÕ ÊÐÚÃÕ ÊÐÚÃÕ ÊÐÚÃÕ ÊÐÚÃ
17.10.2010 – 16 часа
Спартак /Плевен/ - Локомотив /

Мездра/
Ботев /Козлодуй/ - Ботев /Димово/
/Локомотив /Дряново/ - Балкан
Гигант – Трявна
Ситомир – Торпедо
Академик – Левски
Самоводене – Бдин
Янтра – Локомотив /ГО/

ÕI ÊÐÚÃÕI ÊÐÚÃÕI ÊÐÚÃÕI ÊÐÚÃÕI ÊÐÚÃ
24.10.2010 – 14,30 часа
Локомотив /ГО/ - Спартак /Плевен/
Бдин – Янтра
Левски – Самоводене
Торпедо – Академик
Трявна – Ситомир
Балкан – Гигант
Ботев /Димово/ - Локомотив /

Дряново/
Локомотив /Мездра/ - Ботев /

Козлодуй/

ÕII ÊÐÚÃÕII ÊÐÚÃÕII ÊÐÚÃÕII ÊÐÚÃÕII ÊÐÚÃ
31.10.2010 г. – 14,30 часа
Спартак /Плевен/ - Ботев /

Козлодуй
Локомотив /Др/ - Локомотив /

Мездра/
Гигант – Ботев /Димово/
Ситомир – Балкан
Академик – Трявна
Самоводене – Торпедо
Янтра – Левски
Локомотив /ГО/ - Бдин

ÕIII ÊÐÚÃÕIII ÊÐÚÃÕIII ÊÐÚÃÕIII ÊÐÚÃÕIII ÊÐÚÃ
07.11.2010 – 14,30 ч.
Бдин – Спартак /Плевен/
Левски – Локомотив /ГО/
Торпедо – Янтра
Трявна – Самоводене/
Балкан – Академик
Ботев /Димово/ - Ситомир
Локомотив /Мездра/ - Гигант
Ботев /Козлодуй/ - Локомотив /

Дряново/

ÕIV ÊÐÚÃÕIV ÊÐÚÃÕIV ÊÐÚÃÕIV ÊÐÚÃÕIV ÊÐÚÃ
14.11.2010 – 14,30 ч.
Спартак /Плевен/ - Локомотив /

Дряново/
Гигант – Ботев /Козлодуй/
Ситомир – Локомотив /Мездра/
Академик – Ботев /Димово/
Самоводене – Балкан
Янтра – Трявна
Локомотив /ГО/ - Торпедо
Бдин – Левски

ÕV ÊÐÚÃÕV ÊÐÚÃÕV ÊÐÚÃÕV ÊÐÚÃÕV ÊÐÚÃ
21.11.2010 – 14,30 ч.
Левски – Спартак /Плевен/
Торпедо – Бдин
Трявна – Локомотив /ГО/
Балкан – Янтра
Ботев – Димово/ - Самоводене
Локомотив /Мездра/ - Академик
Ботев /Козлодуй/ - Ситомир
Локомотив /Дряново/ - Гигант

“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà
Интересно начало на първенството
Така беше и в мачовете от II кръг на родния шампионат, които завър-

шиха при следните резултати: Миньор – Славия 1:2, Пирин – Сливен 2:1,
Локомотив /Пловдив/ - Черно море 2:0, Академик – Видима 1:2, Калиакра –
Монтана 0:0, Берое – Литекс 1:1 и ЦСКА – Черноморец 172 /последната
среща между столичните Левски и Локомотив се игра в понеделник след
редакционното приключване на спортната страница/.

В следващия III кръг на 14 август /събота/ играят Видима – ЦСКА /
18.00, ПРО БГ/, Черно море – Академик /18.00/, Славия – Локомотив /
Пловдив/ от 18.00, Монтана – Миньор /18.00/ и Литекс – Пирин /21.00,
ПРО БГ/, а на 15 август /неделя/ ще се срещнат Славия – Берое /18.00,
ПРО БГ/ и Черноморец – Левски /21,00, ПРО БГ/. Последната среща от
кръга е на 16 август /понеделник/ между Локомотив /София/ и Калиакра /
21.00, ПРО БГ/.

Õàéäå ñåãà äà âèäèì êîëêî ñòðóâàìå
Става дума за участието на българските отбори в Лига Европа.

А жребият отреди в следващия кръг след отпадането на Литекс в
предварителната фаза на Шампионската лига ловешките футбо-
листи да се изправят срещу унгарския Дебрецен в евротурнира.
Оранжевите гостуват първо в Унгария на 19 август, след което ще
домакинстват в Ловеч седмица по-късно. Крайният победител се кла-
сира в групите на турнира.

Левски ще има за съперник шампиона на Швеция АИК /Стокхолм/.
Сините гостуват на Скандинавския полуостров също на 19 август,
а реваншът е в София на 26-и.

ЦСКА се падна с ТНС от Уелс. За армейците първият мач е в София
на 19 август, а реваншът седмица по-късно.

Е, какво друго ни остава, освен да видим сега колко струваме? И
ставаме ли за истински европейци във футбола!

Çàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïà
Променлив успех за отборите

от региона
В двубоите от II кръг във второ-

дивизионната група не липсваха ин-
тересни резултати. Единственият
гост с победа на чужд терен се ока-
за врачанският Ботев, надиграл до-
макина Септември с 3:1. В останали-
те мачове Чавдар /Етрополе/ -
Малеш 3:0, Ком Миньор – Банско – 0:0,
Вихрен – Чавдар /Бяла Слатина/ 1:0,
Пирин – Етър 1:0 и Ботев /Криводол/
- Спортист 0:0.

За поредна година Автопистата в
Криводол ще събере участници и любители
на високите скорости от цялата страна. На
21 и 22 август 2010 г. Криводол ще бъде
домакин на четвъртия кръг от Националния
шампионат на България по Раликрос и
шестия кръг от Националния шампионат по
Автокрос. Състезанията ще се проведат под
патронажа на Кмета на Община Криводол
инж. Николай Иванов. Организатори са
Българска федерация по автомобилен спорт,
Община Криводол, „Строител- Криводол”
ЕООД, „МОТО-PFOHE” ЕООД - София, АМК
„СТАРТ–Н– Криводол”.

Двата кръга по раликрос и автокрос ще
се проведат успоредно. В първия ден
тренировките и квалификационните турове
ще започнат от 13.00 часа, а на 22 август
началото ще бъде поставено в 9.30 часа.

Общината кани всички желаещи
рекламодатели да вземат участие в
подготовката и организирането на
състезанието, тел. 09117/25 45.

Øàìïèîíàò
ïî àâòîêðîñ
è ðàëèêðîñ
Четвърти  кръг от националния
шампионат по раликрос и шести
кръг от националния
шампионат по автокрос

Òåë. 096/30-69-69,   GSM: 0886/922 092

Треньорът на Монтана Атанас
Джамбазки изглеждаше изключително
спокоен след нулевото равенство с
Калиакра, разочаровало и най-закоравели-
те привърженици на футбола с марка “БГ”.
той сподели, че е доволен от спечелена-
та точка, въпреки че почти цялото вто-
ро полувреме отборът му бе с човек пове-
че след изгонването на Светльо Петров.
“Все пак взехме частичен успех на чужд
терен. Не рискуваме на всяка цена да тър-
сим трите точки, въпреки че пуснахме
всичките си офанзивни футболисти, ко-
гато имахме числен превес”, анализира
Джамбазки.

Кметът на Симитли Поли
Апостолов е категоричен, че
прекратява участието на
“Септември” в Западната “Б”
група.

Â Ìîíòàíà äîâîëíè, ÷å îïàçèõà 0:0 ñ ÷îâåê ïîâå÷åÂ Ìîíòàíà äîâîëíè, ÷å îïàçèõà 0:0 ñ ÷îâåê ïîâå÷åÂ Ìîíòàíà äîâîëíè, ÷å îïàçèõà 0:0 ñ ÷îâåê ïîâå÷åÂ Ìîíòàíà äîâîëíè, ÷å îïàçèõà 0:0 ñ ÷îâåê ïîâå÷åÂ Ìîíòàíà äîâîëíè, ÷å îïàçèõà 0:0 ñ ÷îâåê ïîâå÷å

Програмата за следващия III кръг
предвижда на 14 август /събота/ от
18.00 часа да се срещнат Етър –
Ботев /Криводол/, Чавдар /Бяла
Слатина/ - Пирин, Банско – Вихрен,
Малеш – Ком Миньор, Ботев /Враца/ -
Чавдар /Етрополе/ и Спортист –
Септември /твърде възможно е то-
зи мач да не се играе, отборът на
симитлийските септемврийци е
пред разпадане/.
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Ñþæåòèòå îò æèâîòà íà
ðàáîòíèòå õîðà ñà ìè áëèçêè

Â ðåäîâåòå
íà áîðáàòà...

Лидия ГЕОРГИЕВА

Творчеството на  Иван Фунев ви-
наги е пленявало с някаква неразбира-
ема екзотика, не се налага с образи и
идеи, а завладява с безпощадния су-
ров рисунък на живота, с правдата на
трудовите делници и човешките
страсти. Дълбоко земно е усещането
на този уверен в своите търсения
творец. Отрано той осъзнава житейс-
ките и социални истини. Сраснал с на-
родния живот, излязъл от него, позна-
ва отблизо неволите както на селс-
кия бит, така и на големия град.

И през целия си жизнен и творчес-
ки път големият скулптор остава ве-
рен на действителността, която не
желае да украсява: „Човек рисува това,
което е около него. Около мен са били
трудови хора, не е имало други. Аз съм
се родил на нивата. Сюжетите от жи-
вота на работните хора са ми близки.
Просто рисувал съм портретите на
ония, с които съм живял. Според мен
задачата на художника е да не измис-
ля” Това вътрешно верую го крепи още
от началото в развитието му в
изкуството. За селяните от Горна
Бешовица работата в нивите била
основна. Баща му Цено Фунев, освен
учител, бил и писар в общината, но се
занимавал и усилено със земеделие за
да изхрани деветчленното си
семейство. Този здрав селски живот
отрано приучва децата към
трудолюбие. Въпреки оскъдицата,
момчето завършва прогимназия  в
близкото село Камено поле, а по-късно
гимназия във Враца.

Като ученик, Иван Фунев се свърз-
ва с комунистическото движение,

110 години от рождението на Иван Фунев

„У нашия народ има нещо особено, което не се
среща никъде, у никой друг народ, нашенската,
българската хубост” Иван Фунев

оформя се политическата му
ориентация, а по-късно е приет в ре-
довете на Комунистическата
партия.

Бунтарството на младия Фунев
съвпада с напрегнатите години след
Първата световна война. В неспо-
койния северозападен край на
България, където израства, особено
голямо е влиянието на революционно-
то движение. Тежкото материално по-
ложение лишава младежа от универ-
ситетско образование, но желанието
му да учи се запазва.

Увлича се от новите научни отк-
рития особено във физиката и астро-
номията и често мечтае да се отда-
де на научна работа. Но чувствител-
ното му сърце го води към лекарската
професия. Записва да учи медицина
през 1923 година.

Често талантиливите, преди да
намерят истинското си призвание, се
лутат за верният си път на развитие.
Иван Фунев скоро разбира, че се е на-
сочил към област, която му е чужда.
Подава заявление за следване в
Художествената академия: „Явих се
на изпит. Имах един блед молив, мъчих
се, търках. Приеха ме”.

Началото на следването се отеж-
нява и от материалното положение
на семейството-парите от продаде-
ната бащина нива бързо се стопяват,
брат му учителства за да помага, но
Фунев успява да завърши само двего-
дишния общ отдел. За да може да
продължи, става учител по рисуване
в Кнежа и пести за бъдещото
следване.

Още в гимназиалните си години
Фунев пише стихове, а в Кнежа инте-

ресите му към литературата и изкус-
твото се засилват. Решава да изда-
ва списание за родно творчество и
критика „Жътварка”, от което изли-
зат само три книжки.Основната ли-
ния на това издание се доближава до
вълненията на поети като
Разцветников, Фурнаджиев,
Каралийчев, Смирненски с техните
септемврийски творби, изразители
на народните чувства и страдания.

Упорит и всеотдаен на своята
подготовка, Иван Фунев завършва с
отличие през 1930 година. Неговата
дипломна работа е скулптурата
„Свободата на словото”
(„Цензурата”), която му създава дос-
та неприятности-на устата на ра-
ботника е поставил катинар.
Ръководството на Академията заб-
ранява статуята да бъде изложена
на изложбата на абсолвентите. Една
нощ тя изчезва безследно; „И до днес
съжалявам за тази загуба”-споделя ав-
торът

 Иван ФУНЕВ

F  на 8 стр.

Поезията на за-
гиналите участни-
ци в антифашистко-
то движение в
България, която на-
ричаме по Ботевски
революционна, на-
дживя не само сво-
ите автори, но и
техните палачи. За
свободата и щасти-
ето на народа отда-
доха мечтите, мла-
достта и живота си
десетки смели пат-
риоти и
интернационалисти.
Фашизмът у нас за-
почна на 9 юни 1923 г. с преврата на проф.
Александър Цанков, наречен от народа “кръ-
волока”, и зверското убийство на закон-
ния министър-председател Александър
Стамболийски. Краят му е на 9 май 1945 г.,
когато приключва Втората световна
война, а България воюва на страната на
антифашистката коалиция - СССР, САЩ
и Англия. На създадената между тези две
дати римувана словестност, която отра-
зява може би най-славната и героична стра-
ница от историята ни, е посветена нова-
та ни рубрика “Антифашистка поезия”.
Във всеки брой ще представяме един поет
с едно стихотворение.

Димитър АЦЕВ
1923 г.

ÓÁÈÂÀÉÒÅ, ÒÈÐÀÍÈ!ÓÁÈÂÀÉÒÅ, ÒÈÐÀÍÈ!ÓÁÈÂÀÉÒÅ, ÒÈÐÀÍÈ!ÓÁÈÂÀÉÒÅ, ÒÈÐÀÍÈ!ÓÁÈÂÀÉÒÅ, ÒÈÐÀÍÈ!

Убивайте! На правдата и свободата,
тирани подли, в кръв заливайте гласа

безспир!
Но и помнете, че ден иде на разплата –
ден, в който готвим страшен край на

           ваший кървав пир!

Един не е живот кат ран цвят, що без
време угасна

от вашите във кръв оцапани ръце на
зверове.

Но всяка капчица невинна кръв де
пръсна,

във нов борец възкръсва и отплата веч
кове!

Убивайте, борете се със светлината –
за вас такъв позор е от живота

отреден!
Но там, на Изток, виждате ли веч

зората?
Убийци, треперете пред настъпващия

ден!

Рубриката води Юрий
САПУНДЖИЕВ

Ó×ÀÑÒÍÈÊ Â

ÄÂÅ ÂÚÑÒÀÍÈß
Eдна от първите

жертви на
з в е р с к о т о
потушаване на
Септемврийското
въстание е 29-
годишният учител
Димитър Ацев
Шуманов, роден на
26 октомври 1894 г.
в с. Берово,
С т р у м и ш к о ,
Югославия. Той
з а в ъ р ш в а
п е д а г о г и ч е с к о
училище в Скопие.
Участва в славното
Войнишкото въстание 1918 г. От есента
на 1921 г. е секретар на ОК на БКП (т. с.) -
Горна Джумая (Благоевград). Командир е на
чета в Горноджумайския въстанически
отряд по време на Септемврийското
въстание. Обесен е в Горна Джумая през
нощта срещу 10 октомври 1923 г. Ето едно
запазено негово стихотворение, което е
ярък документ за онова кърваво време.

На 7 юли
официално беше
з а к р и т
Симпозиумът по
с к у л п т у р а
“Мездра’ 2010",
организиран от
Община Мездра и
със съдействието
на предприятието
за добив и
обработка на
с к а л н о -
о б л и ц о в ъ ч н и
материали “Хемус-

М” АД. В биеналето, което продължи точно
един календарен месец, се включиха петима
български скулптори от различни
поколения. При закриването на пленера те
бяха поздравени от кмета Иван Аспарухов,
който им благодари за участието, връчи
им възпоменателни дипломи и им пожела
нови творчески успехи.

Изработените по време на симпозиума
монументални художествени произведения
от бял врачански камък остават
собственост на града. Те вече са
експонирани в зелените площи на
пешеходната зона по бул. “Стамболийски”,
в пространството между бившите
Боденска и Кременска рампа. Така
своеобразната галерия на открито,
оформила се на мястото на старата ж. п.
линия, се обогати със следните скулптурни
творби (в посока изток - запад): “Утроба” -
автор Теодор Дъскотлиев (Велико Търново),
“Отломки от мечта” - Кирил Матеев
(София), “Колона” - Красимир Митов (с.
Селановци, общ. Оряхово), “Въображение” –
Моника Игаренска (Мездра), “Аз и ти” –
Цветанка Койкова (Варна). Следващото,
пето по ред, биенале би трябвало да се
проведе през лятото на 2012 г.

в. “Мездра 21 век"

Ìîíóìåíòàëíà ãàëåðèÿ íà îòêðèòî

“Утроба” - Теодор ДЪСКОТЛИЕВ   “Колона” - Красимир МИТОВ

“Въображение” – Моника ИГАРЕНСКА      “Аз и ти” – Цветанка КОЙКОВА

Димитър АЦЕВ

Приключи симпозиумът по скулптура в Мездра
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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.

12 ч Св. мчци
Фотий и Аникита.

Св. свщмчк
Александър, еп.

Комански
13 п Преп. Максим

Изповедник. Св.
Тихон, еп. Задонски

(Отдание на
Преображение

Господне) (Тип. с.
395)

14 с Св. прор.
Михей (Предпр. на

Успение
Богородично)

15 н † 12 Неделя
след Петдесетница.
Успение на Пресвета

Богородица. Гл. 3,
утр. ев., ап. и лит. ев.

на празника (Тип. с.
398)

16 п * Пренасяне
на неръкотворния

образ на Господ
Иисус Христос. Св.
мчк Диомид лекар.

Преп. Йоаким
Осоговски. Преп.

Херимон Египетски
17 в Св. свщмчк

Мирон. Преп. Алипий
иконописец

18 с * Св. мчци
Флор и Лавър.

Успение на преп.
Йоан Рилски
Чудотворец

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.

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.

Интересна инициатива подеха
ентусиасти от Монтана. Те създадоха под
стряхата на читалище “Звезда 2007” Клуб
на позитивно мислещите. Давайки му
оптимистичното име “1001 усмивки”, не
крият желанието си да облекчат
положението, в което са.

- Всеки понеделник уреждаме сбирки на
клуба – поясни председателят на
читалището Веселин Лаков. – Разискваме
различни теми, свързани с екзистенциалното
в ежедневието. Ето на 1 юли в клуба на ул. “В.
Левски”  поканихме изключително полезен с
проблематиката си експерт – д-р Владислав
Иванов. Той изнесе лекция “Позитивното
мислене и значението му за здравето на
човешкия организъм.”

Човек би трябвало да се приема цялостно /

Êëóá íà ïîçèòèâíî ìèñëåùèòå õîðà
холитичо/ като ум /тяло, а не нозологично,
като отделни части, органи и болести,
увреден даден орган или ниво/ - неминуемо
се отразява на всички други нива и мисълта
е първопричина за всичко това – твърди д-р
Владислав Иванов, който е дипломиран по
хомеопатия и ирисова диагностика. По
начина и най-вече устойчивия навик да
мислим по определена схема, ние си
докарваме здраве или болест!

Нашият ум и най-вече взаимодействието
между Егото и Несъзнателното в нас – смятат
от клуба – са причина за всичката тревога,
хармония или конфликти, които на физическо
ниво се проявяват като здраве или болест.
Именно активното разбиране какво сме
всъщност и позитивната промяна в мисленето
водят до желаната промяна в здравето.

Ôèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãàÔèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ” âè ïðåäëàãà
ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:ïðîäóêòè:

âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,âèñîêîêà÷åñòâåí êàøêàâàë,
“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,“Ðîëå”,

òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.òîïåíè ñèðåíà.
Çàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêèÇàðåæäà òúðãîâñêè

îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.îáåêòè â öÿëàòà ñòðàíà.
Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.Çà êîíòàêòè: 0888 72 41 76.

ТРАУРЕН МАГАЗИН
Монтана, бул. “Парта”
/до блок “Плиска” 13/

Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,

венци, както и всичко необходимо
за погребение и помен.

Икони, сувенири, цветя, свещи.
Изработка на изкуствени венци

Цени на едро и дребно.

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;

3400 Монтана        тел. 096/306 310

Ние имаме всичко, от

което се нуждаете!

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

Д-р Петьофи Дамянов
/психиатър/

гр. Монтана, 208 кабинет,
поликлиника, II етаж.

Понеделник и четвъртък
от 8,30 до 16,30 часа

Тел. 0898/652019.

Ñúäúò â Ñòðàñáóðã íå å åòàëîí çà áåçïîãðåøíîñò

Пишат ни от Лом

Царедворците Симеон и Мария Луиза отново
надигат глава и застрашително точат зъбите
си за нов съдебен удар на присвояване и
посегателство за кой ли пореден път срещу
изконна собственост на страната ни, като
отнесоха въпроса до съда в Страсбург.

За сетен път се убеждаваме, че царските
издънки на причинилата толкова нещастия на
българите германска фамилия притежават
наглост и нахалство до безобразие, окуражени
от присъдите на продажни български
магистрати, подарили им т.нар. “царски имоти”
на цена за около 600 милиона лева настояща
българска валута.

Родоотстъпници адвокати от рода на Ошанов
и Екимджиев са готови да продадат и България
за пари, отстъпвайки я на хора присвоители като

въпросните от рода Кобурггота.
За тях парите са по-важни от

професионалната чест и Отечеството, което
важи и за фиктивния български гражданин,
придобил същото с користна цел и пълна
демагогия. Лошото е това, че от досегашните
решения на съда в Страсбург също личи груба
субективност и не отговарят на
справедливостта. Стигне ли се до разглеждане
на делата от горепосочения съд, почти 100% от
предполагаемите му решения да бъдат в полза
на крадливите наследници на Кобургите, довели
страната ни до национална катастрофа и
причинили немалко нещастия на изстрадалия ни
народ. Поне досега са били такива решенията на
този съд.

Георги АСЕНОВ, Лом



на читателя брой 32 (740), 12 - 18 август 2010 г.                стр. 7

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 11 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

Конкурс “Дъга над Клептуза” - Велинград

От Траяновата крепост ще продъл-
жиш и ще стигнеш турската кула, в
която са живели турските войници  за
опазване на хазните. Срещу кулата на
дясно има кладенец с много хубава вода
за пиене.От същият кладенец е искал
да пие и часовоя при кулата, ала войво-
дата не му е позволил.Над кладенеца има
малка полянка , в която поставихме
шестдесет чанти със злато. Там има
плоча на която пищов за белег
оставихме. По същата река се отива до
едно село , което се казва “Плоча”. Над
селото има висок камък, който се казва
“Орлов камък.” До него има друг камък ,
който е висок един аршин и два дълъг.-
По-нагоре на десет крачки има камък
отрязан като с бичкия, на него до земя-
та има поставен знак малък кръст. Три
крачки от него изкопай един аршин зе-
мя , ще намериш едно гърне с 500 пето-
лири.В същото място по-нагоре има во-
деница с тепавица.Пред воденицата има
три грамади от камъни и земя. В дясна-
та грамада няма нищо, а в средната има
три купа с пари. Насреща, на юг, на 100
крачки има камък, прилича на бременна
жена. Отгоре на воденицата има висо-
ко място , където ще видиш широк камък.
Той е плоча. Под него поставихме девет
чанти със злато. Още по-нагоре на от-
бивалото има камък на който поставих-
ме кръст и полумесец.Над знаците има
плоча с три пукнатини. Средната пук-
натина е най-голяма и в нея има двана-
десет чанти със злато и две златни
женски гривни.

В същата местност на север път ми-

нава покрай малко манастирче. От него
на запад има един бял камък, колкото
вол е. На него четири дупки с резки до
тях направихме за знак. На шест крач-
ки от знака на юг копай два аршина зе-
мя и вътре ще намериш едно малко буре
за вино пълно със златни пари. До камъ-
ка има хубава вода за пиене..

От същото място на север има сухо
дере, като го минеш на малко разсто-
яние от него ще срещнеш камък като
сандък. Малко на изток има камък, като
с бичкия отрязан, отгоре до земята. В
същото място има висок камък и на не-
го едно корито. Срещу слънцето от ко-
ритото на сандъка  на разстояние че-
тири крачки по средата изкопай и ще
откриеш четиридесет чанти злато. По-
нагоре на един куршум разстояние (200
метра) има хубава вода за пиене, казва
се “Харамийският кладенец.” При него е
гробът на дядо Петльо, при главата му
има един котел със злато, четири чаши
и неговата пушка, пълна с минцове
злато.

В конкурсната програма се
състезаваха над 150 момичета и
момчета на възраст от 5 до 25 г.,
разпределени в 4 възрастови групи.
Свои представители имаха
вокалните школи от София, Пловдив,
Варна, Русе, Плевен, Горна Оряховица,
Пазарджик, Петрич, Смолян, Хисаря,
Асеновград, Дупница, Стамболийски,
Елин Пелин, Велинград и Монтана.
Международното участие бе от
Черна гора и Македония.
Изпълнителите оценяваше жури в
състав поп изпълнителите Мими
Иванова и Развигор Попов,
преподавателят по поп и джаз пеене
Етиен Леви  и композиторът и
диригент Васил Делиев.

С първа награда при вокалните
групи в първа възрастова група
журито удостои вокално студио
„Детски смях”. Малките изпълнители
се представиха с песента за
таралежчето „Синди” и „Дива” – от
репертоара на Дана Интернешънъл.

Емели Римпева  грабна приза в
първа възрастова група. В
състезание с 18 деца тя се представи
блестящо с песните „ Майчице свята”
от репертоара на Мими Иванова и „ If
I were a boy” – от репертоара на
Бионсе.

Анна Владимирова взе златото
във втора възрастова група, където
се представиха 39 деца на възраст от
12 до 14г. Анна изпълни много

Ïåâöè îò ÎÄÊ “Íèå, âðàá÷åòàòà”
ãðàáíàõà ïúðâèòå íàãðàäè
Възпитаници на ОДК ”Ние, врабчетата” – град
Монтана се завърнаха с 4 първи награди от
Международния фестивал за млади изпълнители на
популярна песен „Дъга над Клептуза”, проведен в
град Велинград.

прочувствено и артистично песните
„Сбогом, мое море” от репертоара на
Катя Филипова и „Мария Магдалена”
от репертоара на Филип Киркоров. За
изпълнението си на руската песен

Анна получи и специалната награда
на сдружение „Славяни” – диплом и
статуетка.

Във втора възрастова група

журито присъди и две трети награди
за възпитаниците на ОДК. Те отидоха
при Борислав Володиев -13г., който
изпя „Душа” на Диана Експрес и
парчето на Кели Кларксън „My Life
Would Suck Without You ” и при Боряна
Асенова – 13г., която се представи с
песните „Малкият принц” и „Сателит”
, спечелила конкурса „Евровизия” тази
година.

В четвърта възрастова група
златото грабна 19г. Натали Ангелова
с невероятното си изпълнение на
песните „В очакване да съмне” на Ваня
Костова и  „Quando due si lasciano” – от
репертоара на Anna Tatangelo.

Вокалната школа при ОДК –
Монтана бе отличена от журито за
подбора на репертоар, представянето
и сложността на песните, вокалната
техника и сценично поведение на
своите възпитаници, а
ръководителите й Латика Боева и
Миглена Георгиева получиха дипломи
за принос във вокалната педагогика.

Директорката на ОДК ”Ние,
врабчетата” в Монтана Миглена
Георгиева бе удостоена на гала-
концерта със специална награда. Тя се
връчва на избрания за най-добър
вокален педагог на първия
международен фестивал за млади
изпълнители на популярна песен „Дъга
над Клептуза”. Наградата е уикенд за
двама с в най-добрия СПА център на
Балканите – хотел „Рич” във Велинград,
осигурена от Сдружението на
ресторантьорите и хотелиерите в
родопския град.

Участието на децата в двата
конкурса бе възможно благодарение на
подкрепата на Община Монтана, ОДК,
Ротари клуб и родителите на
участниците.

“Слово плюс”

Един от най-претърсените места в
България за скрити съкровища е Троянския
балкан. Разкопаван, разтърсван от взривове,
претършуван и изследван педя по педя той и
днес не е престанал да бъде предпочитан
обект но вече на търсачи притежаващи не-
вероятна електроника за издирване на под-
земни богатства. Говори се, че богатства-
та скрити в Троянския балкан са били заси-
чани от спътници около земята. Истина е,
че тук по време на римската империя е има-
ло златни мини, шлаката която и досега се
намира в балкана. Да се открие истински опис
за тези невероятни богатства е почти
невъзможно, но описи са се продавали и се
продават и до днес, на  добра стойност. Ние

Превод от английски на български.
Показване на романизацията
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Емели РИМПЕВА  грабна приза в
първа възрастова група

предлагаме няколко оригинални преписа за
тези съкровища, и пожелаваме на закупили-
те ги вече, приятно дирене...

СТАНЧОВ ПОЛИГАР
Това е обща пещера на седем войводи.

Римляните му казват “Търпана”,а ние по сла-
вянски“Цар богатство”. Пещерата е на из-
вора на  реката Черни Осъм. На извора  сре-
щу седемтех стъпала е “Ембеяз”   едно
трудно, непроходимо място.Там е пещерата,
която гледа право на пладне, а когато грее
слънцето на обяд, бие право в пещерата на
смока.Под същата пещера има една ръка /
чолак/.Под тази ръка  има една затулена пе-
щера.

Вътре в тая пещера има мост от дърво
и железа.Под моста окачени котли с пари.С-
рещу вратата има правен смок от восък,
седемдесет и две оки тежак. Вратите са
желязни и са заключени.В пещерата има два
големи образа. В първия образ има книга, ко-
ято ще даде указания за съкровището.От
вън са следните  белези: един глог ограден с
окоп и едно хайдушко кладенче под глога-
.Под глога има плоча, тя е вход. Местността
“Станчов полигар“ там има плочи/скали / ка-
то биволски чулове жълти.Една плоча ще се
намери бяла и на нея има кръст и дупки с
устата надолу и там е входа за
съкровището. За да стигнеш до съкровище-
то ти трябват три часа до трите венци от
Троянския манастир.Там е“Хайдушкото кла-
денче”,”Рогачев рог”, “Гърбавата баба”, два-
та бука оплетени, два камъка като два
сандъка, и три грамадни камъни.”Чаушов дол”,”
Равното усое “, дола “ Кози брод“ и “Редоти
равнище” Същата пещера е пукната отго-
ре и вътре има тел вързана и на нея нанизани
двадесет и пет пендара. Вътре има един по-
повски кюрк,един часовник и една брадва.Вът-
ре има седем грамади пари.

Отвори врати новото студио “Фотосесия".
Студиото е първото в Монтана, което предлага

заснемане на фотосесии с професионално
студийно осветление и фонове. Предлага  също

фото и видео заснемане на сватби, балове,
кръщавки и други семейни тържества, както и
заснемане на репортажи от събития. Студио

“Фотосесия" се намира на улица “Парчевич" №2 -
зад физкултурния салон на ПМГ и ГПЧЕ.

За контакти - 0889 444117,
0898 709229 и 0878 709229.
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поети земляци

Фунев решително се противо-
поставя на утилитарната, посред-
ствена тематика, на фалшивата
сюжетност, отблъсква го самоцел-
ното изобразително изкуство, ко-
ето служи само на определени
среди. Той не отстъпва от своята
дързост да изобразява живота и не-
говите отрудени, честни герои, но-
сители на здрав боен дух и физичес-
ка коравина.

Едва завършил Академията, без
авторитет и стабилно положение
сред колеги и общество, излага на
общата художествена изложба
статуите „Хамалин” и „Момиче”.
Неговият „Хамалин” показва чове-
ка от дъното на живота, отритна-
тият от обществото бедняк, кой-
то продава силата си, подложен на
безмилостна експлоатация. За мо-
дел му служи циганин-преносвач.
Острият социален смисъл на обра-
за е показан и в скулптурата
„Безработен”.

Иван Фунев се стреми не само в
скулптурата, но и чрез словото да
покаже отношението си към
действителността. Хр. Радевски
взема негови стихове за сп.. „Релеф”,
Л. Стоянов го представя  във в.
„Щит”, а Мл. Исаев го включва в сбор-
ника „Кормило”. През 1932 г.  изда-
телство „Нов свят” издава стихос-
бирката на Фунев „Червени трак-
тори”. И независимо от грапавини-
те на тази поезия, тя е едно коло-
ритно явление като поезия на един
пролетарски скулптор, който тър-
си нов път в развитието на българ-
ското пластично изкуство.

Той въвежда работника като
участник в големия двубой на
времето. Изразеното в неспокойни-
те задъхани строфи, намира живо
превъплъщение в творбите, които
създава: „Рабкори”, „Машинист”,
„Стачен пост”, барелефите
„Събрание” и „Трета класа”, релефът
„Майка”. Те са блестяща защита на
неговите възгледи и силата на та-
ланта му.

Специално място Фунев отделя
на жената: „Работнички”, „Портрет
на М.Ц.”, „Портрет на Ю.И.”,
„Девойки на гроба на Ракитин”, „На
чешмата”. Петметровата компози-
ция „Майка” е поставена пред
Института по епидемология и мик-
робиология в София. В женските об-
рази разчупва традиционната
представа, докосва се до неповто-
римо философско внушение.
Неговите образи излъчват някакво
особено духовмно озарение, зад су-
ровата линия на изражението про-
зира ведрина, напира романтика.
Художникът не илюстрира трудо-
ви сцени, не се движи по външната
оголена линия на сюжетното
развитие, а дири дълбоките духов-
ни координати на героите.

Иван Фунев активно се включва
в дейността на „Дружеството на
новите художници”, създадено през
1931г. Учи се както от нашата на-
ционална традиция, така и от вид-
ни представители на изкуството
като Шадр, Майол, Колбе, Барлах,  с
някои от тях има по-близки
контакти. Това разширява диапазо-
на на неговите търсения, свързва

F от 5 стр. го още повече с новите тенденции
както в българското, така и в све-
товното ваятелско изкуство. По
пътя на майсторството той про-
явява черти като дръзновение,
отхвърляне на рутината, смелия
жест да провокира, да налага не-
очаквани пластични решения.

 В нашата скулптура Фунев об-
новява жанровете на релефа и
фрагмента, използва като матери-

ал сивия камък, бронза, чугуна, бе-
тона и желязобетона, електролит-

ната мед. Сам той разказва за пър-
вите си опити, че вае от кал, глина,
даже от пясъка на морския бряг.
Обявява се срещу мрамора, тъй ка-
то той чуждее на тематиката му,
не отговаря на неговите идейно-
естетически схващания..
Експериментира без боязън от
непризнаване. С дискретна неж-
ност и простота се открояват
пресъздадените от майстора
образи, взети направо от живота.
Наричат го „червения скулптор”.

Първата си самостоятелна из-
ложба организира заедно със
Стоян Венев в едно мазе. Двамата
я наричат „Седем стъпала под зе-
мята”. Така от най-ниското стъ-
пало на живота тръгват, за да
стигнат висините на зрялото ху-
дожествено майсторство.

Тази първа изложба е последва-
на от още две изложби в София, а
след това в Пловдив и Варна. Така
в периода 30-40-те годиниФунев
разкрива своето дарование, създа-
ва редица шедьоври и заема челно
място в развитието на нашата
скулптура. Много други наши твор-
ци продължават започнатото от
него.„Ако търсите корените и
върховете, те тежат на място-
то си. Идете в тридесетте годи-
ни-там ще ме намерите”

След девети септември Фунев
създава няколко творби, в които
откликва на новите проблеми:
„Обвинителка”, „Партизанин”, „и
др.

По време на Отечествената
война Фунев показва свои творби
на организираната тогава излож-
ба „Фронт и тил”

 По сюжетите на по-късно съз-
дадените произведения можем да
съдим за хрониката на времето, за
изискванията на живота в
България: „Победителят”,
„Сондьори”, „Почивка, „Жената на
моряка” и много други творби до-
пълват разностранните му
търсения. С дискретен лиризъм
авторът претворява съвременни-
те вълнения, своите богати наб-
людения върху човешките
преживявания. Смело отговаря на
потребностите на времето, без
да жали сили. Една от най-зрелите
му творби е „Боянският майстор”.
Истинска възхвала на творческия
дух. Тя олицетворява непобедимос-
тта на човека, който създава ис-
тинската красота, надживяла
времето.

Извървял един нелек и дълъг
път, творил пет десетилетия,
майсторът и като творец, и като
професор в Художествената
академия, насърчава своите
ученици, много от които днес са с
място в развитието на българс-
ката скулптура. За смисъла на своя
труд той казва :

„По-рано аз отричах чистата
красота, просто не я виждах.
Разбирам, че сега вече тя не може
да не ни занимава. Нека младите
се мъчат да я постигнат. Но ако
може по наша, по българска да бъ-
де тая красота. У нашия народ има
нещо особено, което не се среща
никъде, у никой друг народ,
нашенската, българската хубост”

Произвежданите изделия от „СИМЕКС” ЕООД са със
специално предназначение и много широк обхват на
приложение:

·Широка гама от стандартни и подвижни гумено -
лентови транспортьори и резервни части за тях –
ролки, задвижни и опъвателни станции, барабани и други,
използвани за превоз на насипни материали в различните
области, като циментовата и химическата промишлености,
селско стопанство, лека и преработвателна промишленост,
вародобив, зърнопреработка, рудодобив, енергетика,

въгледобив, хранително – вкусова промишленост и други по наша
документация, на клиента или съвместно разработена такава.
Ролките се произвеждат  на технологична линия по съвременна
уникална технология, голям гаранционен период, пригодени за
ремонт, работещи при висока концентрация на прах, влага и
агресивна среда;

·Сухи ръкавни с импулсно продухване филтри,
предназначени за очистване от прах на запрашен въздух и такива
газове в отрасли на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо и гипсодобива, скалната
обработка и други;

·Мокри инерционни филтри – със същото предназначение
като сухите, но  се използват при повишена влажност на
очиствания въздух и газ;

·Инсталации за микропродукти  - предназначени  за
получаване на високо дисперсни микропродукти с едрина от 5 до
300 µm чрез сепариране на насипни или смлени минерални суровини;

·Нестандартно оборудване, включващо обикновени метални
конструкции или такива с повишена точност, изискващи
специални части по документация на клиента или съвместно
разработена такава.

Криводол,3060, ул.
„Георги Димитров” 124 А,

тел: 09117 2563, тел/
факс: 09117 2130,

е-mail: simex_03@abv.bg

Анастас СТОЯНОВ

Êúñíà ïåñåí çà ñàìîòåí

ïúòíèê

ЗАЩО ми казвате, че любовта е
птица,

и как ли аз да ви повярвам, как?
Любов, любов,
ако наистина си птица,
защо отлиташ ти, но не долиташ пак?

Защо ми казвате, че любовта е песен,
и как ли аз дави повярвам, как?
Любов, любов,
ако наистина си песен,
защо заглъхваш ти, но не отекваш

пак?

Защо ми казвате, че любовта е огън,
и как ли аз да повярвам, как?
Любов, любов,
ако наистина си огън,
защо угасваш ти, но не припламваш

пак?

Затуй си казвам аз, че любовта е мъка,
без звук и без крила – беззвезден мрак.
Любов, любов,
ако наистина си мъка,
не си отивай ти, за да те чакам пак!...

Íåäîïèñàíî…

Не отваряй никому,
та бил той вятърът,
снегът или дъждецът.

И облакът ще те събуди
някой път –
не му отваряй.
Чакай мен.

23.Х.2003 г. /зала за хемодиализа/

Êúñíà ëþáîâ

АЗ благославям Първата, но вярвам
във Късната любов: тя Бог е мой;
не в пламъка – а в буйната жарава,
не в пролетта – а в есенния зной.

Аз благославям утрото невинно,
но обожавам моя грешен ден;
на мен ми дайте старо южно вино
и стара песен дайте ми на мен!
И старите приятели! И стари,
все още несразени врагове…
И знамената стари на България,
непоругани в стари боеве!

Март 2002

Áúëãàðîðîäèöà

БОГОРОДИЦЕ, майко Българородице,
не ти ли додея беди и тегло?
Каква бе таз твоя зодия-зодище,
та все те тегли от зло към по-зло?

Небо ли е ниско, свят ли е тесен,
та все те сънувам с чембер на лице:
с плач в душата – на устни с песен,
с китка на чело – със сълза на сърце.

Сред зли прокоби родена и раснала,
над толкоз бесни бездни минала,
звезда да беше – да си угаснала,
скала да беше – да си не сринала.

А ти огряваш със забрадка земята,
светулчице моя, с усмивка на лице,
на устни с песен, с плач в душата,
с китка на чело и сълза на сърце.

Септември 2002

Ñþæåòèòå îò æèâîòà íà
ðàáîòíèòå õîðà ñà ìè áëèçêè


