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Инж. Красимир ПЕТКОВ

Как оцеляват общините в условия на криза и рестрикции в
бюджетните субсидии
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- Г-н Петков, как се отразиха
икономическата криза и рестрик-
тивната бюджетна политика на
хората в община Роман?

- Роман е община от четвърти
функционален тип.   Задълбочава-
щата се икономическа криза се от-
рази изключително негативно на хо-
рата – ограничени възможности за
трудова заетост, високо равнище
на безработица, ниски доходи, обез-

Усилията ни трябва да бъдат насочени към привличане
на нови инвеститори и подобряване на инфраструк-
турата, казва кметът на общината пред в. “Дума”

Инж. Красимир ПЕТКОВ е роден на 7 юни 1964 г. Средното си обра-
зование завършва в техникум по махано- и електротехника “Христо
Ботев” – Ботевград, а висшето във Висше военноинженерно стро-
ително училище “Любен Каравелов” – София, специалност строите-
лен инженер по промишлено и гражданско строителство. През 2004
г. завършва следдипломна квалификация в СА “Димитър А. Ценов” –
Свищов.

Работил е като началник на строителен обект в ГУСВ – София,
до 1997 г. От 1998 г. до 2007 г. работи в общинска администрация
Роман, като главен инженер и началник отдел.

От 2007 г. и до момента е кмет на община Роман.

людяване на населените места в ре-
зултат на вътрешна миграция и
емиграция в чужбина с цел работа.
С предстоящите орязвания на бю-
джетните субсидии проблемите ще
се задълбочат повече.

- Какви са възможностите за
инвестиции в района? Има ли инте-
рес към тях и в кои икономически
сектори е потенциалът за разви-
тие на общината?

- Географското положение на об-
щина Роман определя наличието на
предпоставки за приоритетно

Анастас СТОЯНОВ

Çàêðèâàíåòî íà

Àìåðèêà

Един от най-добрите ти войници,
един от звездните ти синове,
ловецът стар на слонове и птици –
се върна от далечни боеве.

И “Сбогом на оръжията” рече
и тръгна златна рибка да лови.
Тогава аз си казах: няма вече
човечеството в битки да кърви.

Тогава аз, низвергнал Бог и Вяра,
повярвах в твоята добра Мечта:
Просветна някаква надежда стара
и като лист разлистен затрептя.

Ала видях как ти в Багдад се целиш
и бомбите ти сеят черна смърт…
О, ти войната може да спечелиш,
ала Мирът загуби ти. Мирът!

Ти може би ще бъдеш по-богата
с богатствата на чуждата страна,
но ти загуби не един приятел
и без човешка обич обедня!

Затуй, Америка, тъй гневно бие
сега едно сърце във гневна гръд;
едно сърце реши – да те закрие
и да не те открива втори път!

20 март 2003 г.

Актуално

Б.р. САЩ започнаха изтеглянето на
войските си от Ирак.

Стихотворението на нашия поет-
земляк Анастас Стоянов е написано в
края на март 2003 г. и заклеймява та-
зи война.

За равносметката от годините на
войната в Ирак четете на  стр. 7.

Драги читатели,
през м. септември в. “Слово
плюс” ще отпечата откъси

от новата книга
Милан А. Миланов

“ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ НА
БЪЛГАРИЯ” – шеста част.

Интервю с писателя
“Надолу по стълбата, която

води нагоре”,
четете на стр. 5.

- Г-жо Фидосова, за първи път
сте в Народното събрание, а в пле-
нарна зала влизате в битки с опит-
ни парламентаристи с по няколко
мандата. За една година опит на-
учихте ли им вече номерата,
хватките?

- Действително съм за първи път
в парламента, както и всички оста-
нали депутати от ГЕРБ, но смея да
твърдя, че следях много внимателно
всичко, което се случваше тук през
последните 3-4 години, тъй като на
политическата сцена ние бяхме опо-
зиция и трябваше да правим комен-
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Интервю с Искра Фидосова, съпредседа-
тел на парламентарната група на ПП
ГЕРБ, председател на Правната комисия
в 41-ото НС и председател на Комисията
за изработване на ИК за новия Изборен
кодекс и проекта за Специализирания съд

F  на 3 стр.

тари по актуални теми, които обик-
новено тръгват от парламента и
правителството. Дойдох подготве-
на и знаех какви ще бъдат моите за-
дължения и отговорности. Бях  само
малко изненадана. Очаквах нещата да
са малко по-експертни и да се спаз-
ват правила и норми. Прекрачването
и нарушаването им малко ме
изненада. Имам предвид отношени-
ята – да вървят постоянно някакви
слухове, интриги – нещо, което аз не
възприемам по никакъв начин, така
съм устроена.

- Доволна ли сте от Правната

комисия?
- Да, изключителни професиона-

листи са. Само юристи, с изключение

Искра ФИДОСОВА
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Êðèçàòà ñå îòðàçè íåãàòèâíî íà õîðàòà
развитие на дейности като зе-

меделие и животновъдство, както
и на различни форми на туризъм –
селски, екологичен, ловен и
риболовен. Уникалният климат е под-
ходящ за лечение на белодробни
заболявания. За да има положител-
ни резултати обаче, е необходимо
да се предприемат мерки за прекъс-
ване и преодоляване на неблагопри-
ятните тенденции и процеси в об-
щинската индустрия, а оттам – и в
общинската икономика като цяло.

Основен проблем през последни-
те години е липсата на достатъчен
финансов ресурс за реализация на
редица подготвяни или подлежащи
на подготовка проекти и дейности.
При развитието на отделни отрас-
ли желанието ни винаги е било и е
насърчаването и мотивирането на
малкия и средния бизнес в отрасли-
те и дейностите с благоприятни
природни и икономически
предпоставки.

- Кои са най-важните проекти,
на чиято реализация разчитате
през тази година? Имате ли пода-
дени нови проекти?

- Приоритет за община Роман е
изграждането на канализация и пре-
чиствателна станция за отпадни
води в града, както и довършване-
то на главен колектор 1 от РШ 19
до включването му в река Малък
Искър, започнат още през 2006 г.

През т.г. разчитаме да бъдат
одобрени и финансирани проекти за
канализация в село Синьо бърдо и за
реконструкция на водопроводите в
селата Синьо бърдо и Кунино.

В изпълнение визията на държав-
ната политика за деинституциона-
лизация на децата, отглеждани в
специализирани домове, участваме
в няколко проекта, които предстои
да бъдат реализирани през т.г. Об-
щината е водещ партньор в проек-
та “Вижте ме – Аз съм един от Вас”
за реформиране на ДДЛРГ “Н. Й.
Вапцаров” в Роман. Проектът е на
стойност 254 058,48 лв. и включва
изграждане на защитена терито-
рия на възпитаници на определена
възраст с цел придобиване умения

за самостоятелен начин на живот
и професионална квалификация
“електротехник” и “фризьор”, подоб-
ряване качеството на грижа, ква-
лификация на персонала, работа с
местната общност и др. Срокът на
изпълнение е 14 месеца.

В други два проекта по схемата
“За по-добро бъдеще на децата”, фи-
нансирани по ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси” към МТСП, общи-
ната е партньор на Фондация
“България, Европа, Земя” – Враца.
Проектът “Център за информиране,
консултиране, подкрепа и обучение
на деца – Враца”, на стойност
279 522 лв., е за създаване на въз-
можност за развиване на умения за
самостоятелен живот на децата
след напускане на специализирана-
та институция и чрез разширява-
не на кръга от възможности за ре-
ализация на политика за
деинституционализация. Другият
проект е на Фондация “Нови знания
и умения за самостоятелен живот”.
Той е на стойност 130 085,43 лв. и е
за развиване практически умения за
водене самостоятелен начин на
живот, както и за обогатяване въз-
питаниците по отношение
себерефлексията, самооценката и
увереността в собствените сили.
През т.г. сме внесли проект
“Прилагане на енергоефективни
мерки в образователната среда в
ОДЗ “Зора” и СОУ “В. Левски” – Роман,
по ОП “Регионално развитие”.
Предстои изграждане на правосла-
вен храм в града.

- В момента почти всички об-
щини изпитват сериозни пробле-
ми с гарантирането на достъпно
здравеопазване, осигуряването на
условия за достъп до социални и
други услуги. Как решавате тези
проблеми?

- В периода май-юни 2010 г. ра-
ботна група събра и обработи ин-
формация за характеристиките на
населението в общината, за кате-
гориите уязвими групи – деца в риск,
възрастни хора, деца и лица с
увреждания, многодетни
семейства, болни хора и др., напра-
ви оценка на потребителите от

здравни и социални услуги и  изведе
като приоритети най-важните
проблеми. В работната група учас-
тваха специалисти и експерти от
различни направления и
институции. Беше изготвен обос-
нован анализ на хора, нуждаещи се
от социални услуги на територи-
ята на община Роман, с конкретни
препоръки за запазване и развива-
не на Дневния център за общест-
вена подкрепа, Домашният соци-
ален патронаж и др. Набелязани бя-
ха мерки за разкриване на нови ал-
тернативни социални услуги с ог-
лед потребностите на рисковите
групи – преходно жилище, центро-
ве за настаняване от семеен тип,
защитено жилище за лица с
увреждания, дом за стари хора, об-
ществена трапезария. Анализът бе
разработен и с цел подпомагане из-
готвянето на областна стратегия
за развитие на социалните услуги
в област Враца за периода 2011-
2015 г.

- Кои са предизвикателствата
според вас, които определят бъде-
щото развитие а община Роман?

- Предизвикателствата, гаран-
тиращи бъдещото развитие на об-
щина Роман, са в няколко посоки.
Спасението ни е в подобряване ин-
фраструктурата на общината, и
то основно със средства от фондо-
вете на Европейския съюз. На вто-
ро място, привличане на инвести-
тори /наши и външни/, които да пред-
ложат реализиране на качествени
и икономически изгодни инвестици-
онни проекти.

С оглед преодоляване неблагоп-
риятните последици от икономи-
ческата криза усилията ни преди
всичко трябва да бъдат съсредото-
чени върху развитието на жизнен
селскостопански сектор, диверси-
фикация на структурата на
икономиката, съобразена с местния
потенциал. От важно значение е
създаването на алтернативни из-
точници на заетост и доходи, ста-
билизирането на демографското и
селищното развитие, опазването /
съхраняването/ на специфичното
природно и културно наследство.

През периода м. февруари 2009 г. –
19 август 2010 г. фирма «Бигъл» ООД
– гр. Берковица успешно реализира
проект “Професионално обучение на
заети в „Бигъл” ООД” се финансира по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г., схе-
ма “Квалифика-ционни услуги и обуче-
ния за заети лица – фаза 2”.

Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя от Европейския
Социален фонд на ЕС и Министерство
на труда и социалната политика.
Междинно звено за наблюдение на про-
екта е Дирекция “Регионална служба
по заетостта” – Монтана.

В резултат от успешното изпъл-
нение на проекта за 18 месеца общо
149 заети във фирма “Бигъл” ООД – гр.
Берковица, разпределени в 10 групи,
подобриха своята професионална
подготовка, разшириха и актуализи-
раха знанията си и получиха
Свидетелства за професионална ква-
лификация по професия «Шивач» с ва-
лидност в цялата страна и ЕС.

Партньор, извършващ обуче-
нията, е Центърът за професионално
обучение към ЕТ «Пламък-96» -
Берковица, който има богат опит в
осъществяване на професионално
обучение и работа по проекти на ев-
ропейските програми. Центърът е ли-
цензиран в Наци-оналната агенция за
професионално образование и
обучение.

Общият размер на безвъзмездна-
та помощ от ЕСФ по проекта е 127
хил. лв. Дейностите по проекта пос-
тигнаха своята цел да подкрепят за-

150 óñâîèõà ïðîôåñèÿ ñ ïàðè
îò Åâðîïåéñêè ñîöèàëåí ôîíä

пазването на качествена и стабилна
заетост, повишаване и уеднаквяване
на квалификацията, знанията и уме-
нията на заети лица в голямо
предприятие.

Заслужава да отбележим, че се по-
добри взаимната заменяемост на ра-
ботещите във фирмата и значител-
но се разви екипността в работата
им.

Постигната беше и основната цел
на проекта - да съдейства за подобря-
ване индивидуалната адаптивност на
заетите лица във фирма «Бигъл» ООД
към динамично променящите се изис-
квания на пазара и като резултат да
им осигури по-добри възможности за
заетост и професионална реализация

не само в рамките на работните мес-
та във фирмата, но и на общия пазар
на труда в региона.

Формира се нагласа и се даде въз-
можност за учене през целия живот,
което е една от основните цели на
Лисабонската стратегия на ЕС.

Финансирането с европейски сред-
ства от ЕСФ чрез ОП „РЧР” е ефек-
тивно средство за преодоляване на
последиците от световната финан-
сова и икономическа криза в насто-
ящия период.

От електронния вестника на
Община Берковица

Момент от пресконференцията

Успешно приключи изпълнението на европейски
проект в „Бигъл” ООД - Берковица

ДЕЛОВА СЕДМИЦА

ТРЕТА РОТА ТРЪГНА ЗА АФГАНИСТАН
ОТ ВРАЦА

Кметът на Община Враца – д-р
Костадин Шахов присъства на церемони-
ята по връчването на сертификата и из-
пращането на Трета рота за действие в
зоната на летище Кабул, участващ в
операцията на Международните сили за
поддържане на сигурността в
Афганистан (ISAF) от поделение 52 380
във Враца. В състава на ротата влизат
близо 200 кадрови военни от региона, ка-
то по-голямата част от тях имат опи-
та на повече от две мисии зад граница.
Контингентът ще изпълнява задачи от
висок риск по охрана на външния периме-
тър на летището в Кабул. Националният
командир полк. Веселин Цветковски прие
сертификата и пожела успешно изпълне-
ние на мисията.

ОЩЕ 1 255 712 ЛВ. ЗА БЕРКОВИЦА

Те са за рехабилитация и основен ре-
монт на ул. „Николаевска” и са спечелени
след изготвянето на проект от експер-
тите на Общината, а лично инж. Милчо
Доцов подписа договора за финансиране
в Държавен фонд “Земеделие”.
Средствата са по Програмата за разви-
тие на селските райони 2007-2013, Ос 3,
мярка 322 – „Обновяване и развитие на
населените места”. С тези средства ще
бъде извършено цялостно
преасфалтиране, направени нови
тротоари, поставена хоризонтална и
вертикална сигнализация и пътна
маркировка, естетизирани зелените пло-
щи на ул. “Николаевска”.

* * *

ЗАРИБЕН Е ЯЗОВИРЪТ КРАЙ САЛАШ

Преди около година със съдействието
на община Белоградчик бе  почистено дъ-
ното на язовира в село Салаш от водо-
расли и тиня.

И дойде моментът, когато над 1500
броя рибки от по 80-90 грама намериха
своя нов дом в язовира край Салаш,  В са-
мата акция по зарибяването участва лич-
но кметът Емил Цанков. Тук бе и Цветан
Михайлов – директор на ДДС „Миджур”,
тъй като това бе съвместна инициати-
ва на Общината и Дивечовъдната
станция. Рибките – шаран и беламур бя-
ха предоставени от ЕТ „Дако Дачев” –
Лом.

Освен това като туристически цен-
тър общината е добре да развива и спор-
тен риболов. Близостта на язовира до
границата предполага за в бъдеще и ре-
ализирането на съвместни проекти с при-
ятелската община Княжевац.
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на един колега, на когото, аз винаги
съм казвала, че когато приключи манда-
тът на правната комисия – това е г-н
Веселин Методиев, ще му връчим серти-
фикат за минат един много сериозен юри-
дически курс. Когато юристите много
задълбаем в един спор, аз се обръщам към
него и казвам: “Вече е време да чуем един-
ствения колега не юрист, за да ни върне
да намерим баланса в това, за което
спорим.” Смятам, че в комисия трябва да
работим експертно. В пленарна зала мо-
же да правим добри закони, в комисиите
трябва да работим експертно.

- Една година след последните из-
бори отново говорим за промени в из-
борния закон. Как ще се пресече по-
рочната практика за “купуването на
гласове” и изборния туризъм с новия
Изборен кодекс?

- Въпросът е изключително актуален.
Ние предвиждаме редица съществени
промени, които засягат контролиране-
то на вота – т.нар. купуване на гласове.
За да можем да намалим до минимум въз-
можността за контролиран вот, ние
трябва да имаме единна политическа
воля, за да предприемем редица промени.
По отношение на местните избори, къ-
дето смятаме, че проблемът с купуване-
то на гласове е изключително сериозен,
ограничаваме възможността лица, което
не са живели през последните десет ме-
сеца и имат настоящ адрес на терито-
рията на страната, да могат да гласуват.
Има една норма в Закона за местните
избори, която говори за уседналост от
минимум десет месеца. Тъй като при пре-
дишната промяна в закона през 2007 г. не
се прие в предходните и заключителни
разпоредби легална дефиниция, на прак-
тика не се постигна този резултат, кой-
то се целеше. Ние предвиждаме на мест-
ните избори да могат да гласуват само
тези, които са свързани трайно с държа-
вата и с определена община, независимо
коя е тя. По този начин смятам, че се
пресича изборният туризъм и в двете му
форми – и влизане отвън в страната в
деня на вота, както и преливане от об-
щина в община. Проблем с контролиран
вот може да има и за лицата с физически
увреждания или имащи проблем със
зрението. Те могат да гласуват с
придружител. Тази възможност се изпол-
зва по изкривен начин, без да има контрол.
Констатирали сме до този момент в
страната, особено в селата при възрас-
тните хора или в махалите, че масово
влизат гласоподаватели, които
заявяват, че им е необходим
придружител, тъй като не виждат дос-
татъчно добре.

Влизането в тъмната стаичка и гла-
суването също е начин за контролиране
на вота. В тази посока предложихме те-
зи лица, които желаят да се възползват
от този текст заради такова увреждане,
да се явят пред секционната избирател-
на комисия с решение от ТЕЛК или най-
малкото с решение на ЛКК или епикриза,
ако става въпрос за по-сериозно
заболяване, възникнало в последните
месеци. Задължително ще има графа в
избирателния списък в деня на изборите,
в която да се отбелязва кой точно е бил
придружител. Ще бъдат изписвани три-
те му имена и данните по лична карта,
както е за избирателите.

- Каква ще е промяната в
средствата, които една партия или
коалиция може да изхарчи по време на
кампанията?

- Предвиждаме максимално допусти-
мия размер, който може да се използва
от определена партия или коалиция.
Имаме един дебат в комисията – по-голя-
мата част от колегите се обединяваме
около становището, че размерът и за
партиите, и за коалициите трябва да бъ-
де един и същ, да няма привилегия за ко-
алицията по отношение на максимално
допустимия размер като разход за опре-
делен вид избор. Става въпрос за един и
същ избор и за един и същи вид кандидати,
няма значение дали се явява като партия

или като коалиция.
- Как ще изчистите “мъртвите ду-

ши” от избирателните списъци? Ще
има ли активна регистрация?

- Ние в момента сме точно на темата
избирателни списъци. На следващото за-
седание ще присъстват и директорът на
служба ГРАО, както и представители на
МВнР, защото това е една изключително
сериозна и много тежка тема. По този
въпрос трябва да вземем важни решения
за изчистване на избирателните списъци.
Обсъждахме и вариант дали да не започ-
нем постепенно изготвяне на списък на
избирателите, който не е идентичен с
този, който идва от служба ГРАО.
Коментирали сме по принцип темата за
предварителна регистрация, но все още
в кодекса нямаме такива разписани
текстове, тъй като нямаме взето поли-
тическо решение от всяка една парламен-
тарна група. Ако се стигне до такова
решение, това трябва да стане плавно,
постепенно, като всеки следващ избор
надграждаме и разширяваме избирател-
ния списък на базата на тези, които се
дописват в деня на изборите. Ако се стиг-
не до подкрепа на тази идея, която е пов-
дигана на няколко пъти изобщо в изборно-
то законодателство, е важно да
отбележа, че това ще стане на доброво-
лен принцип. Тези, които не са заявили та-
кава предварителна регистрация, също
ще имат възможност да отидат и да гла-
суват в деня на изборите, като бъдат до-
писани в списъците. Това, което мен лич-
но ме притеснява, е, че трябва наистина
много плавно да го направим, а нямаме
готовност. Притеснявам се, че голяма
част от българските граждани вероят-
но няма да отидат предварително и няма
да успеят да направят такава заявка за
регистрация и ще се наложи да се допис-
ват стотици хора във всеки един списък.
Това на практика ще затрудни изборния
процес.

- В общественото пространство
бе оформено мнение да се обособи са-
мостоятелен избирателен район на
българите, които живеят зад
граница. Мислили ли сте за такъв
вариант?

- По отношение на районите за избори
за национален парламент, защото при дру-
гите нещата стоят по друг начин, това
съществува като подход в някои страни.
Ние на този етап запазваме 31 многоман-
датни избирателни района. Гласовете, ко-
ито идват от чужбина, когато дойдат в
ЦИК, ще се разпределят както и досега. В
чужбина обаче предвиждаме редица про-
мени – по отношение на СИК и тяхното
сформиране, по отношение на състава, по
отношение на взимането на достатъчно
предварителни мерки, за да няма спекула-
ция и злоупотреби с изборните
резултати. Там имаме готовност да за-
почнем пилотен проект за електронно
гласуване. Там промените са много с ог-
лед на това да бъдат максимално защи-
тени техните интереси и да могат да
упражнят своето право на избор макси-
мално безпрепятствено. В чужбина ще въ-
ведем пилотен проект за електронно гла-
суване по интернет. Там също взимаме
предпазни мерки да не се стигне до изкри-
вяване или контролиране на вота. Все още
не можем да го доведем за цялата страна
на следващите избори, защото не знаем
какви недостатъци ще покаже.

- Ще трябва ли електронен подпис
за това гласуване?

- Има няколко варианта. Може с елек-
тронен подпис, може и с идентификаци-
онен код. Представят ни три технически
начина. От други страни, в които от го-
дини гласуват така, ще вземем това, ко-
ето е дало най-малко отклонение. Хората
ще имат право до три пъти да си проме-
нят избора, пък със съответната защи-
та – електронен подпис или друг способ.
Идеята е, че в дните около избора, той
дори да е гласувал за една политическа
сила под натиск, може да коригира вота
си до два пъти още в самия изборен ден
или след него.

- След година предстоят президен-
тски избори. Вие знаете, че на някол-

ко пъти президентът Първанов пов-
дига темата за ограничените му пра-
вомощия и едновременно с това пре-
кия избор на държавен глава. Трябва
ли да се промени начинът на избиране
на президента или да се увеличат не-
говите правомощия?

- По отношение на президента право-
мощията и правилата са разписани в
конституцията. Нашата временна коми-
сия няма мандат за промяна на
конституцията. Ние такъв разговор не
водим в момента във временната комисия.
Има поне няколко текста, които сме об-
съждали за промяна в конституцията. Аз
лично повдигах темата пред колегите.
Може би следващата седмица ще поис-
кам консултации между парламентарни-
те групи, поне по отношение на безспор-
ните текстове, които трябва да бъдат
променени в конституцията. Ако има по-
литическа воля във всички парламентар-
ни групи, ще поискаме да ни се даде ман-
дат и в тази посока, за да може, преди да
стане окончателно готов Изборният
кодекс, да съобразим тези текстове. Това
се прави например по отношение на
евроизборите, които не са разписани в
конституцията, и то по обясними
причини, не е записан и начинът на обжал-
ване на резултатите от евроизборите,
имаме различни начини на обжалване на
резултатите по отношение на различни-
те избори. Например по отношение на мес-
тните избори обжалването е пред
Административния съд, докато при пар-
ламентарните избори компетентен е
Конституционният съд и той се произна-
ся по отношение на пренареждане на
мандатите. Имаме различен подход при
различните видове избори като орган и
като произнасяне по същество. Ако има
политическа воля за промяна на
конституцията, ще вървим в посока уед-
наквяване и приемане на промяна в тези
текстове.

- Докъде стигнахте с проекта за
специализиран съд?

- До дни ще огласим това, което се е
оформило като проект. Подробности не
мога да съобщя, основното е, че предвиж-
даме да има Специализиран съд като пър-
ва инстанция с ранг на Окръжен съд.
Апелативен специализиран съд, който
действа като втора инстанция, в първа-
та и втората инстанция ще има съот-
ветно Специализирана прокуратура и
Специализирани разследващи органи.
Затова като цяло говорим за
Специализирани състави.

Запазваме касационното обжалване
пред Върховния касационен съд като тре-
та инстанция. Специализираният съд със
седалище в София ще бъде единствен и
ще важи за цялата страна, както и
Специализираната прокуратура към него
и Специализираният разследващ орган. И
единствен, пак със седалище в София, ще
бъде Апелативният наказателен съд за
територията на цялата страна.

Изрично в НПК предвиждаме промяна
по отношение на подсъдността. Като под-
съдни на Специализирания наказателен
съд се изброяват престъпленията против
републиката, отвличанията по чл. 142 от
НК, но само хипотезите на ал. 2 и ал. 3, чл.
143 “а”, 159 “б” до 159 “г” включително, 253
само алинеи 3 и 5, чл. 321 само алинея 3 –
това са организираните престъпни групи,
или 321 “а” от НК. И това, което искаме да
предложим по отношение на лицата с
имунитет, членове на Министерския
съвет, зам.-министри, главни секретари,
ръководители на агенции, само за конк-
ретно разписаните престъпления също
ще бъдат подсъдни на Специализирания
съд. Не с оглед на субекта, а само по от-
ношение на тези престъпления. Имаме
пране на пари, злоупотреба с фондове, не
само европейски, и то в големи размери.
Те в момента са подсъдни пред СГС, само
че за всички престъпления. А ние искаме
да ги извадим и само за тези престъпле-
ния да са подсъдни на Специализирания
съд. Имаше много критики, без да се поз-
нава това, което планираме.

От в. “ГЕРБ – Монтана”, брой 3,
2010 г. Заглавието е на редакцията.

ДМ Копривица

“Всеки народ си заслужава
управляващите, всеки народ е достоен за

своето правителство” /Хегел/
Хулни думи изрече проф. Божидар Димитров за

българския народ, които все още се обсъждат.
Какво, не вярвате ли!? Тогава прочетете интер-
вюто му във в. “Дневник” от 6 август т.г. по повод
съмненията на някои авторитетни български
археолози, че откритите в Созопол мощи са дейс-
твително на Йоан Предтеча. Скандално, цинично
и неморално! Не го цитирам, за да не осквернявам
белия лист.

Времето само ще покаже коя е истината. И
това ще стане, ако не сега, то в недалечното
бъдеще. Въпросът е: трябваше ли един мастит
историк, при това министър без портфейл, да обиж-
да така цинично собствения си народ, стотици-
те свои колеги и учени?!

Печатът, телевизиите осъдиха по достойнс-
тво този самозабравил се професор. Премиерът
обаче, герберите мълчат като тенци. Във всяка
нормална държава за такъв гаф провинилият се
незабавно си дава оставката. Но ние е ли сме та-
кава държава?! Работим все още с двоен аршин.
Служителката в Агенцията за работа с българи-
те в чужбина г-жа Манджукова си отиде за тоя
що духа /за някакви си произнесени думи, които
ние нито разбрахме, нито чухме/, а сега все едно,
че нищо не е станало… Нима премиерът не знае,
че един министър е служител на този народ, че не
е негов наставник и още по-малко съдия!...

Но как ще го накаже премиерът, като и той
изрече подобни обиди за своя народ, като каза в
Чикаго, че българският народ е съставен от “лош
материал”: “Такава е основната част на населени-
ето ни в България: един милион цигани, 700-800 хи-
ляди турци, два и половина милиона пенсионери.
Всичко това е срещу ГЕРБ… Това е материалът,
дето се явява на избори всеки път…” /Бойко
Борисов, 05.02.2009 г., Чикаго/

Двамата еднакво мислят – що е това българс-
ки народ!?.. Затова Борисов си го взе в кабинета,
въпреки че е бивш кадър на Държавна сигурност.
“Търкулнало се гърнето, намерило си похлупака” –
гласи една наша поговорка. И е вярна.

- - -
P.S. През 2005 г. пред агенция “Фокус” Божидар

Димитров заяви: “Няма да напусна БСП. Аз не съм
политическа пеперуда.” Но се оказа точно поли-
тическа пеперуда. С нетърпение очакваме да ви-
дим къде ще кацне следващия път…

15 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

РЕМОНТИРАНИ
С 14 изцяло ремонтирани детски градини във

Видин и една в Дунавци завърши проектът
„Създаване на благоприятни условия за израст-
ване на видинските деца”. Това стана ясно на
заключителна пресконференция, след като екип
от Община Видин откри последните три ремон-
тирани детски заведения.

Проектът стартира на 16 юли 2008 година.
Строително-ремонтните дейности започнаха на
23 септември 2009 година, след цялостното офор-
мяне на документациите по проекта. Изпълни се
с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за регионално развитие. Бенефициент е
Община Видин. В края на декември 2009 г. и нача-
лото на месец януари тази година бяха открити
първите осем детски градини, ремонтирани по
проекта. Вторият етап завърши на 12 юли тази
година.

 ВРЪЧИХА ТРУДОВИ

 ДОГОВОРИ НА 77 БЕЗРАБОТНИ
Кметът на Община Белоградчик Емил

Цанков връчи трудови договори по
Националната програма „ОСПОЗ” на 77 безра-
ботни лица, които ще работят на 6-часов рабо-
тен ден за срок от три месеца и им пожела ус-
пешна работа.

Стана дума и за Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси”, по която
Община Белоградчик е защитила най-мащаб-
ния проект „Нов избор – развитие и реализация”
в Северозападна България за 271 души по 20
специалности. Това е шанс за най-сериозните и
отговорни сред кандидатите за работа.
Възможността за по-добра реализация идва и
от занижения образователен ценз към канди-
датите по някой от специалностите – завър-
шено основно или начално образование. Към мо-
мента са одобрени 189 работни места по 13
специалности.

Отзвук

Ñêàíäàëíî,
öèíè÷íî è
íåìîðàëíî!

СЕДМИЦА
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Вниманието към изявите е мно-
гопосочно – към шампионатните
срещи, към участието на българс-
ките представители в Лига Европа,
сега идва ред и на неговите евро-
пейски квалификации.
Селекционерът Станимир Стоилов
обяви списъка на своите избраници
за гостуването на националния от-
бор срещу Англия /на 3 септември в
Лондон/ и срещу Черна гора /на 7 сеп-
тември в София/. Засега селекци-
онерът обяви 20 имена, като списъ-
кът ще бъде попълнен с още двама
или трима футболисти от “А”
група.

Така че освен около развоя на
срещите от родното първенство,
за феновете се задават и нови
емоции.

“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà“À” ãðóïà

“×åðíîìîðåö” å ëèäåð ñðåä“×åðíîìîðåö” å ëèäåð ñðåä“×åðíîìîðåö” å ëèäåð ñðåä“×åðíîìîðåö” å ëèäåð ñðåä“×åðíîìîðåö” å ëèäåð ñðåä

åëèòíèòå ñúñòàâèåëèòíèòå ñúñòàâèåëèòíèòå ñúñòàâèåëèòíèòå ñúñòàâèåëèòíèòå ñúñòàâè
И в IV кръг от първенството на

най-силните в страната имаше мал-
ко очаквани резултати, но може би
точно това е интересното в нача-
лото на шампионата. Ето как завър-
шиха всички мачове /без играния в
първия ден от седмицата между
Миньор и столичния Локомотив:
Пирин – Славия 0:2, Берое – Монтана
2:1, Академик – Сливен 0:1,
Черноморец – Видима 1:0, Левски –
Калиакра 3:0, Локомотив /Пловдив/ -
Литекс 2:2, ЦСКА – Черно море късно
в неделя и Калиакра – Миньор /в
понеделник/. Така с минималната си
победа Черноморец окупира върха на
таблицата за временно класиране
еднолично с 10 точки, пред Левски –
9, Локомотив /Пловдив/ и Литекс – по
8, Локомотив /София/ и Славия с мяс-
то в златната среда/ и останалите
в по-долните етажи на таблицата.

Едва ли ще отстъпва по интерес
и следващият V кръг, когато на 28
август /събота/ играят Черно море
срещу лидера Черноморец /18 ч, ПРО
БГ/, Славия – Локомотив /Пловдив/ от
18 часа, Монтана – Пирин /по също-
то време/ и Локомотив /София/ -
Берое /21 ч, ПРО БГ/. На 29 август /
неделя/ ще се срещнат Славия –
ЦСКА /18 ч, ПРО БГ/, Литекс –
Академик /21 ч, ПРО БГ/, а на 30 ав-
густ /понеделник/ един срещу друг ще
застанат отборите на Видима –

РАЛИ-КРОС
41 автомобила, по класове: 1 Х 1 – 7; 1 Х 2

– 12; 1 Х 3 – 11; 2 Х 2 – 1; 2 Х 4 – 6; 1 Е 3 – 1; 2 Х
МАХ – 3

КЛАСИРАНЕ РАЛИ-КРОС
1 Х 1
1. Цветан Миков – АМК Ботевград –

СЕАТ Ибиза
2. Петър Тотев – АСК Вромос Бургас –

Лада 2108
3. Стойно Георгиев – АСК АРА МС

Габрово – ВАЗ 2105
1 Х 2
1. Крум Крумов – АСК Старт Н Криводол

– ВАЗ 2107
2. Радко Петров – АСК Вромос Бургас –

Пежо 205
3. Ангел Тотев – АСК Вромос Бургас –

ФВ Голф
1 Х 3
1. Минчо Борисов – АСК Монтана РТ –

ФВ Голф
2. Радостин Генчев – АСК Абритус

Разград – ФВ Голф
3. Борислав Димитров – АСК Вида МС

Видин – Рено Клио
2 Х 4
1. Васил Василев – АСК Старт Н

Криводол – Лада 2107
2. Румен Киров – АСК Нерон Монтана –

Субару
3. Стоян Апостолов – АСК Елена РТ

Бургас – Форд Сиера
2 Х МАХ
1. Ани Ванков – АСК Старт Н Криводол –

Ауди Куатро
2. Генади Викторов – АСК Вида МС Видин

– Ауди
3. Владимир Василев – АСК Вида МС Видин

– Ауди
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ –
ДИВИЗИЯ Х1
1. Крум Георгиев – АСК Плевен РТ – ВАЗ

2108
2. Крум Крумов – АСК Старт Н Криводол

– ВАЗ 2107
3. Минчо Борисов – АСК Монтана РТ –

ФВ Голф
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ –
ДИВИЗИЯ Х2
1. Васил Василев – АСК Старт Н

Криводол – Лада 2107
2. Ани Ванков – АСК Старт Н Криводол –

Ауди Куатро
3. Румен Киров – АСК Нерон Монтана –

Субару
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
1. АСК Старт Н Криводол
2. АСК Нерон Монтана
3. АСК Вида МС Видин

АВТОКРОС
17 автомобила тип „Бъги”: клас над 1600

куб.см. – 6; до 1600 куб.см – 11
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ
до 1600 куб.см
1. Георги Кърджиев – АСК Тони Старт

Силистра – Хонда
2. Красимир Шиков – АСК Тони Старт

Силистра – ВАЗ
3. Пламен Петров – АСК Тони Старт

Силистра – ФВ
ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ
над 1600 куб.см
1. Христо Александров – АСК Нерон

Монтана – Ланча
2. Ивайло Младенов – АСК Старт Н

Криводол – Ланча
3. Анатоли Петков – АСК Нерон Монтана

– Ауди
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
1. АСК Тони Старт Силистра
2. АСК Нерон Монтана
3. АСК Старт Н Криводол

Ðàëè-êðîñ è àâòî-êðîñ
-Êðèâîäîë 2010

21 è 22 àâãóñò 2010 ã.
Ïðåä íîâèòå åâðîïåéñêè
êâàëèôèêàöèè

Левски /18 ч, ПРО БГ/ и Калиакра –
Миньор /21 ч, ПРО БГ/. Програмата
предлага интересни двубои срещу
съперници, от развоя на които е очак-
ваното разместване на пластовете
във временното класиране и в двете
половини на таблицата.

Çàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïàÇàïàäíà “Á” ãðóïà

Âðà÷àíñêèòå ôóòáîëèñòè ïîâåæ-Âðà÷àíñêèòå ôóòáîëèñòè ïîâåæ-Âðà÷àíñêèòå ôóòáîëèñòè ïîâåæ-Âðà÷àíñêèòå ôóòáîëèñòè ïîâåæ-Âðà÷àíñêèòå ôóòáîëèñòè ïîâåæ-

äàò êîëîíàòàäàò êîëîíàòàäàò êîëîíàòàäàò êîëîíàòàäàò êîëîíàòà
Срещите от IV кръг на второди-

визионната група завършиха с резул-
тати според очакванията, при не осо-
бено висока успеваемост на
нападателите. Най-много попадения
във вратарските мрежи видяха зри-
телите на мача Пирин – Банско, прик-
лючил с победа за домакините с 3:2. В
останалите двубои Ботев /Криводол/
- Септември 1:2, Чавдар /Етрополе/ -
Спортист 1:0, Вихрен – Малеш 2:0,
единственото равенство без голо-
ве беше постигнато в срещата Етър
– Чавдар /Бяла Слатина/, а минимал-
на победа на Ботев /Враца/ над Ком
Миньор с 1:0 изпрати врачанските
футболисти начело във временното
класиране и остави своя съперник в

дъното на таблицата.
Всъщност на върха има

двувластие, но врачанският Ботев
изпреварва Пирин по голова разлика –
и двата състава имат по 9 точки, пред
Банско и белослатинския Чавдар – по
7, Чавдар /Етрополе/ и Вихрен – по 6,
Етър, Спортист и Септември – по 5,
Малеш – 4, Ботев /Криводол/ - 2 и Ком
Миньор – 1.

Това предопределя интереса към
мачовете от следващия V кръг, кога-
то на 28 август /събота/ от 18 часа
един срещу друг ще застанат отбо-
рите на Чавдар /Бяла Слатина/ - Ботев
/Криводол/ в областното дерби, а дру-
гите двойки са Банско – Етър, Малеш
– Пирин, Спортист – Ком Миньор,
Септември – Чавдар /Етрополе и чел-
никът Ботев /Враца/ - Вихрен.

Ñåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïàÑåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïà

Ïîáåäè è çàãóáè çà îòáîðèòå îòÏîáåäè è çàãóáè çà îòáîðèòå îòÏîáåäè è çàãóáè çà îòáîðèòå îòÏîáåäè è çàãóáè çà îòáîðèòå îòÏîáåäè è çàãóáè çà îòáîðèòå îò

ðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíàðåãèîíà
Третодивизионните състави изиг-

раха своите мачове от II кръг. Още е
рано за по-задълбочени анализи, изво-
ди и оценки. И все пак стартът на мез-
дренските локомотивци е твърде не-
убедителен за отбор, който идва нап-
раво от елита /независимо от какви-
то и да са обективни причини/. Иначе
победите и загубите за тимовете от
региона този път бяха математичес-
ки балансирани /два от тях се срещ-
наха в областното видинско дерби/.
Ето и всички отделни резултати:
Спартак 1919 – Торпедо 2:0, Трявна –
Левски 3:1 Ботев /Димово/ - Локомотив
/Горна Оряховица/ 2:1, Локомотив /
Мездра/ - Янтра 1:2, Ботев /Козлодуй/
- Самоводене 2:0 и Гигант – Ситомир
1:4 /срещата на дряновския
Локомотив и Академик/ беше отложе-
на и ще се играе през седмицата/.
Иначе във временното класиране пъ-
лен актив след двата кръга имат от-
борите на Ботев /Козлодуй/ и Янтра,
по-голяма яснота ще има след поред-
ния кръг, когато на 29 август /неделя/
по футболните терени ще се срещ-
нат Ситомир – Спартак 1919,
Академик – Гигант, Самоводене –
Локомотив /Дряново/, едноименници-
те Локомотив /Горна Оряховица/ -
Локомотив /Мездра/, Бдин – Ботев /
Димово/ в областното дерби, Левски
– Балкан, Торпедо – Трявна и спорещи-
те за върха Янтра – Ботев /Козлодуй/

От равенството на мача между
пловдивския “Локомотив” и
“Литекс” май други отбори
останаха по-доволни.

Става дума за любопитното
признание, което направи преми-
ерът Бойко Борисов в сутрешния
блок на БНТ и Дарик радио.
Любителите на футбола знаят, че
преди време той беше картотеки-
ран в отбора на Витоша /Бистрица/
, където се изявяваше като гол-
майстор на състава. Сега минис-
тър-председателят разкри за про-
явения интерес към него не от кой
да е, а от собственика на един от
световните грандове – Милан,
Силвио Берлускони. А това си е нап-
раво увеличаване на българското
лоби в италианския футбол /калчо-
то е единственият шампионат в
света от най-високата пета
категория/! Офертата за транс-
фер дошла при една от срещите
между двамата, като италиански-
ят му колега поискал /в рамките на
шегата/ Бойко Борисов да бъде кар-
тотекиран в небеизвестния тим
на росонерите.

В това едва ли има нещо
сензационно. Особено ако знаете,
че българският премиер е обсъждал
въпросите на футбола и с германс-
кия канцлер Ангела Меркел. И сам
споделя: “Тя ми е символ за

Любимец 13

Òðàíñôåð â èòàëèàíñêèÿ “Ìèëàí”

Очаква се Бойко Борисов да
внесе свежест в атаката на
Милан, където вероятно ще
партнира на бразилската
звезда Алешандро Пето.

поведение. Много приятна, човечна,
футболен запалянко. Веднъж аз се
бях скрил в кухнята да видя как вър-
ви мачът. Като влязох, тя си хапва-
ше сандвичи и ми каза: А, Бойко!” Аз й
отговорих: “И аз същото – да видя
как е за малко”, откровеничи
премиерът. Само дето не казва дали
не е получил оферта за трансфер и в
някой от грандовете на
Бундеслигата!

Строителен хипермаркет "АЛЕКС" пред-
лага на своите клиенти търговия на едро и
дребно със строителни материали. При нас
ще намерите лепила, шпакловки, мазилки. Пъл-
на гама лако-бояджийски материали. Тониране
на над 10 000 цвята латекс, фасаген и блажна
боя по ваш избор. Силикони и полиуретани,
саморазливни подови покрития, добавки за бе-
тон, PVC олуци, електроматериали и кабели,
железария, ВиК тръби и фасонни части. Сани-
тарен фаянс, смесителни батерии, шкафове
за баня. Голямо разнообразие на ламиниран пар-
кет. PVC и MDF ламперии. Професионални инс-
трументи на фирмите "HITACHI", "KAPRIOL" и
"IRWIN". Работни облекла и лични предпазни
средства. Над 3000 вида крепежни елементи.“

Тел.: 092/622 600;
тел./факс: 092/666 226
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Äà áðàíèì
íàðîäà ïîðîáåí!

Антифашистка поезия

Â
ðåäîâåòå

íà
áîðáàòà...

Марко АНГЕЛОВ

Á î ð á à
Кат‘ вълча глутница свирепа,
с ужас на мрачен злодей,
отломка нищожна, злокобна
земите ни родни владей.

Отломка от псета, чакали,
отломка кръвнишка и зла
налита в убийствени хали
връз сивите наши села.

Издига десница разбойна
връз беден измъчен народ
и смуче кат‘ змия усойна
последните сили, живот.

Една робия, черна, гробна,
над всяка порта, всеки дом
окови дрънка, пей злокобно
в умисъл лют за нов погром.

Ех, брате, робия нерада
гърдите ти смазва, руши…
До кой ден в неволи ще страдаш
и ужас сърце ще суши?

Оставяй днес рало и ниви,
оставяй ръждивия чук -
за дните свободни, щастливи
размахвай бунтовно юмрук!

Да браним народа поробен
от властника - кървав палач,
че по се усиля надгробен
и тъжен сирашкият плач;

че по се усилят бедите,
по-тежко разстила се мрак,
че по си разгаря очите
за кърви жадуващий враг.

Балканът отново въстана –
хайдушката песен пак пей.
Не трае бунтовникът в рани
сърце му юнашко да крей.

Там Ботев и Левски пак бродят,
там армия млада лети,
там твоите братя пак водят
борба със потисници зли.

Картечници тракат победно,
куршумите люто свистят…
зове те борбата заветно,
тътнежи на буря зоват!

Един от борците и мъченици поети-парти-
зани е Марко Димитров Ангелов (Камен), роден
на 15 октомври 1921 г. в село Горни Сеновец,
Горнооряховско. Още като ученик във
Великотърновската
гимназия става член на
РМС, а като студент
по държавно стопанс-
тво в юридическия фа-
култет на  Софийския
университет се включ-
ва в редовете на
БОНСС и се отдава на
р е в о л ю ц и о н н а
дейност. На 6 юни 1942
г. е арестуван и изпра-
тен в лагера “Кръсто
поле” (край село
Еникьой, Ксантийско).

Марко Ангелов се
завръща се в родния си край през есента на 1943
г. Поддържа връзка с близкия отряд и на 5 май
1944 г. става негов боец с партизанското име
Камен. Освен, че се сражава с врага, успява да
напише и 40 стихотворения, изцяло отдава да-
рованието си на анти-фашистката съпротива.
След известно време отрядът е разбит. Камен
и още един негов другар изгубват следите му.
На 22 юни 1944 г. ги заграждат и след едночасо-
ва престрелка, Марко Ангелов (Камен) пада убит.

Марко (КАМЕН)

Рубриката се води от Юрий САПУНДЖИЕВ

Реплика

За безконтролното (и безна-
казано) фучене на авто-мото със-
тезателни средства писах и мина-
лата пролет, и тази също, защото
още щом се стопи снегът, те от-
ново хукнаха по врачанските улици.

Но, докато по-рано се виждаха
на ден само по два-три мотоцикле-
та и едно АТВ, сега моторите се
умножиха и вече беснеят на
глутници. А улиците ни се превър-

- Кога ставаме готови, г-н
Миланов, за спускането в тъмната
нощ на душите ни, откъдето да се
върнем пречистени?

- Когато се обърнем навътре към
себе си и предложим безрезервната
си неумираща в нас любов и когато
придобием така нужното за пълното
отдаване смирение.

- През къде минава най-вече това
пътуване обратно към нашата заб-
равена същност, от невежеството
към просветлението?

- За да е успешно, преди всичко през
сърцето, което е един уникален тран-
сформатор на честотните вибрации.

- Спускайки се навътре в дълбини-
те на своето съзнание, може ли чо-
векът да бъде археолог на своя ад и
рай?

- За да се отключат тайните на
подсъзнанието, човек наистина тряб-
ва да стане археолог и да разкопае и
да открие златните залежи в своето
сърце – вместилище на взаимовръзки
с божествения свят.

- Не са ли истинските тайни скри-
ти в “черното”, в черната магия, в
черното слънце, в “подземния мрак”?
Нали и юнакът от приказките слиза
в долната земя, за да търси златна-
та ябълка. Не трябва ли да започнем
от този свят, за да изпъкне на него-
вия фон и сребърнобелият божест-
вен цвят?

- Тъмната материя е свързана с
незнанието и невежеството, с непоз-
наване тайната на битието.
Златната ябълка е знанието, скрито
в подземията, където се съхраняват
книги със забравени знания.

- А земната “книга”, която отра-
зява Небесната, проговаря ли вече?
Първо нейните печати ли трябва да
разчупим, за да отворим и другата?

- Никоя Земна “книга” не може да
проговори без разясненията, които
ще се дадат от Небесната “книга”.
Едва тогава ще се разчупват печа-
тите един след друг под ръководст-

наха в трасета за непрестанно ав-
то-мото родео. Издуват ли, изду-
ват до дупка газта щастливите
рокери! Те са щастливи, а ние?

На нас ни остава само да тър-
пим и скърцаме със зъби. А нали уж
имаше договорка кои шосета и кой
полигон да ползват? Или на пиш-
ман рокерите всичко е позволено,
а ние – гражданите – сме безсилни
пред наглостта им?

За последен път пиша по тази
тема. Ако и сега местните поли-
тическа и охранителна власти не
вземат крути мерки за озаптява-
не на джигитите, ще знаем, че или
не могат, или не искат да ни спа-
сят от варварското улично авто-
мото беснеене.

Димитър МАРКОВ
Враца

Ïàê çà ãðàäñêèòå ðîêåðè

Археолози на самите себе си

Íàäîëó ïî ñòúëáàòà,
êîÿòî âîäè íàãîðå

Писателят Милан А. МИЛАНОВ пред вестник
“Родово имение”

Авторът на известни повести, романи, сценарии на филми – Милан
Миланов, от три години предпочита да надниква в лабиринтите на
винаги разпалвалите въображението ни тайни. И така сякаш на един
дъх събра тези зашеметяващо интересни проникновения в поредица-
та си от пет части “Тайните подземия на България”. Пет книги – една
цел. Спускане през сърцето” на Мрака и духовно пътешествие към
така нужното ни познание за цикличността. За да се извадят от тайни-
те ниши на мрака старите недоволства, отрицания и ограничения и
да се трансформират в съзидание. Да се освободят блокажите в на-
шето съзнание чрез освобождението и сливането на двата аспекта
на същността ни, на енергията, на света. Но не чрез конфронтация, а
чрез интеграция.

Защото, за да се издигнеш към мъдростта на сърцето, първо трябва
да се спуснеш към нейните бисери, които са скрити в нашите и в
земните дълбини – местата за прераждане и обновление, на огнена
ферментация и пречистване, в които се срещаме със своите демони и
изкусители. И заставайки очи в очи с тях да приемем автоматично
идващата от сърцевината на всяка отделна част на Целостта
светлина. И колкото са повече спусканията в “подземния” свят, тол-
кова повече се увеличават възможностите за свещен брак между ду-
ха и душата ни – предпоставка за вечен живот. За което сега се съз-
дават все повече благоприятни условия, в това число и чрез помощта
на словото. Именно то е, което, скрито зад конкретна фактология,
подтиква спусканията ни в дълбинните селения на истината, въплъ-
тена в сънищата, митовете, илюзиите ни. За да можем като Инана
или Снежанка да се събудим трансформирани от целувката на истин-
ската любов и да станем като проводници, по които ще потече нова-
та вибрационна честота на нашето съзнание.

вото на Небесната “книга”.
- Има версия, че земята ни е куха

и ние живеем вътре в нея, както и
за другата, обратната земя /
Антихтона/…

- Земята действително е куха под
земната повърхност, но ние не живе-
ем в кухина, а сме на повърхността
на земята. Има подземни градове,
подземни централи на лемурийци и
атланти, но не и друга земя. Има ог-
ледална земя на нашата земя, къде-
то времето тече според нагласата
и представата на нейните
обитатели. Пиша в книгите си за та-
кива паралелни земи и за преминава-
нето от една в друга огледална земя.

- Щайнер говори за великия под-
земен свят на Злото и за настъпва-
нето на демонична ера…

- Щайнер е имал предвид първона-
чалното обитаване на земята, пре-
ди да се появи човешката раса – там
в лабораториите на Атлантида, къ-
дето се създават Адам и Ева – на-
именования на четирите двойки –
бяла, черна, червена и жълта.

- Английският писател Булуър
Литън описва в книгата си “Идната
раса” богоподобни хора, които още
се крият в пещери в центъра на
земята, но скоро щели да излязат и
да властват, но и да изравнят със
себе си човешката раса.

- Може би е имал предвид хората
от Агарта, които са богочовеци. Има
и други човешки същества, които съ-
що живеят под земята и са на много
високо духовно стъпало от своето
развитие. Един ден те ще ни
помогнат, както са ни помагали и
досега, но няма да властват.
Човешката раса има своя път на
развитие, но с божествена помощ.

- В много други източници се спо-
менава за жители от вътрешност-
та на Земята. Мулдашев също го-
вори за “законсервирани” атланти
в състояние на сомати.

- Мулдашев проникна твърде дъл-

боко в пещерите на Шамбала и видя
хора в състояние на сомати. Да, там
е генофондът на земята – на
лемурийци, атланти и траки. Там е и
Буда, той  е жив, макар и в сомати. На
срещата с Мулдашев му подарих
четвъртия си том от “Тайните под-
земия на България”, в която пиша, че
в света има още шест малки
Шамбали, на всеки континент по една.
А нашите Белоградчишки скали са
Малката Шамбала на Европейския
континент. Това много го впечатли,
но за жалост нямаше време да ги
посети.

- Инките са знаели, че водата
осъществява връзката Небе-Земя
и че тя ги отвежда не само към
звездите, но и от другата страна
на Земята.

- Да, водата е вълшебна, с нея мо-
гат да се извършват чудеса, да се
променят събития, времена, да се из-
вършват преходи, но само посвете-
ни могат да извършват тези божес-
твени действия.

- С какво ще изненадате своите
читатели с новата си, пета по ред,
книга, която е отскоро на пазара?

- С много неща. Читателите ми с
интерес ще прочетат например за
неизвестен подземен град, постро-
ен от атлантите под Бургас, за крис-
талните и златните му пирамидал-
ни образувания и нещо твърде не-
обикновено – за библейската вави-
лонска кула, която не се намира в дре-
вен Вавилон, а на дъното на Черно
море и продължава да излъчва нуж-
ните сигнали. Кулата е сложно тех-
ническо съоръжение за връзка с
Космоса и Земята. Изненада ще бъ-
дат разкритията за древните тра-
кийски светилища между Созопол и
Приморско – Лъвската глава и
Бегликташ, древният атлантски
град в близост до Боянската църква
и много други неща.

- Вероятно тъкмо изследването
на земните и духовните дълбини
ражда у нас копнежа за излитане?

- Копнежът за излитане е стре-
меж за духовно усъвършенстване –
метод, някога успешно използван от
древните траки, които са умеели да
извършваш телепортация до далеч-
ни планети, да контактуват с висо-
ко духовни същества.

Интервюто взе: Лияна ФЕРОЛИ

Милан А. МИЛАНОВ
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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.

26 четвъртък Св.
мчци Адриан и

Наталия
27 петък Преп.

Пимен Велики. Св.
мчк Фанурий

28 събота Преп.
Моисей Мурин
29 неделя †

Четиринадесета
Неделя след

Петдесетница.
Отсичане главата на
св. Йоан Предтеча и
Кръстител. Преп.

Анастасий
Струмишки (Пост.
Разрешава се елей и

вино) (Не се
разрешава венчание)
30 понеделник *

Св. Александър, Йоан
и Павел, патриарси

Константинополски.
Пренасяне честните

мощи на св.
Александър Невски.

31 вторник
Полагане честния
пояс на Пресвета
Богородица. Св.

свщмчк Киприан, еп.
Картагенски. Св.
Генадий, патриарх

Константинополски
1 сряда * Начало на

Църковната нова
година. Преп.

Симеон Стълпник.
Св. Марта. Св. мчци

Айтал и Амун дякони.
Правед. Иисус Навин

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.

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.

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.

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.

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.

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

ДАВАМ
пицария под

наем в
Монтана.

Тел.
096/312 772;
0884/559433.

 3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 300 400, факс: 300 401, е-mail: montana@montana.bg

На 06.07.2010 г. стартира анонимна, безплатна Национална телефонна линия за
консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични
вещества и алкохол – тел. 0800 133 22 към Националния център по наркомании.

Телефонната линията е една от дейностите по Проект № BG0011 „Слушайте
детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи
експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, който финансира по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Основната цел на консултативната линия е да се подобри достъпа на хора със
зависимости и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и
насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол, чрез:

- Консултации относно рисковете от употребата на психо-активни вещества
- Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна
- Кризисни интервенции
- Насочване към различни програми за лечение и психо-социална рехабилитация,

функциониращи на територията на страната.
Екипът на телефонната линия се състои от психолози и лекар-специализант по

психиатрия.
Работното време на тел. 0800 133 22 е от понеделник до петък от 14.00 ч до

20.00 ч.
С Ваше съдействие за гласност и популяризиране на телефонния номер на линията

бихме могли да бъдем полезни на всички зависими от психоактивни вещества.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
гр. МОНТАНА

ÎÁÙÈÍÀ           MÎÍÒÀÍÀ

ЕТ “Роси-Ем-Емилия
Тошкова”

ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
Понеделник – петък от 11 до 19 часа.

Събота – от 10 до 14 часа.
Почивен ден – неделя.

гр. Монтана, ул. “Васил Левски” 43
Тел. 0878/778809

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.

Богат асортимент леки, лекотоварни
и специални гуми от всички видове и
марки, ремъци, лагери, вътрешни гуми,
масла, добавки и аксесоари.

Извършват се всички видове ремонти
по ходовата част на двигател,

регулиране на преден, заден мост и
регулиране на фарове, компютърна

диагностика и много други. В
магазинната част се предлага богат

асортимент от гуми, масла,
авточасти и аксесоари.

ул. “Диана” № 17, тел. 096/32 96 96
ГУМИ - СЕРВИЗ

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ
бул. “Трети март” 116 , тел. 096/301110

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

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.

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.

Тел.  0888/444 525
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екип Враца - 3000, п.к. 143, 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 25 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

Мариана АНГЕЛОВА

Неотдавна посолството на
Боливарска Република Венецуела /БРВ/,
съвместно с Асоциацията за приятелс-
тво между България и Венецуела, орга-
низираха в София редица прояви –
пресконференция, прожекция, открива-
не бюст-паметник на Симон Боливар,
посветени на 200-годишнината от на-
ционалната независимост на тази ла-
тиноамериканска страна.

Разположена между екватора и 10-и
южен паралел, тя заема 917 000 кв. км, с на-
селение близо 13 милиона. Испанските конг-
вистатори стъпват на брега й преди 500
години и навлизат навътре, дирейки споме-
навания в легендите “златен човек” Ел
Дорадо. Напредвали в битка с местните
жители, които нарекли “индианци”, като
смятали първоначално, че са пристигнали в
Индия. Следващите 3 века страната оста-
ва в колониална подчиненост на испанската
Корона. Официалното признаване независи-
мостта на Република Венецуела става с
Декларация от 19 април 1811 г., но борбите
за освобождение започват по-рано – в 1810
г. Затова кръглият юбилей се чества тази
– 2010 г. Сред героите изпъква личността
на Симон Боливар – Освободителят на
Америките.

Посланикът на БР Венецуела Н. пр.
Рафаел Анхел Барето Кастийо очерта осо-
беностите на етапите в развитието на
страната. Със силно земеделско
стопанство, производител и износител на
храни, след откриване на най-голямото й
подземно богатство – петрола – Венецуела
попада в ръцете на транснационалните ком-
пании и императорска политика на САЩ.
Обществото, от чийто живот и преди би-
ли изключени потомците на автохтонни-
те жители и безимотните, търпи дълбоко
разслоение – малко на брой елитни местни
фамилии, притежатели на земи и
промишленост, и огромно, все по-обеднява-
що мнозинство. Заселването около големи-
те градски центрове дълбае социалната
пропаст. Водената от сегашния президент
Уго Чавес политика цели въвличането при
вземане на икономически и социални реше-
ния на болшинството венецуелци. Приета е
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нова Конституция, създадени са народни ко-
митети по места, които имат думата по
всички въпроси – от здравеопазването и об-
разованието до разпределението на видни-
те ресурси и ползването на трапезарии.
Осъществяват се нови форми, т.нар. мисии,
с участието на кубински специалисти. Днес
във Венецуела няма неграмотни, образова-
нието на всички равнища, както и здраве-
опазването са безплатни; лекари проникна-
ха в най-затънтените кътчета. С подкре-
пата и на други братски държави от
Латинска Америка /ЛА/ приключи успешно
мисията “Милагро” /”Чудо”/ - лечение по ця-
лата територия на страната на очни
заболявания, при това с високо научно и тех-
ническо ниво.

Президентът Чавес положи огромни уси-
лия за изграждане на нов тип сътрудничес-
тво между страните от ЛА и Карибието –
т.нар. Боливарска Алтернатива за Америка
/АЛБА/. То се основава на суверенното пра-
во за самоопределяне, на собствената кул-
турна специфика и на взаимопомощ, вклю-
чително природни бедствия – примерът със
земетресението в Хаити е съвсем пресен. В
усилен ход са и мерки за преодоляване соци-
алното неравенство; те срещнаха съпро-
тивата на досегашния политически и ико-
номически елит, подкрепян от режима на
Северна Америка. Попитан какви са отно-
шенията на Венецуела със САЩ, г-н посла-
никът отговори: “На уважение от наша
страна, но и на бдителност срещу домогва-
нията на която и да е сила да ни владее.
САЩ трябва да знаят, (че ние няма да до-
пуснем тяхна намеса във вътрешните ни
работи . Въпреки разпространяваните по

наш адрес клевети, Венецуела продължава
да строи социализма в съответствие със
своята действителност и натрупан исто-
рически опит.” Не бе отминат и отговорът
на щекотливия журналистически въпрос за
“латиноамерикански тип социализъм”.
Социализмът, протичащ в нашите страни /
а те са още Куба, Боливия, Еквадор, Парагвай
– М.А./, каза г-н Барето, е исторически про-
цес в мирна форма със собствен политичес-
ки модел, вземащ предвид идентичността
ни като нации, но признаващ в същата сте-
пен основополагащите принципи на всяка
страна. Този социализъм присъединява към
себе си аспектите на корените, а те му при-
дават собствена характеристика. Всякоя
държава си изработва свой модел. Общият
знаменател на всички латиноамерикански
страни, тръгнали по този път, е
взаимопомощта, в т. ч. и интернационала,
необходимостта от намаляване на драстич-
ни различия в доходите и социалното
положение, припознаване разнообразието и
суверенитета на другите и антиимпериалис-
тическата нагласа. Това е битка за по-спра-
ведлив свят, сътворен от всички и за всички.”

Имах възможност да изуча виртуално
Венецуела с очите на турист: приказно съ-
четание на топли плажове около Карибието
и о. Маракайбо, високи върхове, стръв за ал-
пинистите – вр. Боливар /5007 м/ във
Венецуелските Анди, вечни снегове, приз-
рачни зелени гори и степни пространства с
причудливи образувания.

Поела твърдо по пътя на социализма,
Боливарска Република Венецуела ще пос-
рещне добронамерения българин с топлото
“Биен венидо!” /”Добре дошъл!”/.

Паметникът на победата
Музеен образец от
доколумбова Венецуела

Йорданка АНГЕЛОВА

Чипровци е малко тихо градче, раз-
положено в красивите поли на Западна
Стара планина.Световната криза не успя
да ни докосне….просто сме в дълбока кри-
за от години. Частен бизнес почти няма,
младите хора търсят работа и професи-
онална реализация в големите градове и
чужбина. В същото време вече трети доб-
роволец на Корпуса на мира работи тук и
вярва, че с общи усилия на местна власт и
общност Чипровци има шанс да привлече
не само туристи, но и своите млади хора.
Доброволците в Чипровци  …
Кристофър Брюър казваше, че няма невъз-
можни неща….”Да опитаме отново…”, Теа
Рой научи екипа, с когото работеше, кол-
ко важно е да планираме и да използваме
новите технологии. Лесли Маклафлин знае,
че има добри практики които ще ни помог-
нат – просто трябва добре да организира-
ме… .Доброволците на Корпус на мира са
посланици на „вярата в успеха”, посла-
ници   на  САЩ в Чипровци. С номинация от
Корпус на мира за България, аз бях вклю-
чена в Международна програма „Взаимо-
действие между федерална, щатска и
местна власт” САЩ, 2010г., финансира-
на от  Департамент на САЩ, Бюро за
Образование и култура, Офис за
Международни програми и местни спонсо-
ри – Съвет за международни посещения,
Вашингтон; Международни посещения и
обслужване на клиенти, Анаполис; Съвет
за дипломатически посещения, Пенсакола;
Съвет на дипломатически посещения -
Юта, Солт Лейк Сити; Институт за меж-
дународно обучение, Сан Франциско;
Програмен  администратор – Фелпс
Стоукс, офис за Международен обмен,
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Вашингтон.
Очаквания  за пътуването – нямах.

Общувала съм с представители от евро-
пейски страни, Русия и САЩ, уважавам
всички нации и етноси. За мен няма големи
и малки страни, а хора ...

Впечатлена  от пътуването  - ДА.
Впечатлена от простотата и ефектив-
ността при организацията за тръгване
от страна на Американското посолство в
България. / Без емоции, без „мои и твои
хора”, без формализиране/. От перфект-
ността на организацията по време на це-
лия престой в САЩ. От усмивката на хо-
рата…. от държавността на САЩ. И така,
на 27 февруари  шестнадесет представи-
тели от Бангладеш, Босна и Херцеговина,
България, Унгария, Ливан, Македония,
Малаи, Мексико, Сърбия, Словакия, Судан,
Суазеленд, Туркменистан, Венецуела ле-
тяха от различни точки на света над на-
шата земя към столицата на САЩ –
Вашингтон.

Америка ни посрещна с усмивка – г-
н  Кен Инсли успя да ни представи филосо-
фията на Американското правителство,
вплетени в дизайна, архитектурата и за-

коните на Вашингтон дори по време на ту-
ристическа разходка из града. Програмата
включваше срещи, обединени в  темите:

Вашингтон-Представяне на
Федералната система на САЩ; Фактори
на сътрудничество, допринасящи успехи-
те на местното управление;
Представителство на интересите на
Местните парламенти пред Федералното
правителство,

Пенсакола, Флорида – Ролята и отго-
ворностите на общинската власт, мест-
ните администрация и изборите;
Правителство на „Слънчевата светлина”;
Прозрачно управлениие и участие на
гражданите.

Солт Лейк Сити, Юта –Ролята и от-
говорностите на Щатските власти;
Подобряване на капацитета на Местните
кадри; Информация за гражданите за по-
литиката на САЩ

Сан Франциско, Калифорния  –
Използване на Технологиите за подобря-
ване на обслужването; Ръководство на
местните ресурси в условия на криза;
Участие на гражданите в местното
управление.

Всеки ден имахме поне по четири сре-
щи с представители на различни
институции: федерални, щатски, местна
власт, асоциации, фондации, неправител-
ствени организации, граждани, учени.
Всеки служител и човек с когото се сре-
щахме информираше за успехите, споде-
ляше трудностите и начините за тяхно-
то решение. Те казваха «МОЯТА СТРАНА»
и «НИЕ УСПЯХМЕ ДА НАПРАВИМ ТОВА».

Гледах, слушах, учех се, и мислех за
България. Сравнявах България  със САЩ и
още петнадесет държави. И си казвах: та-
зи огромна страна има забележителни хо-
ра и природа, но моята малка България има

прекрасни кътчета и талантливи хора. И
се питах:

Защо  правилата в България не ва-
жат за всички, като тук? Нима не мо-
жем да приемем върховенството на за-
кона пред личните си интереси?

Защо условията в България не са ед-
накви за всички, като тук? Какво пре-
чи обществените места в България да
бъдат така уредени, като в българс-
кия парламент? Нали всички сме хора?

Защо не е така чисто в България,
като тук? Не можем ли да разберем, че
зависи не само от службите, но и от
нас да не замърсяваме?

Защо не работим като
професионалисти, а влагаме толкова
емоция?

Защо хората с увреждания в
България да нямат достъпна среда и
от там право за достоен  живот, как-
то тук?

Защо не се обединяваме, за да решим
проблемите си, а проявяваме понякога
доверие и към самите себе си.

Защо не сме спокойни и усмихнати,
като хората в САЩ, а критикуваме до-
ри и без основание?

Много „защо” и много възможнос-
ти за тяхното решаване.

На 21 март  шестнадесет приятели
от различни държави, излетяха от Сан
Франциско към своите страни, отнасяй-
ки със себе си чудесните преживявания в
САЩ, безценни познанства и знания и
увереността, че всеки от нас може да про-
мени към по-добро нещо в своята страна.

Нося усмивката на Америка  в моето
чудесно родно място – Чипровци  и работя
заедно с доброволците от Корпус на мира
за България за Чипровци, за разбирателс-
тво и чиста природа.

Георги ГЕОРГИЕВ

Последната бойна бригада на
САЩ напусна Ирак. Формално война-
та свърши. Реално нищо не е
свършило. Над 50 хил. американски
войници остават в страната до
края на 2011 г. като “помощници” и
“съветници”. Но и те, неизбежно,
въпреки воплите на иракското ръ-
ководство да не оставят страна-
та “на вълците, ще се качат един
ден на корабите и самолетите.
Никой не знае какво следва. Над
страната витае призракът на
гражданската война и разпадане.

Седем години и пет месеца след
началото на войната срещу Ирак
кървавата равносметка сочи 4415
загинали американски войници, 179
британски, 139 от други нации, вклю-
чително 13 българи. Загинали са и
467 т.нар. наемници – предимно от
охранители, но и наемни
работници, и служители, сред ко-
ито и още шестима българи.
Ранените чужди войници са над
32 000 души. Иракските загуби.
Всеки си ги брои, както може.
Цифрите са от 103 000 до 1 033 000
души. Т.е. никой не го интересува.
Страната е в руини, работят само
контролираните от американците
нефтени сонди. Което беше и цел-
та на задачата. Но дори и така да
е, колко дълго Белият дом може да
удържа контрола върху нефта в
нестабилна държава, в нестабилен
регион?

Нашата българска равносмет-
ка, освен жертвите, включва и ед-
но “мерси” от президента Буш.
Малко, но от сърце.

Ðàâíîñìåòêàòà
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 “Слово плюс”

Прекрасният Северозапад

×åòèðè ìàéêè íà ïèñàòåëè
В моите краеведски търсения попаднах на интере-
сен факт – майките на писателите 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.

Радослав ИГНАТОВ

Надежда АНАСТАСОВА

Надежда АНАСТАСОВА

Така  разностранно надареният
и много талантлив творец Иван
Давидков се покланя на своята
майка.

Другата бистрилишка майка, омъ-
жена в Живовци, е Верка Георгиева.
Нейната история е по-различна, тя е
родена в с. Гаганица на 19.01.1912 г.
като трето дете в семейството на
Георги Зарков и Ана Стефанова. Има
сестра Цветана – родена 1907 г. и
брат Аспарух. Верка била съвсем малка,
когато родителите й почиват.
Нямали близки, които да се грижат за
децата и по тогавашния обичай били
раздадени в чужди семейства.
Цветана е осиновена от Младен
Борисов – котлар от гр. Фердинанд и
станала сестра на известния ни съг-
ражданин Борис Младенов. Братът
Аспарух бил даден за слуга в богат
хайредински дом. Най-малката Верка
дали за хранениче в с. Бистрилица в
семейството на Аврам Цонин от фа-
милията на Цонините, където за под-
слона и храната детето заплащало с
всекидневен труд по къра и в бита на
семейството. Когато пораснала се
омъжила в с. Живовци за Стоян
Анастасов. Той бил син на Анастас
Златанов от преселническия род, до-
шъл тук от Западните покрайнини.
Братя Златанови били известни майс-
тори строители. На следващата 1931
г. се родил синът на Верка, когото кръс-
тили Анастас – на името на извест-
ния му дядо. Семейството живееело
бедно и в постоянен недоимък. От
тежките условия на труд при стро-
ителството на Беглижкия мост и съ-
пътстващата мизерия Стоян се раз-
болява и рано умира. Останала сама,
без близки, с невръстния си син, майка-
та била в невъзможност да се грижи
за него и да го отгледа, и се омъжила
повторно за Лечо (Алексо Николов) от
Живовци. От този втори брак в 1937
г. се родил вторият й син Кольо.
Икономическите условия на живот в
семейството не се променили и те
отново са сред най-бедните хора в
селото. Това са годините, когато
трудно се осигурява прехраната, а
Анастас пожелал да продължи учени-
ето си в Михайловград, за да завърши
средно образование и майката го
подкрепила. Междувременно починал
и вторият съпруг на Верка. Останала
отново вдовица, във всички следващи
години тя ще се разкъсва между гри-

Продължава от миналия брой

жите на двете си деца – да отгледа
още малкия Кольо и да осигурява спо-
ред възможностите си помощ на
Анастас да завърши не само
гимназия, а и висше образование в
Софийския университет по специал-
ността славянска филология. Верка
не могла, защото нямала сили, да се
зарадва на първите успешни поетич-
ни изяви на сина си, макар да е много
горда с него. А когато по-късно Кольо
пораснал, а Анастас е сред най-извес-
тните творци в страната ни, майка-
та продължава борбата на живота
си – да се грижи и помага на двамата
си сина. Анастас не просто е привър-
зан и признателен на майка си, той я
обича и жали заради сирашкото й
детство, тежката й житейска
драма, съпътствана с мизерия и
бедност, заради богатата й
душевност, която дарява щедро на
децата си.  В творчеството си той я
издига в ранг на морален коректив,
сравнява образа й с този на родната
земя.

“От всичките
най-хубави земи
избрах една
със планина,
преметната като кобилица на

рамо;
от всичките  най-хубави моми
избрах една
и я нарекох
с най-светата дума:
мамо”.
Из „На грешната земя” – 2005 г.
Още в началото на творческия си

път той знае, че тръгва с майчиния
богослов и енергията, която иде от
нейните ръце –

„Шарената, пъстрата торбичка,
дето ми я мама изтъка
и ми я извеза със добричка
и грижовна майчина ръка”.
 Или пък
„Голяма е софрата ни. Но мама
я тъй отрупа, тъй я нареди,
че както и да иска, вече
няма място за нищо.
Ала пак стои,
ръце отрупала със плодове,

***
ЛЮБОВНА ТРЪПКА, МЛАДОСТ,

СТАРОСТ,
немощ, мъка, смърт –
материя за разплод и тлен си ти,
ала съзреш ли как кълвач се стрелва
и почука с клюн по гъвкавите клони
на дъба през август,
а после отлети – перце по

ветровете, –
за да се върне пак като шрапнел

след време,
достигнал си до смисъла на

раждането,
младостта, на времето и на

смъртта.
Дочуеш ли как вятърът отбрулва
врабците
от ноемврийски вкамененото дърво,
това ще каже, че поезията шепти
невнятните си думи
в забравилата ти и шумове, и
сладки звуци памет –
не видимото, незримото доказва

зримото,
единствената ти надежда е,
че няма да си идеш или ще умреш
различно:
едва когато отмъстителният свят
отдавна ти е дал последна прошка.
А истината е, че сам решаваш
кой си всъщност.

***
КОГАТО СПРИХАВИЯТ ВЯТЪР,

        ИЗКОРЕНЯВАЩ
раснали от векове дървета
го опипва с ледени езици, глупакът
търпеливо чака кръвта
във вените му да замръзне,  да се

втвърди,
за да остане на крака,

да се превърне
в паметник и да не влезе в гроба.

***
ОТБРУЛЕН САМ-САМИЧЪК ПОСРЕД

           ВСИЧКО ЖИВО,
мъдрецът не съзнава,
че го прави, но върши онова,
което му е речено от Бога,
за да проправи път
в човешкото гъмжило,
пъртина към буреносната любов,
която ей така,
мърцина ще погине в страст
и думи за звезди, за мир и обич,
пурпурни утра,
и за разсечения възел

на скръбта
по залеза, не по-малко кървав
от самото утро – елейни думи
за изгарящата свобода в

единството
на чифта, множеството
и безкрая – реално потвърждение
на безброй погинали любови.

***
ПОЛЮШНЕ ЛИ СЕ ВЯТЪРЪТ И СЕ

ЗАИГРАЕ
с парливите езици на пулсиращия

огън,
катурне ли се дългостволестият

бор, същински стар пияница
насред пожара – сред най-пъстрата

от многоцветните му нощи, –
светецът схваща,

че между него и света приспивно
се люлее гласът на стореното вече,
че няма връщане назад, че днес

магарешкият
трън се перчи и подлъгва поглед с

виолетова
осанка, но утре бодлите  му са

вече пух.

***
МАКАР ЧЕ ОЩЕ ПРИЖИВЕ

ДРУИДИТЕ И ДРУГИТЕ
наместници на боговете чуруликат
непрестанно думи на възхвала към

        вечно скитащата
му душа, пророкът вижда в мрака
път към светлината,
а в светлината –
мястото за повторение

           на разноликите
движения в повтарящия се живот,
повтарящ се живот,
додето звездата му от небесата

капне
с опашка от бенгалски огън.

 Игрохорците от читалище
“Постоянство 1856” очароваха
публиката на остров Халкидики с
богатата си програма и пищни-
те си костюми. “Специално за кон-
цертното турне в Гърция подб-
рахме 6 динамични и темпера-
ментни танца от репертоара ни,
които контрастират на техните
тежки и бавни хора.” – поясни хо-
реографът Първан Първанов. Той
увери, че щедрите домакини не са
допуснали гостите им от
България да усетят дори за миг
последиците от жестоката
криза, ударила южната ни съседка.

Танцьорите от крайдунавския
град ще помнят дълго невероят-
но сърдечния прием в село
Симандра, чиито жители за пръв
път видели нашенски танци. Те би-
ли очаровани от разнообразието
на ритми и стъпки в композици-
ите на състава. Директорът на
тамошния културен център г-н

награбила къде каквото хване.”
Из „На грешната земя” – 2005 г.
Изповедно звучат думите му в

„Живовска люлка”:
Люлка, вързана за планината,
залюляла се от Ком до Лом,
мамина и бащина, и свята –
мила родна стряха, свиден дом”
 „Ранни рани” – 2004 г.
И когато по-късно върви по ста-

рите живовски пътища и търси най-
верния сред тях – казва:

„И все чувам гласа на мама
и виждам нейната длан.
- Кантона като се мине,
след големия завой,
наляво е пътят, сине,
карай
и не се бой...”.
Из „На грешната земя” – 2005 г.
И Анастас Стоянов, като Иван

Давидков преживява тежко и скърби
за потъналото родно село и разру-
шеният свиден дом, с който пак свър-
зва последните залезни години от
живота на майка си, останала като
дърво без корен.

Тя почива на 19.02.1986 г.  На мал-
Продължава в следващия брой
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Сакис – бивш играч във футбол-
ните отбори “Олимпиакос” и
“Панатинайкос” и настоящ съдия
в гръцката висша лига, обещал на
месните жители, че за всеки след-
ващ празник на селото ще кани
българския ансамбъл от Лом.
Специална благословия към тан-
цов състав “Дунав” отправил по
време на тържествената литур-
гия свещеникът от местната
църква. Отчето подарило на все-
ки един от танцьорите кръстче с
миниатюрно изображение на
Богородица и Младенеца, за да ги
закриля и вдъхновява.

Следващото задгранично пъ-
туване на танцовата формация
“Дунав” ще бъде съвместното им
турне с монтанския ансамбъл
“Пъстрина” в Познан – Полша, в на-
чалото на август. По финансови
причини съставът отхвърли пока-
на за участие в международен
фестивал в Холандия.
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ПРОГРАМА:

9.00 ч. Тържествено издигане
знамето на Община Криводол

място: Пред сградата на Общинска
администрация – Криводол

9.30 ч. Изложба – живопис. Творби на
Художествена галерия - гр. Монтана

място: Фоайето на Читалище „Н. Й.
Вапцаров – 1924” - Криводол

10.00 ч. „Ботуня през сърцето ми
тече” от Марин Ботунски – Премиера
на книгата

място: Библиотеката при
Читалище „Н. Й. Вапцаров – 1924” -
Криводол

11.00 ч. Тържествено заседание на
Общински съвет Криводол

място: Заседателната зала на
Общинска администрация – Криводол

19.00 ч. Концерт - спектакъл на
танцова формация „Елика”

място: Салона на Читалище „Н. Й.
Вапцаров – 1924” - Криводол

Äåí íà Îáùèíà Êðèâîäîë

29 àâãóñò 2010 ã. Танцов ансамбъл “Дунав” гастролира в поб-
ратимения на Лом гръцкия град Неа Моденя


