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Златко ЖИВКОВ

Иван АСПАРУХОВ

Орязването на средствата ще застраши част от
услугите, които са жизнено необходими за
хората, казва кметът на общината пред в. “Дума”

Иван Аспарухов е роден на 10 август 1956 година в Мездра.
Завършил е средно образование – строителство и архитек-
тура във Враца, висше – Стопанска академия в Свищов, управ-
ление на стопанската сфера. Специализация в УНСС по мест-
ни финанси и местно самоуправление. Дълги години работи в
производствената сфера – монтажник, през началник капи-
тално строителство, директор по производствената част,
управител на държави фирми, три години в банковата
система, един мандат зам.-кмет и два мандата кмет на общи-
на Мездра. Женен, с двама сина.

Подписка за отстраняването на
Божидар Димитров от длъжността
министър, отговарящ за българите в
чужбина, стартира Младежкото обединение
/МО/ в БСП на сайта www.azprotestiram.com .

Поводът е скандалното му и цинично из-
казване по отношение на българите, напра-
вено във връзка със спора около автентичнос-
тта на предполагаемите мощи на Св. Йоан
Предтеча, открити на остров Свети Иван
край Созопол.  Мотивите за исканата остав-
ка са - неуважение към българите, уронване на
престижа на държавата, чийто официален
представител е Божидар Димитров, разпрос-
траняване на неморални, обидни и накърнява-
щи достойнството на гражданите твърде-
ния чрез национална медия и безотговорно по-
ведение и провокиране на криза около една без-
спорно важна за културата и културния ту-
ризъм откритие.

Подписката започнаха младите социалис-
ти от Бургас сред хората, гласували доверие
на Божидар Димитров. Той бе избран като пред-
ставител на ПП ГЕРБ от 2-ри многомандатен
избирателен район Бургас. Според МО в БСП
обаче поведението му и мълчанието на пре-
миера по темата превръща проблема в
национален. Чрез интернет в подписката мо-
гат да участват хора от цялата страна.

Пръв своя глас за оставка на Божидар
Димитров в сайта www.azprotestiram.com даде
председателят на МО в БСП Явор Гечев.
„Изцепката на Божидар Димиторв не е само
изпускане на нервите, което също е
недопустимо. Тя е много по-опасна, защото е
знак за новия морал, който налагат
управляващите, за отношението им към дос-
тойнството на гражданите. След като пат-
ронът му Бойко Борисов нарече българите
„лош материал”, изглежда в реда на нещата
Димитров да продължи тезата. Явно е, че пре-
миерът ще мълчи и няма да го  уволни. Затова
е време да се намеси гражданското общество!”,
заяви Явор Гечев

Един министър е на мястото си, когато
влиза в новините с действия, не със скандали.
В отчета за свършеното от министър
Божидар Димитров през едната година уп-
равление на ГЕРБ, освен изреждане на излож-
би и издадените 2 хиляди удостоверения за
български произход, просто липсва друго. До
момента министър Димитров е „работил” по-
вече върху непремерените си изказвания и
гафове, отколкото върху реалните си зад
задължения. През януари тази година заради
изказването му, че България може да наложи
вето на членството на Турция в ЕС, ако не се
постигне споразумение за компенсациите за
тракийските изселници, Божидар Димитров
получи последно предупреждение от премиера,
припомниха младите социалисти.

10.08. 2010 г., гр. София
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- Уважаеми г-н Живков, какво
бихте казал за функциите на
български регион Мизия, който
като европейска структура
включва областите Видин,
Монтана, Враца, Плевен и Ловеч?
Кога ще усетим нейното
присъствие в икономическия
живот на региона?

- Прави ми впечатление, като че
ли оперативните програми
обикалят, образно казано, този
регион. Една голяма част от
инвестициите, които планира да
свърши държавата през тази
година, са в Южна България, в
проходите, в магистралите. В
Северозападния район не се
забелязва много голяма
икономическа активност. Разбира
се, всичко остава на оперативните
програми на ЕС, на битките на
отделните общини и все пак на
онова, което министерствата
имат да направят. Да, период на
криза е, неприятен е моментът, че
в чисто демографски план този
район е в тежко състояние и за да
бъдат привлечени повече хора,
гости, инвеститори, туристи,
наистина трябва да се отдели
много повече внимание на големите

Златко ЖИВКОВ, член на Комитета на регионите,
заместник-председател на НСОРБ и кмет на
Община Монтана, пред в. “Слово плюс”

инфраструктурни проекти.
- Как оценявате работата на

Общинската администрация с
Общинския съвет в Монтана?

- Това е трети мандат, в който
работя с различен общински съвет
- както с различния състав на
Народното събрание, с различни
областни управители, така и с
различна конфигурация в
Общинския съвет. Трябва да кажа,
че и през трите мандата се старая
да намеря общ език с тези хора, без
значение какви политически сили
представляват, защото всеки един
от тях се е клел да работи за
интересите на жителите на
Община Монтана. Аз мисля, че в
голяма част от действията си те
оправдават това поведение.
Радващото е, че почти всички
големи и важни решения, които се
взимат за развитието на
общината, обикновено са с много
голямо болшинство. Лично аз
смятам, че човек, когато търси
начин да свърши работа, среща
отговорни и сериозни хора.

- До къде стигна Общината със
създаването на общинска
полиция?

- До никъде все още не е стигнала

Общината. Имаше едни коментари,
че е необходимо да има общинска
полиция. Може, но ако полицаите
дойдат заедно с бюджет и с всичко
останало, което е небходимо, за да
могат да реагират общините. С
изключение на най-големите 7-8
общини, които по обясними причини
имат много и повече финансови
средства, останалите няма да
могат при тази нормативна база да
наемат допълнително полицаи и да

Как оцеляват общините в условия на криза и рестрикции в
бюджетните субсидии
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- Г-н Аспарухов, преди време
казахте, че ако субсидиите за общи-
ните се намалят с 12% на годишна база,
най-малко 60 общини ще изпаднат в
тежко състояние, за да им се помогне
в изравнителната субсидия. Какво
трябва да се направи, за да се помогне
на общините?

- Направихме изчисленията, след ка-
то разбрахме процента, който ще бъде
отрязан от бюджетите на общините,

както и че се запазва 100% субсидията
по отношение на образование, социални
дейности, отбрана и сигурност. Това
означава, че цялата тежест пада върху
капиталните разходи. При тази ситуация
всички общини, чиито местни приходи са
равни или по-малки от изравнителната
субсидия, ще претърпят пълен крах по от-
ношение на общинските услуги, които са
жизнено необходими за хората.

- В какво положение е община

Мездра?
- Собствените ни приходи са по-

високи, но пак орязването на парите ще
се отрази. Трудно ще разплащаме общин
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ГУМИ - СЕРВИЗ

Младите от БСП
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ОБЩИНА МОНТАНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ
ОСНОВНИЯ РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛНАТА
УЛИЦА НА КВ.”МАЛА КУТЛОВИЦА” В
МОНТАНА. За целта са осигурени 311 000
лв. собствени средства от местната хазна.
Реконструкцията ще се извършва на ул.
„Вапцаров” – от центъра на квартала –
ул.”Детелина” - до обръщалото на автобус-
ната линия. В еднокилометровата отсечка,
където са подменени подземните
комуникациии, ще бъде положена изцяло но-
ва асфалтова настилка.

***
ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЕПА-

РИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛА-
ЦИЯ НА ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТ-
ПАДЪЦИ В МОНТАНА.

Средствата за изграждането на пър-
вия етап от инсталацията през тази го-
дина са осигурени от държавния бюджет, в
частта „Екология”. Очаква се отпусната-
та целева субсидия на община Монтана да
е около 1,5 млн.лв. Строежът вероятно ще
продължи няколко години, а практиката
показва, че подобни съоражения излизат
приблизително 5-6 млн.лв.

***
ПАНО С ИЗГЛЕДИ ОТ ГРАДА ВЕЧЕ ЩЕ

КРАСИ ЦЕНТРАЛНАТА УЛИЦА НА
МОНТАНА. Вече няма да сме свидетели на
грозната гледка, разкриваща се при преми-
наване покрай бившия магазин „Валентина”.
На мястото на витрината с некролози и
афиши е монтирано и осветено нощем  кра-
сиво пано. Обектът ще бъде под постоян-
но видеонаблюдение с камери. „Така се на-
дяваме да предпазим новата придобивка от
недоброжелатели и вандалски набези”, за-
яви кметът Златко Живков.

***
СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕД-

ПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА” ще почистят памет-
ника на Христо Михайлов и Михайловата
къща в градинката при църквата, които са
надраскани и заляти със синя боя.

***
СЕДМАТА СИ САМОСТОЯТЕЛНА ИЗ-

ЛОЖБА ПОДРЕДИ В ГАЛЕРИЯ “ЛЮТА” В
МОНТАНА ХУДОЖНИЧКАТА ВИКТОРИЯ
МИХАЙЛОВА. Експозицията “Глътка въз-
дух” показва 19 творби, рисувани през пос-
ледните две години. Преобладават живо-
писните платна, сред които се открояват
3 графики и 1 рисувана керамика.

Ценителите на изобразителното изкуст-
во могат да се сдобият с картина от мла-
дата авторка срещу сума от 100 до 500 лв.

Изложбата ще остане в експозиционна-
та зала на книжарница «Батко Джони» на
бул. «Трети март» № 88 до края на август.

Тихомир  ЙОРДАНОВ

ÄÚÐÆÀÂÍÀ  ÃÐÈÆÀÄÚÐÆÀÂÍÀ  ÃÐÈÆÀÄÚÐÆÀÂÍÀ  ÃÐÈÆÀÄÚÐÆÀÂÍÀ  ÃÐÈÆÀÄÚÐÆÀÂÍÀ  ÃÐÈÆÀ

Следят те и престъпници и
власти.

Това е, тъй да се рече, отчасти
загриженост за твое щастие.

Подире ти вървят копои,
по пътища, по спирки и завои
подслушват телефони твои

и дебнат, неотпуснали клепачи,
неспящи камери  най-паче.
Теб гледат съвестно и значи

това е свободата ни честита -
не можем да сме в сянка скрити.
Къде се губиш? – мигом ще те

питат,

ще снемат  отпечатъци от
пръсти

за полицейски документи тлъсти
и на детектора  в  мъглите гъсти.

Това е вече грижа /Ти го каза!/:
държавата ни иска да ни пази
от разни дивотии и оказии.

ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ

Господин посланик, ти си много мил.
С българския сякаш,че си се родил.

В тази дипломация ти си просто
спец.

Вещо ни съветваш като вражалец.

Човек не случаен, а случайно как
всъде обичайно се оказваш пак?

Казвам ти го честно: - Слушай, бе
човек!

Хайде не  случайно хващай пътя
мек.

И съвсем любезно на изпроводяк:
„Ай си… бай, Уорлик! Заповядай

пак!!”

Не съвсем на шега

ËÈ×ÍÎ ÙÀÑÒÈÅËÈ×ÍÎ ÙÀÑÒÈÅËÈ×ÍÎ ÙÀÑÒÈÅËÈ×ÍÎ ÙÀÑÒÈÅËÈ×ÍÎ ÙÀÑÒÈÅ

Една с приятна външност дама
на чай интимен ме примами.

Ти знаеш, че не съм по чая,
но друга работа е тая…

- О, господине, - дамата ми каза,
-

животът всичко ми показа:

два брака, малко изневери,
но лично щастие…не се намери!

За мен душата е най-важна –
по-сладка от  целувка влажна…

- Нима, - възкликнах аз, - госпожо,
душа да се …опипва… може!

Êîíôðîíòàöèÿ è êîíôëèêòè
çàïëàøâàò ìåñòíàòà âëàñò

ските задължения и ще натрупаме
задължения, ако не прекъснем доставките
на енергоносителите. Може би ще се нало-
жи редукция на част от образователната
система – на детските градини, където
издръжката е изцяло на общинския
бюджет. Има голяма опасност за дисба-
ланс на териториално и общинско ниво.
Заетите в определени сектори ще получа-
ват заплати без рестрикции, а други мо-
же и да не получават възнаграждения.

- На какво тогава разчитате, може
би на еврофондовете?

- Еврофондовете дават възможност за
покриване на реализирани ангажименти, ко-
ито предварително са разписани. За да мо-
гат да се усвоят евросредства, първо
трябва да се осигури национален ресурс и
тогава да се чака за кофинансиране от ЕС.
Лутането с европейските фондове в мо-
мента не е случайно – липсата на финан-
сов ресурс води до затруднение в осигуря-
ването на национално съфинансиране. При
това рязане на общинските бюджети мно-
го малко общини могат да си позволят 5-
процентно кофинансиране за проект.
Общините трябва да започнат да мислят
в близките 5-6 месеца за осигуряване на
мостов ресурс. Ако в началото по-големи-
ят размер на аванса ще покрие някои
ангажименти, предстои разплащане на те-
кущите разходи и те трябва да се покри-
ват със собствен ресурс, т.е. с кредитен
ресурс. При евентуално повишаване на лих-
вите ще се появи още една тежест. Ако
изпълним поне малка част от европейски-
те фондове, ще бъде голямо постижение
за държавата. В момента процесът по ус-
вояването на средствата е изключител-
но рисков.

- На какви проекти се надява
общината?

- Кандидатстваме по всички отворени
мерки, по които имаме право. Ако бъдем
одобрени, ще преценяваме как да реагира-
ме и до каква степен да поемем определени
ангажименти. Периодът е тежък във фи-
нансово отношение. Състоянието в общи-
ните не е много добро, взаимоотношени-
ята общински съвет – кметове също.
Затягането на финансовата примка води
до нови конфликти. Предстои финансово
приключване на годината, а 2011-а започ-
ва с предизборните лозунги. Тогава конф-
ронтацията на местно ниво ще се засили
още повече. А това трудно се съчетава с
усвояване на европейски фондове.

- Защо прогнозирате повече конф-
ликти между кметове и общински
съветници?

- Те ще настъпят още през това лято,
след актуализацията в бюджета.
Промените минаха предвид конфигураци-
ята на политическите сили в парламента,
но ние предупредихме централната власт,

че те ще предизвикат сътресения в 264-
те общини. Ще трябва местната власт
да актуализира бюджетите си в средата
на годината, което не е правено от 1996
година насам.

- Вие имате ли проблем с Общинския
съвет?

- Не става въпрос за проблеми, а за
принципи. Дискусиите по бюджета винаги
са били най-тежката част от сесията на
Общинския съвет. Дебатът сега на мест-
но ниво ще бъде по-остър, отколкото на
национално. А какво ще се случи, ако в 50,
60 или 100 общини не се приемат
актуализациите, което е нормално? Ето
нов казус за конфронтация. Защото дър-
жавните взаимоотношения се запазват,
а излиза, че трябва да се коригират мест-
ната приходна база, местната разходна
база, местните отговорности. Няма от-
говор какво ще се случи, ако не се приеме
актуализиран бюджет. По стария не мо-
же да се работи, нали? А със служебен бю-
джет може ли да се работи? На практика
се стига до конфронтация между двата
органа на местно управление, а личност-
ното противопоставяне винаги го е имало.
Когато всичко това се съчетава с тежка
есен и зима, затруднения в социалния
сектор, представете си на какъв артиле-
рийски обстрел ще бъдат подложени мес-
тните власти преди изборите.

- Има ли решение на създалата се
ситуация?

- Имало е и по-трудни времена. Но дър-
жавата е събирала ресурс и в края на годи-
ната се е справяла с проблемите на
общините. България е в перманентна
криза, но процесът на лечение сега е спрян.
В подобна ситуация трябва да се търсят
други решения. Бих предложил тотална и
неотменна децентрализация. Досега то-
ва така и не се случи, но сега, ако ще се
прави административна реформа, това е
начинът. Трябва да кажем от кои функции
може да се освободи държавата, кои да по-
емат общините със съответния ресурс.

Местната администрация и местно-
то самоуправление са тези, които имат
опит и са специализирани в предлагането
на услуги на населението. Държавата оп-
ределя политиките в секторите. Услугите
трябва да се предоставят от
администрацията, което е най-близко до
хората, за да могат те да чувстват тези
услуги и да не се налага употребата на
допълнителен ресурс. Когато се положат
основите на нормалното функциониране на
услугите на местно ниво, започва да се
търси качество.

А сега какво ще направим? Ще отре-
жем от средствата за общините, които
предлагат услуги на хората. Значи тряб-
ва да избираме. Първи вариант – от 134
услуги, които предлагаме, да оставим всич-
ки услуги, но ще влошим качеството. И

двата варианта не са добри. Затова е не-
обходима децентрализация. Ако такава
имаше, щяхме ли да говорим за актуали-
зация на общинския бюджет? Някой оце-
нява ли сега, че местните ни приходи са
пострадали с 20% от кризата. Понесли сме
този удар директно, без да го калкулира-
ме в рестрикциите, които предлагат се-
га в бюджета.

- Явно децентрализацията е болна
тема за общините?

- Трябва да се отчете, а ние правим
децентрализация вече 20-25 години.
Примери от северноевропейските страни
са показателни – намаляване на админис-
тративния персонал на държавно ниво,
увеличаване на услугите по места и в край-
на сметка – усещане сред хората, че па-
рите им отиват за това, за което ги
дават, както и че им се предлагат услуги,
от които имат нужда на съответната
територия.

 Ние се борим с държавата кой ще при-
бере ресурса, кой ще го разпределя и
администрира. Това вече не е работа на
министерствата. Те трябва да се занима-
ват със стратегии в отделните сектори
– как ще изглежда системата след 5 го-
дини в областта на образованието,
здравеопазването, икономиката. Ето как-
ви лутания има в еврофондовете. Това е
нормално за първия планов период, но е
ненормално, ако държавата си е постави-
ла тази задача на първо място, да не нап-
рави необходимата синхронизация. Защото
излиза, че с единствения инструмент за
външен ресурс, каквито са европейските
фондове, след като спряха външните
инвестиции, ние не можем да боравим.

- Какви други стъпки са особено
важни в този момент?

- За да преориентираме държавната и
местната администрация в новата посока,
трябва да обърнем поглед към бюджета
за 2011 г. Защо да не направим следната
крачка: да определим дела на общинските
бюджети в консолидирания държавен бю-
джет като твърда цифра. Ако това стане,
мисля, че надолу механизмите на разпре-
деление ще са ясни и ще се създадат усло-
вия за по-добър диалог между общините и
МФ, в който веднъж договореният ресурс
за местната власт няма да бъде променян
и ние ще намерим начин за разпределени-
ето му. Може би при такива взаимоотно-
шения ще се създадат условия за по-голя-
ма балансираност, която сега предлагаме
като антикризисна мярка, ще търсим ва-
риант за подпомагане на по-малките
общини. Ако сега имаше, както
предлагахме, друг механизъм за изравни-
телна субсидия, ако имахме малък гаран-
ционен вътрешен фонд, сега можеше да
се подпомогнат онези над 60 общини, за
които смятаме, че ще изпаднат в най-
тежко положение.

Тел. 096/30-69-69 GSM: 0886/922 092

“Потъване” - Виктория МИХАЙЛОВА

Коста ДРАГОСТИНОВ

Всеки преде за себе си
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Раници, футболни топки на отборите
„Милан” и „Манчестер Юнайтед”, както и
парична награда от по 100 лева връчи кме-
тът на Монтана Златко Живков на
Денислав Ивов и Златан Златанов. Двете
момчета  спасиха 10-годишния Цветослав,
който падна в канала на ВЕЦ „Огоста”
неотдавна.

Денислав е на 14 години, може да плува и
е приет специалност „Възобновяеми енер-
гийни източници” в Професионалната гим-
назия по електротехника в Монтана. Без
приятеля си Златан едва ли щял да се спра-
ви в трудната ситуация. Течението на во-
дата в канала е много силно, заради изпус-
кането на водите от язовир “Огоста”.
Опасният канал взе две жертви това лято.

Златан е на 16 години и учи в
Професионалната техническа гимназия
специалност ”Машини и системи с цифрово
програмно управление”.

Двете момчета взеха решение в крити-
чен момент и това спаси човешки живот,
каза кметът Живков. За геройската си пос-
тъпка заслужават уважение и могат да бъ-
дат пример за своите връстници.

Äâå ìîì÷åòà áÿõà
íàãðàäåíè çà
ãåðîè÷íà ïîñòúïêà

РИОСВ - Враца
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«Íàòóðà» 2000

След  година управление на ГЕРБ,  сис-
темата на здравеопазване се намира в кри-
тично състояние - забавени плащания,
натрупани дългове на лечебните
заведения, липса на визия за реформа.
Едностранни и непрекъснати са промени-
те на финансовите параметри от страна
на МФ и НЗОК. Наруши се финансовата
устойчивост на касата. В разрез със
Закона за здравното осигуряване  и
Националния рамков договор от края на
миналата година, НЗОК  въведе практика
на частично заплащане за извършена
дейност.  Не стана  ясно защо при отче-
тен излишък  от  455 млн.лв за 2009г. НЗОК
не се е разплатила с изпълнителите на
медицински услуги за ноември 2009г. Няма
отговор на въпроса  кой носи отговорност
за неизпълнението на Закона за бюджета
на НЗОК за 2009 и Националния рамков
договор. Къде отидоха парите от излишъ-
ка и как се използват? С промените в
Закона за здравното осигуряване се стес-
ни общественият характер на НЗОК.
Касата прекрати практиката, наложена
от предишното управление, на сайта на
институцията да се обявяват решенията
на управителния орган и да се публикуват
месечните отчети за изпълнение на
бюджета. Елиминира се всякаква възмож-
ност за обществен контрол.   В приетите
на 31 март   „антикризисни” мерки на пра-
вителството беше записано въвеждане
на трипартитно управление на НЗОК.
Решение, което  не е изпълнено. Не се ре-

Позиция

Íàïðåæåíèå, ïîðîäåíî îò
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в останалите това няма да е
проблем. По принцип това е една добра
идея.

- През миналата година вие изка-
захте мнението, че общините могат
да изпълняват закона за домоупра-
вителите и Закона за етажната соб-
ственост едва през тази година за-
ради непредвидените финанси. Как
го изпълнявате сега?

- Ами по същия начин, по който и ми-
налата година. Това не е първи случай, в
който държавата ни делегира някакви
отговорности без ние да имаме
правомощия. В условия на финансова
криза, когато съкращаваме хора, кога-
то съкращаваме финансов ресурс, кой-
то и без това е недостатъчен, това е
един допълнителен ангажимент, да не
кажа тежко бреме, което естествено
е най-лесно да бъде прехвърлено на
общините. Проведени са доста
процедури, доста работа е свършена в
тази част, за да могат да заработят
тези нови съвети по местоживеене на
хората и вече имаме резултати в зна-
чителна степен, но все още сме доста
далеч от крайния резултат по обясни-
ми причини.

- Пролетта на тази година беше
много наситена с културни събития
в общината. В условията на криза,
как осигурихте средства за обезпе-
чаване на тези мероприятия и как
оценявате въздействието им вър-
ху самочувствието на гражданите?

- Монтана през пролетта беше до-
макин на няколко форума: „Напеви от
Северозапада”, традиционните Дико-
Илиеви празници, фолклорния фестивал
по повод празника на Монтана Свети
дух – изобщо един много наситен  от-
към културен календар беше пролетния
сезон. Това засяга хората, защото е
свързано с културното, духовното раз-
витие на общността, в която живеем,
в случая в о нашата Община. Хората го
приемат, много голямата посещаемост
на всичките тези събития показва, че
има интерес към тях. Всичке меропри-
ятия бяха обезпечени на 100% от мес-
тния бюджет. Имало е моменти,
периоди, в които Министерството на
културата подкрепяше по един или друг
начин подобни инициативи. Както е из-
вестно обаче, това е най-бедното и най-
слабо финансово  министерство в дър-
жавата и тази година изобщо не учас-

тва под никаква форма на тези, вклю-
чая и национални фестивали, какъвто
беше случаят с Дико-Илиевите
празници.

- Стабилно ли е състоянието на
общината: Какво показват данните
за полугодието?

- Данните за полугодието показват
тежка картина за 264-те общини.
Общините получиха много тежък удар
с тази актуализация, която намали дър-
жавните дейности на общините със 100
млн.лв., която изхвърли доста хора от
общинските администрации и прекрати
една част от общинските услуги.
Общините ще пострадат и в момента
страдат от тези съкращения. Няма как
при подобна картина, който и да е кмет,
на която и да е община да се чувства
спокоен. Разбира се, ние приемаме антик-
ризисни мерки, актуализация на
бюджет, опитваме се да се справим в
тази ситуация, защото както и да го
коментираме близо 600 хил.лв. по-малко
са парите , които държавата ни отряза
само с тази актуализация и то в период,
в който разходите се увеличиха за мно-
го структури, за много служби. Така че
картината е сериозна и тежка и ни при-
нуди да предприемем известни мерки, до-
ри и с излизане в неплатен отпуск на
общинските служители, включително и
аз като кмет. Но вие виждате, че от
това работата в Община Монтана не
страда, напротив – моментът е акти-
вен строителен сезон, работи се доста,
макар и при тези условия. Тежко ще бъ-
де приключването на финансовата 2010
г., а като се има предвид, че следваща-
та 2011г. е изборна – никаква изненада в
положителна посока не очаквам след
всичко, което съм видял при предходни-
те изборни години.

- Има ли общини, които са стъпи-
сани от трудностите с парите и
предпочитат да не работят по про-
ектите от европейските програми?

- Има и такива общини. Една част от
колегите ми са възмутени и притеснени
от факта, че в тази страна всеки може
да се изказва както намери за добре за
която  и да е община или който и да е
проект, и ти непрекъснато трябва да се
обясняваш за едно или друго действие.
Една част от колегите ми пострадаха,
след като им бяха забавени плащанията,
някои за повече от една година, други бя-
ха притискани доста сериозно и една
част вече са демотивирани за реализи-
рането на такива проекти. Темата със

съфинансирането на европроектите пък
докарва други проблеми и общините, ко-
ито са по-слаби финансово естествено,
вече трудно могат да реализират поре-
дица от проекти. В повечето случаи
тези, които вече са успяли с един проект,
обикновено се отказват от реализира-
нето на следващ, защото нямат ресурс
за съфинансиране.

- Търсите ли допълнителни източ-
ници за попълване на общинските бю-
джети и конкретно за Монтана как
стои въпросът?

- Не сме спирали да търсим допълни-
телни източници. Очевидно е, че след ка-
то през общинските бюджети това е
най-ниското ниво на капиталова субси-
дия през последните 10 години, основно-
то нещо, на което се разчита, са опера-
тивните програми. Имаме спечелени
проекти, кандидатстваме  с други. Това
общо взето е разковничето за успеха на
повечето  общини. Освен оперативните
програми, се разчита на целеви субсидии,
на извънбюджетни средства, на собст-
вени средства, т.е. всевъзможни и раз-
лични източници, които да доведат пуб-
лично - частни партньорства за едно по
- добро развитие на общността, където
живеем, в случая общините. Монтана не
прави изключение от тези общини и аз
се радавм, че и по отношение на публично
- частните партньорства имаме едно из-
ключително добро взаимодействие с
гражданите. И наистина мисля, че ще
свършим доста работа и през тази
година, въпреки серриозните
ограничения, които ни наложи финансо-
вото министерство.

- Каква е прогнозата Ви, как ще
приключи финансовата 2010 г. за
Община Монтана?

- Финансовата година ще приключи
трудно не само за Монтана, а за всички
общини – с просрочени задължения, с не-
разплатени разходи. Все още е трудно
да се гадае за цифри, но при всички слу-
чаи към сегашната ситуация ще се до-
бавят поне още 100-200 млн. лв. за стра-
ната като цяло. Трудно ще бъде изпълне-
нието на бюджетите в подобни условия,
разбира се трудно е за всички в
държавата. По отношение на рамката за
2011г. – това е по-скоро темата, която
ме притеснява. Ако не бъдат договорени
нормални отношения с централната
власт, по всяка вероятност тази криза
с просрочените и неразплатени задълже-
ния на общините ще се задълбочи.
Въпросите зададе Параскева  МАРКОВА

шават най-важните въпроси на осигури-
телния модел-подобряване на събираемос-
тта на здравните вноски и доразвиване на
здравно-осигурителния модел.
Компрометира се доверието на здравно-
осигурените граждани  и на медицинските
изпълнители в здравноосигурителната
система. Разчиства се пътят за въвежда-
не на частни  здравноосигурителни
фондове.

В началото на март мнозинството в
Народното събрание  отхвърли  предложе-
нието на Коалиция за България  да се при-
еме Законопроект за актуализация  на бю-
джета на НЗОК за 2010г с 450 млн.лв. за
сметка на  планирания  излишък. Размерът
на сумата, с която предлагахме да стане
това, щеше   да компенсира заложените
по- малко  разходи за болнична помощ в
бюджета за 2010г. и неразплатените сред-
ства за 2009 г.  През юли, депутатите от
левицата отново алармираха, че предло-
жената от правителството  актуализа-
цията на разходната част в бюджета на
НЗОК с 220 млн.лв. е неефективна, защо-
то средствата са крайно недостатъчни,
за да се разплати реално извършената до
сега дейност и да се гарантира здравното
обслужване до края  годината.
Мнозинството в парламента  отново  не
ни чу. Заниженият  Бюджет на НЗОК за
2010 г доведе до закъсненията в разпла-
щането на Здравната каса с  договорните
й партньори. Липсата на средства  пре-
дизвика огромно напрежение сред пациен-

ти и изпълнители на медицинска помощ.
Протестираха аптекари.
Дистрибуторите на медицински изделия
спряха доставките, заради неразплатени
към тях задължения. Болници обявиха, че
затварят и  пускат персонала си в отпуск,
заради липсата на средства. Други заявиха,
че започват платен прием на иначе здрав-
ноосигурените граждани, трети - че пра-
вят листи на чакащите, без
Министерството на здравеопазването да
е разписало в наредба критериите за това.
Върнахме се в годините 1990-1992 г.

Над 360 млн.  лв. са дълговете на
болниците. Създава се усещане за предиз-
викване на  умишлен фалит и евтина при-
ватизация на лечебните заведения. Няма
и едно звено в системата на
здравеопазване, което да работи
нормално. Нарушава се конституционно-
то право на гражданите на достъп до
здравни услуги. В нарушение на Национален
рамков договор, Закона за здравното оси-
гуряване и  Търговския закон,  НЗОК при-
тиска болниците да сключват нов анекс,
с който приемат да не им се изплати
фактурираната, реално извършена
дейност за първото полугодие на тази
година. Тези пари трябваше да бъдат изп-
латени на болниците до два месеца след
проверка на касата, съгласно сключени-
те договори през месец февруари  т. г.

Съвет по здравеопазване, НС на
БСП

13.08. 2010г., Гр. София

Цвети
ВЕРГИЛОВА

За констатирано
нарушение за извърш-
ване на дейност по до-
бив на варовик от на-
ходище “Кунино”, с.
Кунино, общ. Роман, без

наличие на съгласувани от МОСВ цялостен
и годишен работни проекти, на управите-
ля на обекта е връчена заповед за спиране
на дейността. Експертите на РИОСВ –
Враца извършиха пломбиране на трошачна-
та и пресевна инсталация.

На същия обект е съставен и акт за ад-
министративно нарушение. Кариерата по-
пада в Природна забележителност и в две
защитени зони по «Натура 2000» и за
дейността й е необходимо да бъде извър-
шена процедура по преценка необходимос-
тта от Оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС), в това число и
Оценка за съвместимост, като компетен-
тен орган за произнасяне е министърът на
околната среда и водите.
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Носителят на Купата на
България Берое нанесе втора
загуба на столичната Славия в
играните досега три кръга

Спортно лято 2010 – Криводол

Страница на Иван ВЕЛИН

Видин бе домакин и на 55-ото издание на
Международната гребна регата “ТИД 2010”.
Тази година регатата започна на 26 юни от
град Инглощад, Германия. Участниците  прис-
тигнаха в първия български дунавски град на
15 август. В района на крепостта “Баба Вида”
отново бе  разпънат палатков лагер. На след-
ващия ден /16 август/ гребците посетиха  за-
бележителностите в района на Видин и
Белоградчик. В късния следобeд бе предвиде-
на среща с кмета на община Видин и тради-
ционно състезание по приготвяне на рибена
чорба.

В 55-ото издание на регатата са стар-
тирали общо 150 души, близо 80 от които са
заявили участие да продължат до финала. От
тях девет представители са от Видин, от
Клуба по воден туризъм при Туристическо
дружество “Бонония”. Международното пъ-
туване по Дунав завършва в Силистра в края
на месец август. Общата дължина на целия
преход е 2080 км.

Регатата се провежда за първи път през
1957 година, като стартира от Братислава
до Будапеща. Тогава България се вклюва от
Белград до Видин с двама участници, едини-
ят от които е от Видин. Днес това е най-
голямата гребна регата в света, която за
период от два месеца пресича границите на
всички дунавски държави.

Първенството на страната по
футбол стартира преди кръгло
три седмици. В изиграните три
кръга май не се видя “нищо ново под
слънцето” с малки изключения.
Обещанията за повишена толе-
рантност между клубовете така
си и останаха на книга. Изпари се и
отношението им към представи-
телите на спортната Темида. Още
след първите мачове се долови не-
доволството от съдийските реше-
ния в някои от тях. Вторият кръг
ще се запомни и с първия скандал,
предизвикан от съдийството на
Радослав Станев /справка – среща-
та между Пирин и Сливен в
Благоевград/. Какво да се прави?
Родна футболна действителност!
Интересни ще са отзивите за ръ-
ководството на мачовете и в ос-
таналите кръгове. Досега така и
не се разбра кой кого плаши в бъл-
гарския футбол. Това дава храна за
разговори в полза на тези, за ко-
ито родното първенство за нищо
не става, а футболът ни отдавна
е мъртъв.

Последното може да се свърже
с националния отбор, загубил в кон-
тролен мач от Русия с 0:1. И спо-
ред социологическо проучване на
Еврофутбол /11 396 анкетни
карти/ 54% от анкетираните нас-
тояват националният селекци-
онер Станимир Стоилов да си ходи.
Едва ли ще мине и в клубовете без
искания за треньорски рокади. То
какво ли друго остава, щом едва
след три изиграни кръга първенс-
твото се тресе. Иначе футболът
си е такъв, както в заглавието –
проста игра за умни момчета!

“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà
Íÿìà âå÷å îòáîð ñ ïúëåí

àêòèâ
До това доведе изходът в от-

делните двубои от III кръг на елит-
ната група /преди него пълен ак-
тив имаше само столичният
“Левски”/. Ето и всичките резулта-
ти от играните срещи: Видима –
ЦСКА 2:2, Черно море – Академик
1:0, Сливен – Локомотив /Пловдив/
0:1, Монтана – Миньор 3/1, Литекс
– Пирин 2:1,Славия – Берое 1:2 и
Черноморец – Левски 2:1 /последни-

Ïðîñòà èãðà çà óìíè ìîì÷åòà

Ìåæäóíàðîäíàòà
ãðåáíà ðåãàòà ÒÈÄ
äîñòèãíà Âèäèí íà
15 àâãóñò

ят мач между Локомотив /София/ и
Калиакра остана за понеделник /
след редакционното приключване
на спортната ни страница/.

Така сега начело във временно-
то класиране са три отбора –
Локомотив /Пловдив/, Литекс и
Черноморец с по 7 точки, подреде-
ни по голова разлика, изпреварвай-
ки с единствена точка Левски и
Черно море. По-натам следват
Видима – 5, Монтана, Калиакра и
Берое – по 4, Пирин, Славия и
Локомотив /София/ - по 3, ЦСКА и
Академик – по 1, Сливен и Миньор –
без точков актив /в това класира-
не софийските локомотивци и фут-
болистите на Калиакра са с мач по-
малко/.

В следващия IV кръг играят на
21 август /събота/ Берое –
Монтана /18 ч/, по същото време
Пирин – Славия, Локомотив /
Пловдив/ - Литекс /ПРО БГ/,
Академик – Сливен и Черноморец –
Видима /21 ч, ПРО БГ/, на 22 август

/неделя/ Левски – Калиакра /18 ч, ПРО
БГ/ и ЦСКА – Черно море /21 ч, ПРО

БГ/, а последния мач между Миньор и
Локомотив /София/ е на 23 август /
понеделник/ от 18 ч /ПРО БГ/.

Çàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïà
Ïîáåäè çà “Áîòåâ” /Âðàöà/Ïîáåäè çà “Áîòåâ” /Âðàöà/Ïîáåäè çà “Áîòåâ” /Âðàöà/Ïîáåäè çà “Áîòåâ” /Âðàöà/Ïîáåäè çà “Áîòåâ” /Âðàöà/
è “×àâäàð” /Áÿëà Ñëàòèíà/è “×àâäàð” /Áÿëà Ñëàòèíà/è “×àâäàð” /Áÿëà Ñëàòèíà/è “×àâäàð” /Áÿëà Ñëàòèíà/è “×àâäàð” /Áÿëà Ñëàòèíà/

Всички резултати от играните
мачове в III кръг: Етър – Ботев /
Криводол/ 2:2, Чавдар /Бяла
Слатина/ - Пирин 1:0, Банско – Вихрен
2:1, Малеш – Ком Миньор 1:0, Ботев /
Враца/ - Чавдар /Етрополе/ 3:1 и
Спортист – Септември 1:0.

В таблицата за временно класи-
ране начело е Банско – 7 точки, пред
белослатинския Чавдар, врачанския
Ботев и Пирин – по 6, Спортист – 5,
Етър и Малеш – по 4, Чавдар /
Етрополе/ и Вихрен – по 3, Ботев /
Криводол/ и Септември – по 2 и Ком
Миньор – 1 точка.

Програмата за IV кръг предвиж-
да на 21 август /събота/ от 18 часа
един срещу друг да застанат отбо-
рите на Ботев /Криводол/ и
Септември, Чавдар /Етрополе/ -
Спортист, Ком Миньор – Ботев /
Враца/, Вихрен – Малеш, Пирин –
Банско и Етър – Чавдар /Бяла
Слатина/.

Ñåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïà
Èíòåðåñíè è îñïîðâàíèÈíòåðåñíè è îñïîðâàíèÈíòåðåñíè è îñïîðâàíèÈíòåðåñíè è îñïîðâàíèÈíòåðåñíè è îñïîðâàíè

ïúðâè ñðåùèïúðâè ñðåùèïúðâè ñðåùèïúðâè ñðåùèïúðâè ñðåùè
Стартира първенството и на

третодивизионния ешелон. В пър-
вия кръг имаше впечатляващи
резултати: Академик /Свищов/ -
Ботев /Козлодуй/ 0:6, Самоводене –
Локомотив /Мездра/ 0:2, Янтра –
Ботев /Димово/ 3:0, Локомотив /
Горна Оряховица/ – Балкан /
Белоградчик/ 1:1, Бдин /Видин/ -
Трявна 3:0 и Левски – Торпедо /
Борован/ още на старта бяха отло-
жени два от мачовете между със-
тавите на Гигант – Спартак 1919 /
Плевен/ и Ситомир –

Черноморският град Каварна ще бъде до-
макин на световното първенство по лекоат-
летически полумаратон през 2012 г. Това ед-
ва ли би звучало като изненада /приятна, раз-
бира се/, ако не се знаеше, че крайморският
град /според някои с 12 000 души население/
беше предпочетен пред многомилионния Ню
Йорк с пълно болшинство от съвета на
Международната федерация по лека атлети-
ка /ИААФ/ на специално заседание в Киев.

Кандидатурата на Каварна беше предс-
тавена с интересна 15-минутна
презентация, а към българската делегация
бяха зададени само три въпроса.
Президентът на Българската федерация по
лека атлетика /БФЛА/ Добромир
Карамаринов отговори с безупречна точ-
ност /въпросите бяха зададени от вицепре-
зидентите на ИААФ Сергей Бубка – свето-
вен рекордьор на овчарски скок, и Сър
Себастиан Коу – известен бегач на средни
разстояния в миналото.

На официалната вечеря, която предшес-
тваше избора на града домакин на светов-
ното първенство по полумаратон, освен це-
лия борд на директорите на ИААФ присъст-
ваше и Виталий Кличко – световен шампион
по бокс и вицепрезидент на Олимпийския ко-
митет на Украйна.

След удостояването на Каварна като
град домакин на световната проява прези-
дентът на БФЛА Добромир Карамаринов
заяви: „Безкрайно съм доволен от това
доверие, което за пореден път ни гласуваха
от ИААФ. България за първи път ще е дома-
кин на събитие от такъв ранг. Оттук ната-
тък започваме сериозна подготовка съвмес-
тно с общината за това мащабно събитие.”

Шефът на ИААФ Ламин Диак направи ком-
плимент на българските си колеги. Съвсем
заслужено. В досега провежданите междуна-
родни състезания по маратон с осигурен вну-
шителен награден фонд каварненци доказа-
ха умението си на вещи организатори на го-
леми лекоатлетически прояви. Заслужената
чест Каварна да е първият български град,
домакин на световна спортна проява от та-
къв ранг е голямо признание и за кмета на
града Цонко Цонев.

Има ли все още някой, който да не знае
колко е направил за развитието на спорта в
черноморския град този /нека с право го
наречем/ вездесъщ кмет?

Лека атлетика

Êàâàðíà -
äîìàêèí íà
ñâåòîâíî
ïúðâåíñòâî

На 12 юли 2010 г. на стадион
„Христо Ботев” в гр. Криводол се
проведе турнир по тенис на маса.
Това е третият от серията
турнири, организирани от
Общинската комисия за борба сре-
щу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните,
които се провеждат под надслов
„Спорт срещу агресия”.

В състезанието взеха участие
14 деца на възраст между 8 и 15
години, които посещават учени-

Òåíèñ íà ìàñà

ческия клуб, където обществени-
те възпитатели Иван Симеонов и
Георги Кръстев водят занимани-
ята им по шах и тенис на маса.

Турнирът се проведе в две въз-
растови групи.

В индивидуалната надпревара
при малките участници победи-
тел стана Иван Станчев.
Второто място спечели
Цветомила Петкова и на трето
място се класира Цветелина
Цветкова.

В надпреварата при по-големи-
те участници първо място спече-
ли Милен Николов. На второ място
се класира Павел Савов и на трето
място – Михаил Михайлов.

Награда и грамота получи и най-
малкият участник Божидар
Борисов.

Наградите и грамотите връчи
Маргарита Стамболийска –
Секретар на Местната комисия.

Следващият турнир по шах ще
се проведе на 9 и 10 септември.
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Родих се в дом и мил и дружен,
отраснах с тебе, музо моя.
Кому сега сме с тебе нужни,
когато вън започва боя?

В подземия живя сърцето
и вкуси партизанска песен.
Настъпва пролет в бурна есен,
а песните са недопети…

       20.09.1944 г., Казармата - Пазарджик

ÄÀ ÍÅ ÐÎÄÈØ!ÄÀ ÍÅ ÐÎÄÈØ!ÄÀ ÍÅ ÐÎÄÈØ!ÄÀ ÍÅ ÐÎÄÈØ!ÄÀ ÍÅ ÐÎÄÈØ!

Очи, ръце овързани,
телото свито на кълбо
под бича на злодея.
Безпомощно е то.
Уста широко
се разтваря
Надава вик.
Парцал нечист…
Ужасен миг!
А бичът безпощаден
плющи.
И всичко заглушава!
Не може да се шава.
Ненаситен, зъл палач
издига крак обут
и право в слабините:
“Да не родиш!
Да не родиш!”

Май 1944 година
Полицейски участък
- Стрелча

ÌÎßÒÀ ÒÅÒÐÀÄÊÀÌÎßÒÀ ÒÅÒÐÀÄÊÀÌÎßÒÀ ÒÅÒÐÀÄÊÀÌÎßÒÀ ÒÅÒÐÀÄÊÀÌÎßÒÀ ÒÅÒÐÀÄÊÀ

Мила моя изповеднице,
искам да си поговорим:
с тебе заедно мечтаехме
да летим с крила нагоре!

Пламъкът ли те погуби?
Враг ли стъпка момска хубост?
Или пък блуждаеш още
в недочетените нощи?

В страниците ти - огньове!
В писмената - мойто слово!
Ще ме срещнеш ли, когато
се завърна от борбата?

Рубриката води  Юрий Сапунджиев

Цветан ИЛИЕВ

Известно е, че истинският художес-
твен талант, рано или късно, през тре-
савище от забрани или забрави, както и
да е отричан и загърбван, достига свой
апогей и ни ощастливява с творение, ко-
ето се явява като явление в литерату-
рата и изкуството. То поема с уверен
марш към хората. Талантът тържест-
вува и ликува, предизвиквайки избухва-
нето като при фонтан на нашето удив-
ление и благодарност, които не могат да
се съживят при морето от псевдомодер-
на литература, при скопени графоманс-
ки съчинения, при напъните от предре-
шени конкурси за еквилибристика, за ре-
буси и кръстословици, претендиращи за
дълбочинност и сила. В същото време
съвсем естествено след него тръгва пов-
леканата от завист, егоизъм, мнима кри-
тическа обективност, демонстрация на
недъгав вкус, което не е нищо друго, ос-
вен горчивата въздишка на некадърния,
на графомана, на застрашената популяр-
ност на властника: „Ах, успял е дяволът!
Трябва да му клъцнем крилцата, инак ще
изглеждаме в очите на хората още по-
жалки като лилипути.”

Такъв е случаят с романа на Мартен
Калеев „Градината с разпятието”.
Заглавието почти с метафоричен прив-
кус събужда у нас всички рецептори за
голямата тема – злободневна,
драматична, трагическа, тема, избрана
от писателя не случайно, а да
свидетелства, че изконната роля на ис-
тинския писател е да бъде със своя народ,
с неговата най-голяма болка в преврат-
ното време на обезценяване на традици-
онни добродетели, на погубване на
човещината, на вълчето изграждане на
душите, в което живеем и се задушаваме.
А каква по-голяма болка за децата, зах-
върлени от безотговорни и престъпни
родители, и насадени като сардели в та-
ка наречените социални домове, които с
убийственото си ежедневие, с непрофе-
сионализма и антихуманизма на педаго-
гически недоразумения, с техния идиоти-
зъм и жестокост заплашват да попарят
и последните кълнове в детските души и
да ги изхвърлят на попрището на живота,
където ще бъдат като неизлечим тумор
за обществото. Не случайно в романа та-
къв дом е с прозвището „Инкубатора”,
развъдник на човешка извратеност и
жестокост, цял хаос от диви страсти,
сред които трябва да вирее, да расте, да
цъфти детската душа с болезнената си
чувствителност, с романтичната жаж-
да за любов и с хипотетична вяра за спа-
сение и бъдеще. Това е роман-зов за
човечност, за протегната ръка, за раз-
биране както от отделната личност, та-
ка и от съответната институция и на
върха – от държавата. Писателят ни рес-
пектира с въпроси от типа: защо, до кога,
колко, как? Главната идея е, че злото
трябва да се премахне час по-скоро, за да
не погуби окончателно духовното и утре
в живота вместо ликуващи творци, да
се шири престъпността във всичките й
превъплъщения – проституция,
наркомания, кражби и убийства и всичко
това с ония деца, които не са имали въз-
можност да избират родителите си.

Мартен Калеев поставя проблема с
яворовска дълбочина и трагизъм за за-
щита на човечността във времето на то-
талното й погубване, когато се вихри де-
монът на Златния телец. Писателят ни
поднася не голи декларации, не ни държи
празни речи за нравственост и морал, а с
един високо организиран художествен
свят, система, влияе върху нашите
рецептори, струни, рефлекси. Това е за-
кодирано в главния герой Йоан, бебе, на-
мерено в кашон, около който дебнели без-
призорни кучета. С книгата – лична из-
повед на героя – ние извървяваме тра-
гичната сага не на някое олигофренче, а
на безспорно родено талантливо момче,
което трябва да отстоява с невероятни
душевни кризи и с неподозирани воля и
кураж правото си на щастие и любов, на
място под слънцето, на творчество сред
една омерзителна, отровна среда, от ко-
ято трябва да се крие в миша дупка и да
усеща съпричастност на нощния плъх или
на друго такова божие създание. Авторът
е изцяло на негова страна. И ни приобща-
ва и нас и затова с удовлетворение сти-
гаме до моралната победа на героя в края
на романа – неговата самостоятелна
изложба. Но до тоя миг трогателни стра-

ници на спазъм, на ярост, на ужас, на ду-
шевни земетръси, на кръв и смърт, на ви-
сене между живота и смъртта, ампли-
туди на любовно опиянение до убийстве-
ното отчаяние.

Романът е за читатели с висока
култура, с изискан естетически вкус, с
точни везни за силата и мащабността
на творбата. За читатели с примитивен
вкус, за които главно е на две, на три да
проследят сюжетното развитие, зато-
ва прескачат цели страници, изпълнени
с естетическа наслада, които скачат от
диалог на диалог и само на събитийните
моменти, романът ще бъде за тях „скуч-
но”, „тежко” четиво. При тях книга от
над триста страници ще бъде с прочит
от двайсетина минути.

А Мартен Калеев пише романа с мик-
роскоп пред очите си. Той ни въвежда зад
видимото, в невидимия, задъхания свят
на произведението. Така той прониква в
цялата екзистенциална същност на
битието. Душите на самотниците, как-
то на всички, са вселени. И писателят се
стреми да надникне и до най-долното
ъгълче, до най-тайното изворче на
сълзата, за да ни поднесе като лъч в ту-
нела причината и вината и от там изво-
дът– накъде да се тръгне към спасението.
Той с веща ръка ни въвежда в душевните
лаборатории с непредвидимите психоло-
гически процеси, сред небето на човеш-
ката душа с всичките протуберанси, ко-
ито се вихрят в нея, с всички звезди,
луни, облаци, блясъци, гръмове и тътени.
Като имаме предвид каква сложна амал-
гама е чувствителността на главния ге-
рой с невероятните му преживявания,
стресове, ужаси, терзания, фантазии,
умопомрачения, съновидения, ние просто
ще бъдем грабнати от една незаслужена
орис и съдба. Всички герои в романа са
графично релефни, пластични, които ако
се изваят от скулптор, така както ги е
показал Калеев, те ще бъдат толкова
живи, че ние ще приемем камъка като ди-
шаща плът и кръв.

Писателят не бърза да галопира със
сюжетното развитие. Без да има мащаб-
ни колизии, всеки сблъсък в романа е
мащабен, с внушителен подтекст.
Писателят се стреми да проникне и в
най-дълбоката му същност и с майстор-
ско перо да рисува детайлите, щрихите,
не пропускайки асоциативното подсказ-
ване на косъмчето на косата на главна-
та героиня, от всяка гънка на тялото й
при нейното ритуално събличане в
Лагуната. Това се отнася и до другите

герои. Калеев ги характеризира, както с
познатата пряка характеристика, с
диалога, с езика, с постъпките, тясно
свързани със социалния статус, с
културата, с мечтите, с амбициите, с
целите на героите, но и със своя ориги-
нален стил, който не можеш да сбъркаш
с друг. И затова героите му са ярко
индивидуализирани, типични, запомнящи
се, неповторени никъде другаде. И Йоан,
и Малена, и Ади, и възпитателят Галин
Мургин, и следователят Андрей Катрев,
и директорката Елия Мусорлиева, и
Джето, и Човекоядката, и
тромпетистът, и скейтбордистите, и
професорът, и търговката Цена
Берковска, инквизиторите, както и всич-
ки останали, като затворим книгата, те
тръгват с нас и ние вървим с тях, като
непрекъснато ги заливаме с въпроси:
накъде, до кога, защо? Естествено, зас-
лугата за това е на писателя, на него-
вото художествено майсторство, вла-
деенето до съвършенство вълшебство-
то на думата, който не се примирява са-
мо с нейното пряко значение, а търси бо-
гатата асоциативна податка, а от то-
ва извира естетическата наслада, ко-
ято жадуваме да изживеем.

Романът „Градината с разпятието”
безспорно е явление в нашата съвремен-
на белетристика. Това показва, че и в
провинцията могат да се раждат забе-
лежителни творби и те трябва да бъ-
дат забелязани и отбелязани. И това е
книгата, която трябва да бъде сред наг-
радите на Съюза на българските писа-
тели за 2010 г. Тук ще има думата писа-
телската организация и журито, което
ще излъчи. Стига конкурси и награди за
псевдомодерна литература, поезия и
проза, с претенциозна, но мъглява
дълбочина, с еквилибристика, с ребуси и
кръстословици, творби, които си оста-
ват сред страниците на вестниците и
залежават с години по рафтовете на
библиотеките. Модерната проза на
Калеев е по класически ясна, достъпна,
въздействаща. Но дори да остане и без
награда, което няма да ни учуди, рома-
нът е на път към читателите не само в
България, но и в чужбина. Дори без про-
рочеството на баба Ванга, той ще за-
еме достойно място под слънцето сред
най-забележителните творби на наши-
те класици.

Мартен Калеев не е пророк в своя
град. Затова завистта, злобата,
примитивизмът, подлостта ще изпъл-
зят от мишите си дупки и като отпри-
щено свлачище ще се понесат и към
автора, и към романа му, за да окалят
всичко и по тоя начин да успокоят лич-
ното си его с инвалидното му
самочувствие. Но нека това не смущава
нашия приятел. Всяка значителна лич-
ност завъжда много врагове. Тъмните
страсти се вихрят само срещу
значимото, трайното, безсмъртното.

Мартен Калеев със своите осем из-
дадени книги – „Очите на жаждата”,
„Лудница 5”, „Обещанието на Данте”,
„Капан за светулки”, „Шепот”, преведе-
на на английски, „Тъгата идва привечер”,
„Монолози”, както и моноспектакъла
„Академия за мръсници” и готовия сце-
нарий за пълнометражен филм, тоя „опи-
томител на думите”, както го нарича
Георги Цанков, тоя продължител според
Дончо Цончев на най-добрите традиции
на Българския Северозапад, което го
прави роден писател и с оригиналната
си образност, художествено
майсторство, език и стил може опреде-
лено да се каже, че той продължава това,
което е заложил Йордан Радичков в сво-
ето творчество. И ако говорим за
Радичковска проза, можем да говорим и
за Калеевска проза.

Романът „Градината с разпятието”
не е за първи и последен прочит. Тя е нас-
толна книга, към която човек неприну-
дено се връща за втори, трети прочит
на вълнуващите страници, за докосване
на пропуснати асоциативни нюанси и за
ново естетическо изживяване. И за то-
ва чудодействие на романа трябва да
благодарим на Мартен Калеев и за та-
ланта му, и за изтощителния труд в без-
сънните нощи, и за жертвите, които не-
минуемо се дават, когато се твори го-
лямо дело. Остава ни да му пожелаем да
е жив и здрав за нов старт към друг бъ-
дещ апогей, а ние ще се запасим с
вярата, надеждата и очакване на този
нов негов триумф...

Антифашистка поезия

Â
ðåäîâåòå

íà
áîðáàòà...

Тя бе девойка като днешните. Родена в село
Попинци през бурната 1923 година, на 28 януари,
Стоянка  Карабойчева живее бедно и скромно, но
носи бунтовния дух на прадедите си, които са се
борили срещу турската тирания. А тя, правнуч-
ката им, ще отиде да се сражава против
диктатурата, която в песента се нарича “черно
робство фашистко”.

Учи в земеделското училище в Панагюрище,
попада на прогресивни
ученици, става тяхна
съдружничка и съучаст-
ничка в борбата им.
Завършва с отличие.
Постъпва в гимназията
и в редиците на неле-
галните ремсови дейци.
Тогава РМС е истинс-
кият защитник на по-
тиснатите и униже-
ните. Едновременно с
учението Стоянка
участва и в революци-
онното движение. Не
може да избегне поли-
цейското преследване,
ареста и следствието.
Благодарение на геро-
ичното й държание,
всичко остава без съдебни последствия.

Стоянка
КАРАБОЙЧЕВА

Мартен  КАЛЕЕВ
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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.

19 ч Св. мчк
Андрей Стратилат и

с него 2593
мъченици. Преп.
Теофан Нови,
чудотворец

20 п Св. прор.
Самуил. Св. 37 мчци

Пловдивски
21 с Св. ап.

 Тадей. Св. мчци Васа
Хелеспонтска и Васа
Солунска. Св. свщмчк
Симеон Самоковски

(Тип. с. 401)
22 н † 13 Неделя

след Петдесетница.
Св. мчк Агатоник и
дружината му. Св.

мчца Евлалия девица
Гл. 4, Утр. ев. 2, ап. 1
Кор. 16:13-24 (с. 157),
лит. ев. Мт. 21:33-42
23 п Св. мчк Луп.

Св. Ириней, еп.
Лионски. Св. Калиник,

патр.
Константинополски
(Отдание на Успение
Богородично) (Тип. с.

404)
24 в Св. свщмчк

Евтих. Преп. Георги
Лимниот

25 с Възвръщане
честните мощи на
св. ап. Вартоломей.

Св. ап. Тит

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 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.

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.

Клуб на позитивно мислещите хора

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;

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.

Îïèñ íà ëèïñâàùè áëàíêè îò èíâåíòàðèçàöèÿÎïèñ íà ëèïñâàùè áëàíêè îò èíâåíòàðèçàöèÿÎïèñ íà ëèïñâàùè áëàíêè îò èíâåíòàðèçàöèÿÎïèñ íà ëèïñâàùè áëàíêè îò èíâåíòàðèçàöèÿÎïèñ íà ëèïñâàùè áëàíêè îò èíâåíòàðèçàöèÿ

Æèâîòúò å ïîâå÷å îò òîâà,
êîåòî âèæäàò î÷èòå íè

ФИРМА “УНИВЕРСАЛ” –
ПЪРВА ЧАСТНА ФИРМА В

БЪЛГАРИЯ

Производство на дихтунги –
 1000 типоразмера.

Производство –
машиностроително,

на машини с ЦПУ.

Офис Монтана:
тел./факс: 096/300 534; 300-533.

Цех: тел. 09529/23-30,
факс: 09529/23-40.

Валентина ДОНЧЕВА

Стремежът към непрекъснато усъвър-
шенстване обединява групата съмишлени-
ци от Монтана в Клуба на позитивно
мислещите. Това са хора, който осъзнават
уникалността на човешката личност и це-
ленасочено се стремят към себепознание и
позитивно възприемане на света, убедени
са, че животът е повече от това, което
виждат очите ни. Те са осъзнали, че всеки
сам твори действителността си чрез
начина, по който мисли и положителната
промяна в мисленето води до промяна на
житейските обстоятелства в желаната
посока.

На сбирките в четвъртък в клуба на
ул.”Васил Левски” всеки е готов да сподели
своя опит и лично познание, за да бъде мак-
симално полезен на останалите. Освен те-
зи вдъхновяващи разговори предстои да бъ-
дат реализирани и други изключително ин-
тересни идеи. Предвидени са срещи с екс-
перти в областта на холистичното здраве,
положителното мислене и личностното

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

500140530
500143697
7003237577
7003237604
7003237607
7003241908
7003241909
7003241918
7003241939
7003241971
7003382232
7003382233
7003382234
7003382235
7003382236
7003382237
7003382238
7003382239

7003382240
7003382248
7003382256
7003382284
7003382285
7003382288
7003382291
7003382292
7003382298
7003382301
7003382303
7003382304
7003382311
7003382383
7003382402
2010050756
2010180914
2010180915

2010180930
2010180935
2010180941
2010188188
2010188199
2010188200
2010188204
2010188232
2010188233
2010188234
2010188235
2010188236
2010188239
2010188240
2010188241
2010188242
200043392
200043393

200043394
200043395
200044376
200044377
200044378
200044379
200044382
200044383
200044385
200045303
200045304
200045305
200045306
200045307
200045308
200045309
200045312
200051674

200051675
7205008895
7205008897
7206000355
7206000398
У0000083054
У0000083055
У0000083086
У0000083089
У0000083090
У0000103385
У0000103386
У0000103387
У0000103388
У0000103394
У0000112080
У0000112083

себеусъвършенстване.
В близките дни предстои и екскурзия до

Перперикон и Златоград.
От средата на септември започва цикъл

лекции. Най-известните имена, които са да-
ли съгласие да гостуват са Ивомир Димчев
– представител за България и издател на
световноизвестния Джон Кехоу – автор на
бестселъра „Подсъзнанието може всичко”,
д-р Мария Папазова –изявен специалист по
холистична медицина, проф. Връбка
Орбецова - председател на „Сдружението
за алтернативна медицина” и като такъв
познава най-интересните феномени, ди-
етологът Огнян Симеонов, който е и екс-
перт в областта на прочулата се напосле-
дък „техника за емоционална свобода” и още
много други, от които безспорно има какво
да се научи.

Клубът е отворен за нови членове и идеи,
всеки може да дойде да чуе, да сподели, да
срещне вдъхновяващи хора. Единственото
условие е да приема уникалността на вся-
ка човешка личност и да е отворен към всич-
ко ново и различно.

ПРОДАВА СЕ КЪЩА – 100 кв. м с двор
1,4 дка, с гараж и постройки за

животни, центъра на кв. “Бърдарски
геран” – Бяла Слатина.

Тел. 0888/037235 – Митко.

Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни, носни, гърлени

болести.
- Кабинет – ул. “Иван Вазов” № 16

- МБАЛ – Монтана – УНГ-отделение.
Телефон за записване: 0888/578206.

Извършвам строителна дейност:
шпакловка, боядисване, фаянс и
теракот, вътрешна и външна

изолация, покриви и други.
Тел. 0884/370769 – по всяко време,

Веско - Монтана

Извършвам строителна дейност:
всякакъв вид – от шпакловка до

фаянс, теракот, изолации и гипсо-
картон и други.

Цени с лятно намаление.
Тел. 0888/037235 – Димитър

Димитров – Монтана.

ДАВАМ
пицария под

наем в
Монтана.

Тел.
096/312 772;
0884/559433.
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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 18 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

На първата има забита една пушка, на
втората шест пушки, на третата триде-
сет пушки.По -нататак има три хиляди
пушки,  ножове, маждраци.Като преминеш
парите има една врата желязна, заключена
и замазана с хоросан.Там е старо римско
съкровище .Вънкашните знакове са: “Чолак
ръка”,Трите венци ,“Хайдушкото кладенче”,
“Рогачев рог”,”Чаушов дол”,”Папратливата
поляна”, “Ашикларски дол”,”Дермен
кая”,”Равното усое”, “Редото усое” и “Кози
дол”.Три грамадни камъка и два като сандъка.
Полигара се намира на трите” Козарски вен-
ци”.Под тях е “Папратовата поляна“, а нас-
реща е “Маркова биялка”. Това е на главата
на река  Черни Осъм. Срещу “Папратовата
поляна” е “ Просечника” и на него има знак
куче, малко наведено.Кучето гледа към един
арнаутин, който се мели на сърна.До него
има знаци:дервиш, който води седем катъра.
Дервишът е с каук и лула.На врата му и на
каука му има двадесет оки злато.Под нозе-
те му има ведро с бели пари.Под краката на
средния катър е товарът.   Насреща е сту-
дения хайдушки кладенец. До кладенеца има
камък, върху който има изработен кръст.-
Под камъка са пет товара злато.Там е даде-
на клетвата. На “Рогачевия кладенец“ са из-
работени рогове със седем шипа, единият е
счупен.Той показва към земята. Полигарите
са два.Малък и Голям. За да се открие съкро-
вището важно е да се стигне до скалата,
дето прилича на гърбава баба.В гърба й има
шест оки злато. В близост е ясена, седем-
тях  басамаци /камани / и глога, той е заса-
ден.Сянката на ясенът пада върху входа на
малкия полигар.Като вали дъжд водата ми-
нава край вратата на съкровището.През
вратата, като минеш през басанаците по
края на лявата страна има кръст,  изобра-
зен на гърдите на една фигура. Зад кръста
има скрита книга, която казва как да се
стигне до съкровището.Там, при съкрови-
щето е отровният  смок и едно шише с вода
/ кемия /, която играе. Златните монети са
седем купа, като средния е най-голям.Отго-
ре този куп е рязан като колода.Има едно
прегоряло дърво, което е проснато на ска-
лата и под него в земята са пробити седем
дупки, колкото главата си да сложиш.Сред-
ната е на поп Мартин и в нея има евангелие.
След          “Папратовата поляна“ е студена-
та чешма. Тя е край река Черни Осъм в мес-
тността “Трепетлика“. Срещу чешмата,
през реката има римска черква.Като се на-
ведеш да пиеш вода, на лявата ти страна,
на осем крачки се вижда пътека, която оти-
ва в Полигара.А през водата,  отатак  на
тридесет и осем крачки към гората, има
черен камък и там в него има сушина, колко-
то да се скрият пет души.Като се разкопае
под сушината ще се открие голяма плоча,
под която има три стъпала. Има ли го гор-
ният камък и грамадите ще се отиде в”
Червената стена “и “Жидров дол”. Там са
двата лъва и вътре също има два лъва.

Вътрешните лъвове са тапи.Те са направе-
ни от лявата страна на стената.А накрая
има змия направена от гипс.Не е опасна.Ка-
то се счупи зад нея врата ще се отвори.То-
ва е малкото съкровище.

ГОЛЕМИЯТ СТАНЧОВ ПОЛУГАР –
ДРУГ ОПИС

В Троянския балкан е. Когато вали дъжд,
външната вода и боклукът минават покрай
входа на затворена пещера с голямо
богатство. От Полугара водата тече на-
долу и минава през “Сухото пръскало”. То е
водопад, водата му пада като мъгла и отива
в река Черни осъм. На водата отдолу сега
има направена чешма с желязно чучурче- “
Бабина пизда”. Наблизо ще видите пет боса-
нака (големи камъни)те са входовете.

Единият от входовете е затворен с три
аршина пръст и камъни, под тях се отваря
плоча и по стълби се слиза в пещерата.
Внимавай когато влезеш вътре, да не стъ-
пиш на шестото стъпало, за да не бъдеш
изненадан от препятствието. В пещерата
има седем камари злато. Вземи от
средната, най-голямата камара, с кантар
от трийсет и пет оки, като си оставиш
адреса. Не питай защо. Има кой да следи
наредбите. Имаш право да вземеш всичко
седем пъти, но не прекалявай. Не бъди алчен.

Помежду камарите злато ще намериш
каменна плоча, тя затваря входа за друга
пещера. За да отидеш там , трябва да пре-
минеш през рекичка.Сложи върху водата дър-
вета и ще стигнеш да желязна врата. Тук
внимавай! Пред вратата има плоча, под нея
са яйовете (капани) на смока. Трябва да се
огледаш и откриеш от дясната ти страна
едно желязо. Хвани го с дреха, защото е на-
мазано с отрова и го дръпни навън. Така щом
освободиш смока можеш да влезнеш вътре.
Тук ще видиш сто товара злато и едно ши-
ше с книги. Тази пещера има и друг, по-лесен
вход. Той е затулен с плоча. Плочата е една

педя дълбочина и се намира над хайдушкото
игрило. Ще я намериш с железен шиш и ще
слезеш по стълба.Смокът оттук не
действа. Плочата е високо над игрилото, в
гората под скалата.

Под Големия Станчов полугар е
“Хайдушкото хоро“. Насреща е
“Просеченикът”. Там върху една скала има
изработено малко куче и един арнаутин, кой-
то с пушка се мери в една кошута.На кошу-
тата кръст изписахме. От този знак наго-
ре камък ще намериш, на който изработих-
ме “Дервиш води катър”, той е на един подмо-
л.На главата му има каук и лула. Каукът е
тапа. Под краката заровихме бакър с бели
пари. Насреща е студеният кладенец, на не-
го изписахме еленов рог със шест шипа, еди-
ният е счупен и е до земята. Изработихме и
три жетварки, едната с вдигната ръкойка
нагоре.

Близо до “Марков ботуш“ е “ Рогачев ка-
мък “, върху него изковани букви. До самите
букви е входът, затулен с три камъка на
тераси. Входът е със стъпала. От тази пе-
щера на трийсет крачки има друга пещера,
която е зазидана. Вътре ще намериш рога
със седем шипа, кожух и три саби.

Щом тръгнеш нагоре към калето ще ви-
диш един естествен половин камък, прили-
чащ на дервиш. Малко под дервиша има камък,
като половин копа сено, за белег.Дервишът
и каукът му сочат дупката, която е зазидана.
Разбий зидарията и влез вътре. Тук ще ви-
диш една мечка, която натъпкахме със
злато. От Балкана, като се върви надолу по
Черни Осъм, вдясно ще видиш пукнат камък
със знак – прилича на поп и държи един кръст.
Кръстът сочи към изгрев слънце в едно мяс-
то като корито. В средата на това място
има плоча, два аршина широка и три аршина
дълга. Отстрани на плочата ще видиш ма-
лък кръст, а под него е тунелът, който води
до гроба на Мавроди. Пълен е с пари и
скъпоценности.

В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН ИМА ЕДНА
МЕСТНОСТ, КАЗВА СЕ “СТАНЧОВ

ПОЛУГАР “
Там е голямото римско кале. Наблизо е

говедарникът на Станчо Полугарина. Щом
тръгнеш от говедарника към скалите, дето
ги наричат “Венците”, ще намериш камъни
плочи досущ като кожи, различно боядисани
–средната е червена, първата е жълта.
Насреща в скалите, в средния венец
(скалата) е изписан знак човешка ръка.
Откъм изгрев слънце има изкован един
кръст и кез. Когато се върви срещу реката,
отдясно ще видиш голям камък.Отдолу е
дупка. Казва се “Птича пещера“.От входа
към изгрев слънце ще намериш знак –улук,
два аршина дълъг, а към зайдедело слънце
има седем ударени куршума.

По-горе ще видиш рогач с шест рога,
месец и една звезда, изковани на друг камък.
Те са тапи. Там ще намериш шише с докумен-
ти за други места. На римското кале има
прекъснат мост и като се стигне до него,
вижда се една желязна врата.

Слово за бизнеса

- Биволите винаги са били на почит в
нашето село, гледали са ги нашите бащи,
дедите ни, нямаше къща без биволи в Камено
поле. Сега направо се гаврят с нас, изкупуват
го млякото и го смесват с кравето, за да има
по-висока масленост, като ни плащат литъра
по 0.35 лева, а ако им се отдели по нещо от
душата, дават по 0.80 само за биволско.
Биволите бяха традиционни за семействата
тук - разказват хората от Камено поле.

Кметицата Цветелина Ботева сама
признава, че с четири биволици е отгледала
двете от децата си, близнаци.

- Имаме над 150 биволи в селото, на второ
място сме след Габаре по брой на тези
животни. Гордеем се, че сме запазили
традицията и сме съхранили породата
българска мура. Биволът не е труден вид за
отглеждане, той си почита стопанина. Най-
много биволи, около стотина, има
семейството на Анета Семова, по
двадесетина и повече животни гледат
Генади Тошков, Анета Петкова. Биволът иска
храна, кал и да му е топло, не са капризни, но
се привързват към човека. Дава средно по 10-
12 литра мляко, а елитните и до 20 литра, но
у нас от 35 години не са внасяни животни от
по-млекодайната индийска порода.

Тук си спомняме как предизборно лидерът
на ДПС беше подкарал стада биволи чак от
Египет, за да намери препитание за хората
по Родопите. А иначе Институт по
биволовъдство има в Шумен, който би
трябвало да е в помощ на дребните фермери.
Според кмета на Габаре д-р Цолъо Митков,
който освен че е хуманен лекар и джипи, в
годините когато не кметува, то и сега като
кмет не отказва да помага на боледуващите
габарски старци, но е и запален биволар. Сам
се грижи за 19 животни. Участва във всички
срещи на Асоциацията на биволовъдите,
поддържа тесни контакти с проф- Цонка
Пеева от института в Шумен. Категоричен
е, че за да се даде глътка въздух на дребните
фермери по време на криза, на
животновъдите в тези малки, забравени и
от Бога селца, за да им се осигури някакъв
поминък, трябва държавата да се погрижи.
Биволовъдите са доволни и от малкото,
което тя им дава, получили са по 160 лева за
по десет декара земя за паша на едно
животно и още по 1650 лева на ферма от пет
до двадесет животни. Но мечтата му е да се
даде възможност за изграждането на малки
собствени мандри към всяка фермичка. Дава
за пример Франция, където има близо 100 000
такива дребни преработващи мляко малки
цехчета. Ако се направят такива и у нас, под
контрола на ветеринарите, то биволското
мляко и сирене ще са си биволски, а не млякото
да се смесва в един гюм с това от кравите, за
да се плаща на фермерите много по-ниска
цена.

Обяснява, че на един бивол трябва добра
паша, малко сено и малко фураж. Всяка от
ваксините им струва от 5 до 7 лева, на всеки
шест месеца се правят безплатни
изследвания за паразити. Кметовете на
врачанските села с най-много от черните
едри животни ни уверяват, че биволът рядко
боледува, не го хваща “луда крава”, а при глад
и мизерия сам изхвърля плода си, за да спаси
себе си. Осеменяването си го правят на
място, по естествен път, защото внасянето
на чужд материал е рисковано и скъпо. Една
биволица върви по над 1200 лева, почти на
изчезване са  наследниците на т.нар.
индийска порода, която е много по-
млекодайна, но купуването на такова
животно за разплод не е по джоба на
нашенския дребен стопанин.

Да се смени статутът на земите, пасища
и мери, за да може животните, които сега са
натикани в дворовете на тясно, да бъдат
изнесени извън населените места. Срокът за
това бе до 2009 година, след това беше
удължен с още две години. Да се направят
хубави малки ферми, а стопаните сами да си
правят и да продават своята продукция.
Това е искането на Цветелина Ботева от
Камено поле и на кмета на Габаре, д-р Митков.

Áèâîëèòå ñà

íà ïî÷èò â

Êàìåíî ïîëå

Европейският парламент (ЕП)
заедно със съдействието на
Европейска младежка преса орга-
низира тридневен уъркшоп за мла-
ди журналисти в Брюксел. Темата
на семинара, който ще се проведе
от 12 до 14 октомври 2010 г., е
“Журналистът: застрашен вид?”.

Сред въпросите, които ще об-
съждат петдесетте млади
журналисти, избрани да участват
в уъркшопа, е как може да се осигу-
ри адекватно медийно присъствие,
което да следи работата на поли-
тиците в ЕС. Те ще търсят реше-
ния също за нормалната работа на
европейските журналисти въпреки
финансовата криза и ще разискват
влиянието на напредващите тех-
нологии върху традиционните
медии.

Обществени дебати

 “Ìëàäåæòà â äâèæåíèå”
Участниците ще се срещнат с

представители на ЕП, професи-
онални журналисти и експерти. По
време на уъркшопа всеки журналист
ще трябва да направи репортаж по
темата на семинара, който може да
бъде аудиозапис, видео, печатна
или онлайн публикация или снимка.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите трябва да са жур-

налисти на възраст между 18 и 30
години. За да кандидатстват те
трябва да изпратят мотивацион-
но писмо и CV.

ТАКСА И СТИПЕНДИИ
ЕП ще покрие разходите за тран-

спорт на избраните журналисти. Те
ще получат средства за престоя и
храната, ако представят журна-
листическата си карта или писмо
от редактора, което да удостове-

рява това, че са журналисти.
Студентите по журналистика и
стажантите трябва да предста-
вят писмо от университета или от
организацията, в която са
стажанти.

КРАЕН СРОК
Документите трябва да се по-

дадат до 20 август 2010 г.
Допълнителна информация мо-

жете да намерите на сайта на
Youthmedia :  http://www.youthmedia.eu/

А ТОВА Е ЛИНКЪТ КЪМ  ГРУПАТА
НА на Youthmedia- БЪЛГАРИЯ : http://
www.youthmedia.eu/groups/76—
bulgaria С КООРДИНАТОР МАРИЯ
ВАСИЛЕВА.

МОЛЯ ВИ, АКО НЯКОЙ ПРОЯВИ
ИНТЕРЕС И КАНДИДАТСТВА ДА НИ
ДАДЕ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ТОВА!

Милан А. МИЛАНОВ
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Надежда АНАСТАСОВА

Село Бистрилица има многовековна
история и много изпитания в своето
развитие. Разположено е на 15 км югоза-
падно от гр. Монтана в малка котловина
в северното подножие на рида Людено.
Историята на селото е тясно свързана
с този рид, висок 485 м надморска
височина. Някога по тези места живели
траки, латинци и славяни.

Селото е възникнало  около извори-
те на бистроструйна студена вода, от
където идва името му. Има сигурни
доказателства, че то е съществувало
през цялата история на българската
държава и че в него винаги са живели са-
мо българи.

Емблематичен знак за Бистрилица и
нейната история е името и подвигът на
войводата Манчо Пунин и величавото му
дело за организиране на Берковското
въстание от 1836 г. против турското
робство, наречено от народа Манчова бу-
на или Манчова размирица. С това съби-
тие М. Пунин и неговите сподвижници
записали името на Бистрилица в най-
светлите страници на националната ни
история.

Местоположението на селото е изк-
лючително красиво. По този повод чес-
то казват, че то е от Господа погалено
– от сутрин до залез слънцето все го
огрява. Междуселски пътища се кръс-
тосват и свързват Бистрилица със съ-
седните села, но тя не е крайпътно село.
Налага се впечатлението за някаква
затвореност или по-точно красива
закътаност.

Хората били будни и предприемчиви.
Главната им житейска философия и кри-
терий за висша добродетел било трудо-
любието и усърдието за обработка на
земята като условие за живот. Те вла-
деели различни практики за досег с при-
родата и за уравновесяването си с нея
за спокоен и нормален живот. Създали са
празнично-обредна система, на която
всички се подчиняват и живеят с нея. По
този начин винаги са били творци на ду-
ховния свят, в който живеят. Той е на-
селен с предания и легенди за зли духове
и самодиви, за тенци и одухотворени
животни, за пречистващи огньове и т.н.

В историята на с. Бистрилица наред
с Манчовата размирица има и други мно-
го интересни неща, които я правят в ня-
каква степен уникална – за администра-
тивното й устройство, участието в по-
литическите борби, за една от първите
комуни, за първата кооперация „Орач” и
много други. Никой до сега обаче не е ус-
тановил и интерпретирал твърде инте-
ресния факт, че майките на четирима
от най-известните литературни твор-
ци от Северозапада и цяла България са
от Бистрилица. Младена Василева е май-
ка на великия Йордан Радичков, а
Младенка Стефанова – на известния бе-
летрист Радослав Михайлов. Те двете
се омъжили в с. Калиманица. Йорданка
Иванова Томина е майка на Иван
Давидков, а Верка Георгиева – на Анастас
Стоянов. Те се омъжили в с. Живовци.
Майките са родени в първоте десетиле-
тие на миналия век, а синовете им от
1926 до 1931 година. Творческата си ре-
ализация постигат главно през втора-
та половина на двадесети век с ярки ин-
дивидуални особености и в същото вре-
ме в житейски план с много съвпадения и
еднаквости.

За майките може да се разказва

Прекрасният Северозапад

×åòèðè ìàéêè íà ïèñàòåëè
В моите краеведски търсения попаднах на интере-
сен факт – майките на писатели Йордан Радичков,
Иван Давидков, Анастас Стоянов и Радослав
Михайлов  са от село Бистрилица. Предлагам на
читателите на в. “Слово плюс” моето изследване
за техния труден, но достоен живот.

безкрайно. Тази известна Горкиева ми-
съл напълно приляга в случая с четири-
те майки от Бистрилица.

Майчинството е непресъхващият
извор на живота. От него всеки човек
почерпва най-непосредствено нежност,
топлота, всеотдайност и всички най-
необходими качества, които закътва у
себе си, за да омекотяват и обогатя-
ват характера му до дълбоки старини. В
майчинството са заложени психологи-
ческите корени на възпитанието и не-
говата най-естествена среда е
семейството. Тези известни  истини
имат собствен нюанс в живота на все-
ки човек. Така е и в случая с майките на
нашите известни творци, които са,
както вече стана дума, от едно поколе-
ние с малка разлика в годините, осъщес-
твени при почти еднакви социални
условия. В настоящето изследване тър-
сим главно ролята на тези жени в живо-
та и творчеството на техните извес-
тни синове.

В с. Живовци се омъжила най-напред
Йорданка Иванова Томина в 1925 г. за
Давидко Иванов. Тя е майка на извест-
ния поет, писател и художник Иван
Давидков. Произхожда от многодетно
селско семейство. Има три сестри –
Георгия (Гюца), Вана и Стефанка.
Живеят вляво на пътя за училището при
горния геран. Трите й сестри са омъже-
ни и създали свои семейства в
Бистрилица. На следващата година след
омъжването си в 1926 г. Йорданка раж-
да свой син Иван. Той бил още малък, ко-
гато починал баща му Давидко. Майката
останала сама без никакви възможнос-
ти да живее и отглежда сина си. Тогава
тя често ходела с него при своите в
Бистрилица. Така той свикнал с много
хора и слушал с голям интерес разкази-
те им за историята на селото, за осо-
беностите на природата и т.н. Плод на
детските му спомени от онова време е
едно от първите му стихотворения
„Балада за бистрилишкото знаме”, по-

местено в книгата му „Съзвездието на
светулките” – 1961 г.

По-късно майка му се омъжила вто-
ри път за Линко (Илия Таков), чиято
съпруга била починала и оставила си-
раче малко момиченце Венка. Така в но-
вото семейство се събрали заварена дъ-
щеря и доведен син. Децата свикнали
заедно и през целия си живот се имат
като брат и сестра. След няколко
години, когато децата са все още
малки, починал и вторият съпруг на
Данка. Останала отново сама, тя по-
ема тежкия кръст да отгледа и изучи
двете деца и да им даде път в живота.
Ученолюбието на Иван, както и здра-
вословното му състояние налагат спе-
цифични грижи, поради което майката
го следва навсякъде до края на живота
му. Тя преживява трудни житейски
ситуации, за да живее неотлъчно с не-
го и не допуска никой до нейния Иван.
Познава приятелите му и влиза в кръга
на разговорите им. Затова мнозина от
тях си я спомнят и с умиление разказ-
ват за нея. Вече стара и болна,  тя има
злата участ да надживее своя син и то-
ва е най-тежкият и черен ден в живота
й.

Иван Давидков е сред най-талант-
ливите творци на Северозапада. От
1946 г., когато печата първите си
стихотворения, до края на живота си
през 1990 г. той върви неотменно по
своя творчески път  на нежен лирик,
създал вълнуващи драматични
стихове, изключителен белетрист, на-
писал поредица от романи, забележи-
телен есеист и преводач. Неразделна
част от неговото творчество са жи-
вописните му творби, които познава-
ме от репродукциите им върху негови-
те книги. Изключително богат и раз-
ностранен талант. В цялостното му
творчество се срещат признателни
посвещения и нежни думи за майка му.
Тя присъства в стиховете му като спо-
мен и образ, вижда я ту как преде и
стъква огъня в огнишето – една краси-
ва метафора в „Тъй си спомням”, напи-
сано в 1956 г., ту в Лопушанския
манастир, където го е завела като ма-
лък и болен та игуменът да му чете –
1948 г. Сънува я как плете чорапи за
него – един вълнуващ размисъл за фи-
лософията на живота и смъртта. Към
нея адресира и на нея посвещава сти-
хотворението „на мама”, както и тре-
вожните си мисли за изоставената жи-
вовска църква, за потъналото село, за-
пустелите градини и т.н. На нея е пос-
ветен романът му „Рифовете на далеч-
ните звезди”, в който пространно и от-
чайващо се разглежда апокалипсисът
на разрушаването, затриването и по-
тъването на родното му село. Сред бо-
гатата му живописна колекция има ед-
но маслено платно, на което е нарису-
вал майка си с кучето (1984 г.)

Така  разностранно надареният и
много талантлив творец Иван

Продължава в следващия брой
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и ехото ли ще лети,
далече  някъде по жиците,
песен в есента шепти.

Ще ни открият ли по вятъра,
поел със вярата на път,
в забравени пристрастия,
до пристан на самотен връх!

И щом се срещнеме за изповед,
не вярвам да ни спрат -
загубени приятелства
във стари сълзи да мълвят.

Или във душите - блясъка
с изгубена сълза,
потъва... ех, на вятъра е
пропиляната мечта...

Пак ще ни открива времето,
не зная по какво,
че вървяли сме със бремето,
за зло или добро!

ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÍÎ

Аз не плача
за умиращите лебеди,
не търся спомени,
в които съм страдал.
Почивам кротко
на годините преминали,
не строя бъдеще,
не вдигам храм...
Аз съм този,
когото са бичували,
пропъждали,
изхвърляли
            навън...
Не пресмятам дни
изгубени,
те бяха мойта гордост и огън.
Аз съм този,
когото ненавиждаха.
Ненавиждаха ли?... –
казвам...
Не-е-е...
бояха се проклетите
от тази истина –
и заспиваха във злобата
със страх.
Не бях със тези, дето вдигаха –
и знамена, и глас...
Но мойта съвест не погубиха,
ни привилегии,
ни власт...
Горях аз тихо,
вярвах в истината
какво аз мога лично
Аз...
Не чаках пъкъла,
а правда дирех
и търсех своя час.
Да, паднаха
великите кумири...
Но останах - Аз!
Прегръщам пак
изстраданата
истина:
живея тихо,
вярвам пак.
и в нощ,
за изповед притихнала,
все пак ме пази Божи глас!

Москва

 Валентин КАЧЕВ
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Безсъние в безсмислие превръща,
отсява нерви, наточва сетива,
раним от пътя се завръщам,
попадам в бездна, в пустота...
Прехвърлям в спомена момиче,
войнишки караул в нощта,
и книжка, над която сричам -
и пада в унеса глава.
Безтълковно не отричам,
а точа нишка в тишина,
често и врага си питам
по-леко ли е след това?
Попадам в тази безтегловност,
а тялото - боли, боли...
Отнякъде и тази болест -
прозрение ще изцели!

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.

Само една двойка в Монтана се
осмели да си каже заветното „да”
в днешния горещ августовски пе-
тък 13-и. За дързостта си новото
семейство Дякови получи специален
поздравителен адрес от кмета
Златко Живков. Камелия и Даниел ре-
шават да сключат гражданския си
брак в нарочения за фатален ден и
влязоха в ритуалната зала облечени
в автентични шопски национални
носии. И това не е случайно, тъй ка-
то случайно се запознали в Шоплука,
разказаха те. Преди две години, как-
то обикаляла по софийските улици,
Даниел се блъснал в нея. И оттогава
са неразделни. Семейство Дякови
още не е наясно къде ще живее, тъй
като булката е икономист в НОИ –
Монтана, а младоженецът – компю-
търен инжинер в столична фирма.
Засега е сигурно само, че църковна-
та венчавка ще е също на интерес-
на дата  - 10.10.2010г. в  Лопушанския
манастир.

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

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

е-mail: simex_03@abv.bg
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