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Електронното издание на в. “Слово плюс” четете на адрес:www.slovoplus.info
Драги читатели,
през м. септември в. “Слово плюс”
ще отпечата откъси от
новата книга на
Милан А. Миланов
“ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ НА
БЪЛГАРИЯ” – шеста част.
Първият откъс
“Вълчан войвода”,
четете в следващия брой
Скъпи съграждани,
Приемете моите
поздрави по повод 6
септември –
Съединението на
Княжество България с
Източна Румелия.
Преди 125 години в
Монтана е проведен
митинг в защита на
обединителната кауза и започва
събиране на средства за националното
дело. Активното включване на хората в
общата патриотична вълна доказва,че
това, което свързва един народ, никой
и нищо не може да разедини. Нека и днес
бъдем заедно и обединени в начинанията си за нашето по-добро бъдеще!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Светлин НИКОЛОВ
председател на Общински съвет –
Монтана

УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ!
На 6 септември отбелязваме едно изключително събитие в
българската история –
125 години от съединението на Княжество
България с Източна
Румелия. Една дата,
белязала най-новата ни
история и символизираща националното ни единство и гордостта на българския народ!
Нека бъдем достойни наследници на
великите българи, които с мъжество
обединиха България!
От сърце ви поздравяваме и с празника
на Берковица 8 септември. Нека заедно
направим нашия град още попривлекателен!
инж. Милчо ДОЦОВ,
кмет на Община Берковица
Евгени ИВАНОВ,
председател но ОбС - Берковица

Äåìîãðàôñêàòà êàòàñòðîôà
Национална премира на сборник статии със същото заглавие,проведена в
Пресклуб БТА,26 август 2010 г.
Цветан АНДРЕЕВ БЪЛГАРИЯ.
По този страховит повод бе и
Това е истината.
свиканата премиера-пресконфеВ България има не някаква си ренция в пресклуб БТА. На която
криза,а истинска демографска ка- присъстваха освен организаторитастрофа.Което ще рече,че насе- те от инициативния комитет,
лението се стопява, и то не от създаден в Русе, проф.д-р Петър
днес, и не от вчера. Истинската и Иванов, съставител и научен
целенасочена политика за насър- редактор, доц.Пламен Павлов,
чаване на раждаемостта остана историк, Кр. Каракачанов и
в недалечното минало,което все Костадинов от централното ръкоповече заприличва на отдавна водство на ВМРО, Валери Чакалов,
далечно. Разруши се из основи бъл- издател на книгата. От страна на
гарската държавност,а нова не се вестник ”РОДОВО ИМЕНИЕ” припострои,интуиция- та пък ни под- съства акад. Атанас ПАНЧЕВ.
сказва,че няма и намерение да се
Пресконференцията предизвивъвежда нова държавност и като ка голям интерес от всички центбъдещност за българската нация. рални медии, но специално ние,
Именно затова няколко смели мъ- родовоименци, дълбоко се съмняваже от гражданското общество ме болезнената тема за бъдещепроявиха истинска загриженост то на майка БЪЛГАРИЯ и на бълза бъднините на деца и внуци,на гарския род да се подхване и ежеддържава и Родина,и не на последно невно да се дискутира в българсмясто загриженост за истинско- кото медийно пространство.
то бъдеще на обезлюдяващата се
Книгата „ДЕМОГРАФСКАТА
стремглаво
ТЕРИТОРИЯ КАТАСТРОФА” е сборник с

текстове,
разкриващи
същността, параметрите, причините и възможните все още начини за противодействие срещу демографската катастрофа в
България по време на отчайващия
безкраен преход.
Показани са социални,морални,конфесионални,психологически,образователно-културни,икономически, етнически и други аспекти на реалната опасност от
ИЗЧЕЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИЯ. Тази книга е опит да се говори смело,ясно и точно по една отбягвана и укривана от всички досегашни правителства по същността си екзистенциална тема.
Книгата е предназначена за широка читателска публика и всички
съмишленици на „Родово имение” могат да я потърсят в книжарниците
на „Пингвините”, ”Хеликон”, ”Сиела”,
”Хермес” и др.
на 3 стр.
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Как оцеляват общините в условия на криза и рестрикции в
бюджетните субсидии

Èíæ. Âåíöèñëàâ Âàñèëåâ, êìåò íà Îáùèíà Áÿëà Ñëàòèíà

Áúëãàðñêàòà îáùèíà òðÿáâà äà
áúäå ñòîæåð íà ìåñòíàòà âëàñò
Второто шестмесечие ще протече под знака на
драстично съкращаване на разходите, непопулярни мерки и замразяване на инфраструктурни
проекти, казва кметът пред в. “Дума”
Инж. Венцислав ВАСИЛЕВ е роден през 1953 година в Бяла Слатина.
Завършил е техникум по механизация и електрификация. Започва
работа след отбиване на военната си служба, по-късно работи в
Мозамбик.
Завършва ядрена топлоенергетика в СУ “Св. Климент Охридски”.
Работил е в ДП “Първи май” – Бяла Слатина, в търговията, механик в
клоново стопанство и 20 години в строително предприятие към АЕЦ
“Козлодуй”.
От ноември 2007 година и до момента е кмет на община Бяла
Слатина. Зам.-председател на Областния съвет на БСП – Враца.
Женен, с три деца.
- Г-н Василев, какви са предизвикателствата днес в България пред
местната власт? Как оцелява община Бяла Слатина в условията на
криза и на фона на предвижданите
рестрикции в бюджетните

Инж. Венцислав ВАСИЛЕВ
субсидии?
- Основното и най-съществено криза и бюджетни рестрикции това
предизвикателство е да се утвърди е нелека задача. При прогнозирана
българската община като стожер на приходно-разходна рамка на бюджета
местната власт. За съжаление в усна 2 стр.
ловията на глобална икономическа
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Èçëîæáà “Ìåäàëíà ñêóëïòóðà”
Òåîäîñè ÀÍÒÎÍÎÂ

Èâàíêà ÌÈÍ×ÅÂÀ

Íåí÷î ÐÓÑÅÂ

АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

ÎÒÊÐÈÂÀÍÅ
ÎÒÊÐÈÂÀÍÅ::
2 ñåïòåìâðè 2010 ã. â Íàöèîíàëíèÿ Àðò öåíòúð “Ôîðóì” â Ñîôèÿ,
óë. “Äæîðäæ Âàøèíãòîí” 24 - 18 ÷.

за делника
Община ЧИПРОВЦИ
и лично кметът
Захарин ЗАМФИРОВ
честитят
националния празник – 6
септември –
Съединението на
България –
на всички жители и гости на
общината. Нека да съединим всички
наши мисли, чувства и мечти в
едно, за да превърнем нашата
община в образцова във всяко
отношение!
Желаем ви много настроение и
усмивки!
ОБЩИНА
ВЪЛЧЕДРЪМ
поздравява
своите служители и
съграждани с Деня на
българското съединение 6 септември.
Нека идеалът на Съединението извиси
сърцата ни за нова и модерна България!
Честит празник!
Иван БАРЗИН
кмет на Община Вълчедръм

ОБЩИНСКИ ПАЗАР –
МОНТАНА
ЧЕСТИТИ
националния празник 6
септември –
Съединението на
Бългаприя, на всички
свои служители и на
съгражданите си.
Нека винаги в сърцата ни да свети
пламъкът на българщината.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Замфир ЗАМФИРОВ
управител

Хотел “Огоста” – Монтана
честити на своите служители и на
многобройните си клиенти Деня на
Съединението. Нека се преклоним пред
паметта на предците ни, които с
цената на живота си обединиха
разпокъсана България.
Честит празник!
От ръководството

брой 35 (743), 2- 8 септември 2010 г.
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на община Бяла Слатина за 2010 г.
в размер на 13,5 млн. лв., съгласно отчета за касовото му изпълнение към
31.05.2010 г., имаме изпълнение спрямо уточнения план по държавния
трансфер 47%, а по приходите като
цяло – 41%. Тези данни, въпреки относително добрите показатели за събираемостта на собствените
приходи, съчетани с тревожните нива на безработицата, правят перспективите за приключване на финансовата година на местно ниво изключително непредсказуеми. Второто
шестмесечие ще протече под знака
на драстично съкращение на
разходите, прилагането на непопулярни мерки, което ще доведе до орязване на редица социални бонуси и придобивки на служителите от
администрацията, замразяване на
инфраструктурните проекти, невъзможност на общината да разработва програми за краткосрочно и средносрочно развитие и най-вече – необезпеченост на една от най-важните
функции
на
местното
самоуправление: стратегическото
планиране.
Орязването на общинския бюджет може да предизвика и разсрочване на разплащанията в посока от
общината към бизнеса и затруднение
при обслужване на текущите
задължения. От друга страна,
договорите, сключени между общината и бизнеса, предвидени за осъществяване в по-продължителен срок, и
които са свързани с неколкократни
междинни плащания, са застрашени
от забавяне поради планиране, извършено на база разчети, несъответстващи на днешната ситуация.
Намаляването на субсидията от републиканския бюджет ще доведе до
намаляване или замразяване на инвестициите на общината в проектирането на инфраструктурни обекти,
финансирани от фондовете на ЕС и
други донори. Средствата, предвидени за проектиране на тези обекти,
които и без това са крайно
недостатъчни, ще се съкратят и на
практика ще замразят инвестиционните процеси, което ще бъде главният препъникамък пред общината.
Неяснотата на финансовите параметри на общинския бюджет за
2010 г. ще стопира регионалното развитие на локално ниво. Ще попречи да
се осъществи по-адекватно прогно-

На основание чл. 88 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост
и чл. 147 ал. 1 от ППЗНП и съгласно Решение № 570 от
Протокол № 60/15.02.2007 г. на Общински съвет – Монтана

ÎÁßÂßÂÀ
конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на
следния обект:

Обект за продажба на закуски
и напитки /лавка/ - първи етаж на
сградата на IХ СОУ,
ул. “Парта” №10, гр. Монтана
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Áúëãàðñêàòà îáùèíà òðÿáâà äà
áúäå ñòîæåð íà ìåñòíàòà âëàñò

IÕ ÑÎÓ “Éîðäàí Ðàäè÷êîâ” ãð. Ìîíòàíà

Местонахождение на обекта

стр.

Площ
кв. м

Начална
цена
месечен
наем
/лева/

70 кв. м

120.00

Депозит
/лева/

240.00

Конкурсът ще се проведе на 10.09.2010 г. от 9.30 часа в IХ СОУ –
гр. Монтана – мултимедийна зала, II етаж.
- Закупуване на конкурсните книжа в размер на 50.00 лева – в
счетоводството на училището /каса/.
- Внасяне на депозит – счетоводството на училището /каса/
- Молби за допускане до участие и предаване на офертите – стаята на завеждащ “АС” – 2-и етаж в училището.
- Краен срок за приемане на молбите, закупуване на конкурсни
книжа, внасяне на депозит и предаване на офертите -15.00 часа на
08.09.2010 г.
При един кандидат, конкурсът се отлага за следващия работен
ден – 13.09.2010 г. на същото място в 15.30 часа, като документите
продължават да се приемат до 12.00 часа на 13.09.2010 г.
Повторен конкурс ще се проведе на 21.09.2010 г. от 15.30 часа в
сградата да училището при същите условия.
Закупуването на конкурсни книжа и внасянето на депозита е
15.00 часа на 20.09.2010 г.
За справки: тел. 096/300-665.

зиране и планиране на конкретни
стратегии, цели, приоритети и програми за общинското развитие.
В резултат ще се влоши качеството на административните услуги.
На един служител ще бъдат делегирани права по изготвянето и издаването на документи с различен
характер, касаещи компетенции от
различни сфери, което може да доведе до негативи по отношение обслужването на гражданите.
При така създалите се обстоятелства е необходимо да се инициират и предложат адекватни мерки
за подпомагане бюджетите на общините от гледна точка формиране на
алтернативни приходи за компенсиране на редуцираните трансфери.
Удачна стъпка в тази насока например би било да се пренасочи част от
акумулирания данък от доходите по
посока към съответните общини или
да
се
приемат
промени
в
законодателството, които да либерализират възможностите пред местната власт относно привличане на
проекти.
- Какви са перспективите за малкия и средния бизнес в района, за селското стопанство? Реалност ли са
за вас възможностите, които предлагат европейските фондове?
- Ще продължим да стимулираме и
да подкрепяме малкия и средния
бизнес. Нещо повече, по проект за
местна инициативна група /МИГ/ ще
бъде осигуряван финансов ресурс за
реализация на проектите и бизнес
плановете именно от този сегмент /
общото финансиране, може да достигне 1,8 млн. евро, а стойността на
един проект – 200 хил. евро/. Така ще
се даде реална възможност на местните фирми с по-скромен капацитет
за достъп до еврофинансиране.
Селското стопанство е традиционен отрасъл, който определя облика на общината. В условията на пазарна икономика и на икономическа
криза земеделието може да изтегли
частично икономиката напред. ЕС и
националният бюджет подпомагат
отрасъла – еврофондовете предлагат на земеделските производители средства по схемата за единно
плащане на площ, а има и национални доплащания, които по думите на
министър Найденов за 2010 г. ще бъдат до 10 лв./дка. Регистрираните
земеделски производители в общината са 580. Много от тях имат одоб-

рени проекти по различни мерки от
ПРСР, получиха нова и модерна селскостопанска техника. Така че
възможностите, които предлага ЕС,
са реалност.
- Кои са основните проекти, на
които разчитате, за подобряване
живота на хората? На какъв е етап
са те и какви са трудностите, с
които се сблъсквате при реализирането им?
- В момента община Бяла
Слатина изпълнява няколко съществени за населението й проекти,
финансирани със средства от ЕС по
различни програми – “Регионално
развитие”, “Околна среда” и
Програмата за развитие на селските райони. Предстои същите да бъдат приключени до края на т.г. Те са
насочени към модернизиране на образователната инфраструктура,
разработване на качествени инвестиционни проекти във ВиК-сектора
и управлението на отпадъците, създаване и институционализиране на
МИГ и разписване на стратегия за
местно развитие.
Първият проект е на стойност
малко над 5 млн. лв. Строителството
ще бъде приключено до началото на
учебната година. Ще се извърши рехабилитация на училищата, детските градини и детската ясла /общо
17 обекта в 6 населени места, т.е.
всички, необхванати досега образователни институции/, където ремонти не са правени повече от 20
години. Предвидено е и създаването
на достъпна среда за хората с
увреждания.
Проектите в сферата на околната среда са за водния сектор на градската агломерация и инфраструктурата за третиране на отпадъците
в общината. Общата стойност на
инвестицията във всичките й части – водоснабдяване, канализация и
пречиствателна станция, по предварителни разчети възлиза на около 40 млн. лева. Общината е включена в индикативния график на МОСВ
за изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води за периода от август 2011 г. до юни 2013 г.
На 5 юли получихме покана от МОСВ
за кандидатстване по този
компонент. Проектът за управление
на отпадъците е насочен към усъвършенстване на системата за управление на отпадъците в региона.
Продължава в следващия брой

СЕДМИЦА

Îáùèíà Ìåäêîâåö

Îáëàñò Ìîíòàíà

Ул.”Г.Димитров” № 26 ; Централа 09727/ 21 36 ; Факс : 09727/ 23 23
e-mail : medkovec@mail.bg

ÎÁßÂÀ
На основание чл.44 ал.I т.7 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на решение №312 от протокол № 36/19.08.2010 г. на ОбС и
Заповед № 140/20.08.2010 г. на кмета относно разпореждане с
частна общинска собственост община Медковец, обл. Монтана

ÎÁßÂßÂÀ
Публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот частна общинска собственост, а именно:
Дворно място с площ 950 кв.м ведно с построената в него
масивна двуетажна сграда със застроена площ 327 кв.м – построена 1962 г. – комбинат фурна, находящ се в кв. 62, пл. №
1854 по сега действащия регулационен план на с. Медковец,
обл. Мотана
Търгът ще се проведе на 09.09.2010г. от 13.30ч. в заседателната зала на община Медковец от комисия в състав:
Председател: инж. Иван Евстатиев Иванов – директор СА
Членове: 1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши експерт ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев – младши експерт ЕП
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт при община Медковец
4. Нели Първанова Табакова – финансов контрольор
Първоначална тръжна цена на имота – 22 349,00 /двадесет
и две хиляди триста четиридесет и девет и 0,00/ лв.
Депозитът за участие е 10% от стойността на имота и
ще се внася до 12.00ч. на 09.09.2010г. на касата на общината.
Стъпка на наддаване 1 /едно/ на сто от първоначалната
цена.
Оглед на имота – всеки работен ден.
инж.Венцислав ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец

Áåçïëàòíè ïðåãëåäè
В периода от 1 до 3 септемвривключителноот9.30
до 16.00 часа във Враца ще
се извършат безплатниакушеро-гинекологичнитепрегледи от лекари-специалисти от структурата на
МБАЛ „Христо Ботев ”, гр.
Враца. Прегледите ще се
извършват в мобилния
кабинет, който ще се намира във вътрешниядворна
болницата (довходанадетско отделение). Прегле-дът
ще включва и вземане на
цитонамазка, като по преценка на специалиста ще
се извършва ехография и
колпоскопия. Резултатите от извършената цитонамазка ще се предадат
на лицето. Дейността на
мобилния кабинет е в изпълнение на програма на
Министерство на здравеопазването за профилактика и ранна диагностика на
рак на шийката на
матката, като целта е да
се обхване и населението
със затруднен достъп до
медицински услуги. След
25 октомври, 2010г. мобилният кабинет ще бъде стациониран за по-дълъг период в град Враца за извършване на прегледи. За подобра организация на
работа, моля, желаещите
за прегледи в периода 1-3
септември, да се обадят
за записване на служебен
телефон 0885 693769.
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Äåìîãðàôñêàòà êàòàñòðîôà Ðîìèòå Мнение

F от 1 стр.

Проф.д-р ПЕТЪР ИВАНОВ:
- Фактът, че българите изчезват от демографската карта на
света има символично потвърждение от скандалния факт,че в
българските документи за самоличност един задължителен за подобни документи реквизит, присъстващ във всички паспорти по
света, - „ NATIONALITY” - се превежда неправилно като „гражданство”
и съответно в него не пише,че притежателят на съответния документ е БЪЛГАРИН или БЪЛГАРКА,
както пише задължително във
всички европейски паспорти.
Няма вече българин по света,който да представи валиден документ,с който да удостовери,че
е б ъ л г а р и н.
Най-просто казано, нещата по
отношение на изпреварващото документно легитимиране на изчезването на българите изглеждат
така: В европейското пространство има страна България, която по
чл.2 от своята Конституция е
„единна държава”. Тя е населена.Все още.Населението на единната
държава би следвало също да е единно.Единна държава с неединно /
разединено/ население,според мен,не е възможна. Това единно население се състои от българи,които
имат български паспорт, спазват
българските закони,избират си български парламент,българско правителство с български премиер,имат
задължението да изучават и ползват българския език /чл.36,ал.I на
Конституцията/ и т.н.
В целия свят наименованието
на държавата се свързва с идентичността на хората в нея. Даже
думата БЪЛГАРИЯ етимологически означава „българи, множество българи”. На старогръцки наставката А се слага за обозначаване на множествено число: например
библос
/книга/ -библия /книги/,
боулгарос
/българин/ - боулгария /българи/.
Поданиците на английската кралица са англичани,народът на Франция се
състои от французи, а на Чукотка – от
чукчи. Дядо Коледа е лапландец.
Възможно е сред французите да има
негри/например Тиери Анри/, араби,представители на най-различни етноси, но
всички те са французи, не са германци.
Дали великият Зинедийн Зидан, който по произход е магрибинец /арабин от
Алжир/ и живее в Испания,ако го
попитат, какъв е, ще отговори с някакъв друг отговор,освен: ”Аз съм французин”? Въобще няма да му мине през
ума да каже, че е алжирски французин
или френски арабин.
Защо само в България е възможно цели етноси с благословията на
политиците /комунистите, Доган,
царя, Б.Б. и др./ да се идентифици-

рат не като българи, а като например ”български турци” или „турски
българи”, ”български цигани”, даже
”български турски цигани” и т.н.
Защо представители на разни такива етноси, притежаващи български
паспорти, казват „Вие, българите...”
Според мен и в България, както във
всички страни по света, трябва различните етнически малцинства/ арменско
етническо малцинство, турско етническо малцинство, евреи, цигани, араби,
китайци и др./ щом имат български
паспорт, да бъдат идентифицирани като българи.
Когато един човек има български паспорт /лична карта/, а държавата е
единна, в смисъл еднонационална, по конституция той е българин. И е част
от българската нация.
Дали се казваш Ахмед, Сергей
Димитриевич, Бойко, Гарабед или Сульо
и т.н., не е важно. ВСИЧКИ СМЕ БЪЛГАРИ.
Имаме си български химн „Мила Родино”,
български трикольор, български исторически символи /Паметника на връх
Столетов, например/, български герб с
короната на Цар Симеон Велики, български национални празници: Трети март,
Шести септември, Двадесет и четвърти май, Великден, Коледа и др./
Напоследък един министър с турско име
например предлага Трети март да
отпадне, но не вярвам това да стане./
Имаме си и български ...мурафети.
Най-интересният от тези мурафети е този с липсата на националност в новите лични документи на
българите. Както е известно, във
всички паспорти в света /в интернет могат да се намерят спесимени на лични паспорти на всички
държави/ има реквизит NATIONALITY. Но в българските лични документи той, вместо да се преведе с националност /или даже народност/,
заради може би комунистическата
идиосинкразия към национализма,
срамежливо се превежда като
гражданство, което на английски е
съвсем друга дума – CITYZENSHIP.
Само и само да не мирише на национализъм и да е в угода на ДПС.
Защото според нашите лични
документи ние наистина нямаме
националност, нямаме народност ,
а сме само граждани, в смисъл
поданици.
Думата гражданин е правно понятие и има съвсем друг смисъл и
изисква съвсем друг контекст. Тя не
идентифицира националността на
определена личност.
Важно е да се знае, че освен българи има и друго понятие - етнически българи,в което се визира главно
произходът и други исторически
обстоятелства.
Етнически българи живеят във
всички съседни страни – например в
Турция, Румъния, Гърция, Русия,
Молдова и т.н. Там те всичките обаче са по паспорт съответно турци,

В този светъл ден за България –
6 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО,
да се поклоним пред паметта на предците
ни, които с цената на живота си обединиха
разпокъсана България.
Нека не угасва в нас българският дух и нека
бъде несломима вярата ни в постигането
на нашата цел – едно по-добро бъдеще за
децата ни!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДИМОВО!
Тодор Илиев
кмет на Община Димово

румънци, гърци, руснаци... Според нашия тълковен речник турчин е ”човек от основното население на
Турция” /страница 1028 на последното
издание
на
речника/.
Аналогично би трябвало да се счита,че хората от основното население на единна България са си
българи.
В българския народ не може да
има турци /по националност/,
американци, финландци и т.н.
Турците са в Турция или на друго
място с турския си личен паспорт,
а финландците – във Финландия.
Понятието ”турски българин”
или „финландски българин” е
оксиморон, все едно да кажеш бял негър или чернокоса блондинка.
Наистина, има българи с турско /или
тюркско/ етническо потекло, с финландско потекло, каракачани, с арменско потекло или с руски етнически произход... Но те всички са
българи, щом са с български паспорт и са граждани на България, която е еднонационална /единна/
държава.
Според личните ни документи
излиза, че ние българите нямаме
националност, нямаме народност, а
имаме само гражданство...
Като гражданин на държавата
ти си имаш други идентификации
– единен граждански номер.
Но
като
гражданин
на
Френската република или поданик
на испанския крал имаш още и националност – съответно французин
или испанец....
По-вероятното е , че отдавна някъде са решили,че и без това българите изчезват – защо са им тогава
документи, в които да пише че са б ъ
л г а р и? Тоест някой някъде вече е
легитимирал предизвестените последици
от
демографската
катастрофа...”
ПАНАЦЕЯ
ИМА
И
ТЯ
Е
УНИВЕРСАЛНА
Това са идеите на Анастасия, родовите имения и целите родови поселения,които никнат като гъби след дъжд не
само в земите на Русия, но и в
Шотландия, Америка и на други места
по белия свят... Многомилионните тиражи на книгите на Мегре, сподвижник
и спътник на ведрусата от тайгата вече отвориха очите на мнозина.
Изход винаги има и приятелите от
Инициативния комитет начело с проф.
Петър Иванов трябва задължително да
си припомнят за него, когато правят
такива родолюбиви и загрижени семинари за бъдещето на българската нация и идентичност. Не трябва да изпускат от поглед младежта на България –
най-важната прицелна точка на наши и
чужди асимилатори.
А читателите на „Родово имение” и на “Слово плюс” ще имат още
много пъти щастието да се срещат
с интересни четива и автори историци, българисти и българоведи.

Поздравявам гражданите на
община Брегово с празника на
СЪЕДИНЕНИЕТО 6 СЕПТЕМВРИ.
Нека тази велика дата да ни
дарява с високо самочувствие,
успехи, с които да се гордеем и
да направим живота още по-хубав и добър!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
инж. Милчо ЛАЛОВ
кмет на Община Брегово

“ГАЛА
ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ” АД
– гр. Монтана
/м. Тировете/,
ул. “Морава” 2
Месодобив и разфасовка на пилешко
месо. Богат асортимент от
замразени, охладени, варено-пушени и
печени на скара пилешки продукти.
Тел.: 096/301 383; 0887/31 87 08; факс:
096/301 382;
www.gala-m.com;
e-mail: offise@gala-m.com

ТЕЖКАТА ДУМА НА ЛЕКАТА ХРАНА!

Ôèðìà “Ìëå÷åí ïóëñ”
âè ïðåäëàãà

ïðîäóêòè:
âèñîêîêà÷åñòâåí
êàøêàâàë,
“Ðîëå”,
òîïåíè ñèðåíà.
Çàðåæäà òúðãîâñêè
îáåêòè â öÿëàòà
ñòðàíà.
Çà êîíòàêòè:
0888 72 41 76.

äàëèòèòå* íà
äíåøíà Áúëãàðèÿ
Димитър МАРКОВ
По повод преселенията (доброзорлем) на
наши и румънски роми от Франция ми хрумна
да изразя мнение по въпроса за мястото на
този етнос в съвременното ни общество.
До 89-та година повечето от тях работеха (та нали за неработене тогавашната
тоталитарна власт преследваше всеки).
Вярно, че се трудеха предимно в ниско квалифицираните области: чистотата, селските
стопанства, каруцарския транспорт, но се
трудеха. А като дойде т.н. „демокрация” (т.н.,
защото от истинската и сега сме на светлинни години) безработицата най-тежко тях
удари. Особено по времето на Филип
Димитров,
когато
се
унищожиха
текезесетата.
А, като останаха без работа, циганите
останаха и без препитание. И какво им
остана? Останаха им два пътя: Най-смелите от тях още в началото на 90-те години
запрашиха към чужбина: първо в Гърция, а сетне в Италия и Испания. Това най-силно пролича в две от селата на нашата община –
Мраморен и Лиляче. С напускането на по-голямата част от ромското население и двете,
многолюдни по-рано села, така се обезлюдиха,
че се стигна до закриването на училищата
им.
За тези, които не отидоха по чужбина,
остана или намирането на случайна (в найдобрия случай сезонна лятна) работа, или
проституция и грабежи. Грабежи на медни
жици и друг метал, на битова техника, на
селскостопанска продукция (най-фрапиращ
случай бе тоя с черешите в кюстендилско,
дето и на охраната фатално посегнаха).
Ето, това стана с нашите роми. Децата
им вече не ходят на училище,растат без да
знаят що е морал и морални задръжки, мизерията ги кара да познават само голото биологично оцеляване. На всяка цена!
С влизането ни в ЕС се улесни още повече проникването на ромите в страните от
богатата Западна Европа. И ето, че в наши
дни Франция пропищя и, забравяйки всички
уроци по демокрация, които изнасяше на нас
и румънците, почна да товари на самолети
циганите и да ни ги връща. Демокрацията си
е демокрация, егоизмът на богатия си е и национален егоизъм. Отделен въпрос е, че като
си поизхарчат събраните и дарени при депортацията пари, мургавите ни събратя пак
ще хукнат към обетования Запад.
Изводът: Докато България и Румъния остават най-бедните в Евросъюза и богатите няма да се спасят от ромите ни.
Защото те нямат какво да губят!
* далити – „Недосегаемите”. Най-низшите и безправни в кастовата система на
Индия. Дава им се само най-мръсна работа:
събиране на боклук, извозване на трупове, почистване на фекалии.

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ
бул. “Трети март” 116 , тел. 096/301110
Богат асортимент леки, лекотоварни
и специални гуми от всички видове и
марки, ремъци, лагери, вътрешни гуми,
масла, добавки и аксесоари.

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

Снимка: Крум КРУМОВ

Ïðîãðàìà íà “À” ãðóïà
ñåçîí åñåí 2010
VI КРЪГ, 4-6 СЕПТЕМВРИ
Левски – Миньор
Берое – Калиакра
Пирин – Локомотив Сф
Академик – Славия
ЦСКА – Литекс
Черноморец – Сливен
Видима-Раковски – Черно море
VII КРЪГ, 11-13 СЕПТЕМВРИ
Черно море – Левски
Сливен – Видима-Раковски
Литекс – Черноморец
Славия – ЦСКА
Монтана – Академик
Локомотив Сф – Локомотив Пд
Калиакра – Пирин
Миньор – Берое
VIII КРЪГ, 18-20 СЕПТЕМВРИ
Отборът на Монтана победи Пирин (Благоевград) с класическото 3:0 в мач от 5-ия кръг на „А” футболна
група. Воденият от Атанас Джамбазки тим бе значително по-добрият и заслужено спечели трите
точки. В герой за домакините се превърна Венци Христов, който отбеляза първите два двата гола. Той
бе точен в 22-ата минута на ст. „Огоста” за 1:0 и в 67-ата мин. за 2:0.
Крайният резултат оформи Георги Аврамов, който в добавеното време бе изведен от Мирослав Антонов
и бе безгрешен – 3:0. В класирането Монтана се изкачи на 8-о място със 7 т., докато Пирин е 13-и с 3 т.

Футболен преглед

IХ КРЪГ, 25-27 СЕПТЕМВРИ

Îò òðè îòáîðà äâà ïðîäúëæàâàò â Åâðîïà
Петият кръг от първенството
на страната беше предшестван
от срещите-реванш в предварителната фаза на турнира Лига Европа.
От стигналите дотук три български отбора два продължават и понатам. След жребия мненията са
противоположни. Според едни
“Късмет за Левски, кошмар за
ЦСКА”, според други – “Левски и
ЦСКА се паднаха в сравнително добри групи”. А както винаги, истината е може би п средата. В следващата фаза няма слаби състави.
Нали искаме и ние да сме европейци?
Как стигнахме дотук. Левски
елиминира шведския АИК след изстрадана победа на реванша с 2:1 и
продължава участието си в компанията на португалския Спортинг,
Лил /Франция/ и Гент /Белгия/. ЦСКА
попадна в група заедно със съседския Бешикташ /Турция/, Порто /
Португалия/ и Рапид /Австрия/, след
като в средата на седмицата завърши наравно 2:2 като гост на ТНС
в Уелс в реванша от плейофната
фаза, елиминирайки домакините. За
разлика от столичани Литекс не
успя да стори чудото и шампионът
ни приключи участието си, елиминиран от унгарския Дебрецен.
Първите мачове от турнира на
Лига Европа са на 16 септември. От
20.00 часа Левски приема Гент, а
ЦСКА гостува на Бешикташ /срещата според програмата е от 22.05
часа/.

наложи над Берое. Останалите
резултати: Черно море – Черноморец
0:1 /черноморци остават единствени
без загуба досега/, Славия –
Локомотив /Пловдив/ 2:1 и Сливен
ЦСКА 1:3. В последните мачове също
има интрига, засега не ги включваме
във временното класиране, поради
ранното приключване на спортната
страница /Литекс и Академик играха
в късните неделни часове, а Видима –
Левски в понеделник и Калиакра –
Миньор /4 септември/.
На върха все пак е ясно – таблицата оглавява Черноморец с 13 точки,
пред Локомотив /София/ - 12, Левски /с
мач по-малко/ и Славия – по 9.
Представителят
на
региона
Монтана запази мястото си в златната среда, отборът е на 7-о място
заедно със съставите на ЦСКА и Берое
– всички с по 7 точки.
В следващия VI кръг на 11 септември /събота/ играят Берое – Калиакра
/16.00/, Пирин – столичния Локомотив
/16.00 ПРО БГ/, Академик – Славия /
16.00/, Видима – Черно море /16.00/ и
ЦСКА – Литекс /21.00, ПРО БГ/, на 12
септември /неделя ще се срещнат
Локомотив /Пловдив/ - Монтана /16.00,
ПРО БГ/ и Левски – Миньор /21.00, ПРО
БГ/, последният мач е на 13 септември /понеделник/ между Черноморец и
Сливен /21.00, ПРО БГ/.

Çàïàäíà “Á” ãðóïà
Âðà÷àíñêèÿò Áîòåâ âúðâè óâåðåíî
íàïðåä

Интересно преминаха срещите
“À” ãðóïà
V кръг и между втородивизионни“×åðíîìîðåö” îòñòîÿâà ëèäåðñêà- от
те отбори, макар и да нямаше толкоòà ïîçèöèÿ
ва изразителни победи като в елитШампионатът продължи с мачовете от петия пореден кръг. В изиграните срещи два отбора постигнаха
класическа победа – Монтана надигра убедително Пирин с 3:0, със същия
резултат столичният Локомотив се

Левски – Берое
Пирин – Миньор
Локомотив Пд – Калиакра
Академик – Локомотив Сф
ЦСКА – Монтана
Черноморец – Славия
Видима-Раковски – Литекс
Черно море – Сливен

ната група. Ето крайните резултати от отделните срещи: Ботев /
Враца/ - Вихрен 2:0, Банско – Етър 2:1,
Чавдар /Бяла Слатина/ - Ботев /
Криводол/ 2:0, Малеш – Пирин 1:1,
Спортист – Ком Миньор 0:0 и

Септември – Чавдар /Етрополе/ 1:2.
Във временното класиране начело е
врачанският Ботев с 12 точки, следван от Пирин, белослатинският
Чавдар и Банско – по 10, Чавдар /
Етрополе/ - 9, Спортист и Вихрен – по
6, Етър, Септември и Малеш – по 5,
Ком Миньор и Ботев /Криводол/ - по 2
точки.
Предварителната програма предвижда в мачовете от следващия VI
кръг на 11 септември /събота/ от 17
часа да се срещнат Ботев /Криводол/ Чавдар /Етрополе/, Ком Миньор –
Септември, Вихрен – Спортист, Пирин
– Ботев /Враца/, Етър – Малеш и в дербито на челниците Чавдар /Бяла
Слатина – Банско.

Ñåâåðîçàïàäíà “Â” ãðóïà
Óñïåøåí êðúã çà îòáîðèòå îò
ðåãèîíà
Може и така да се определи третият кръг за регионалните
представители, макар че след третите мачове единствено плевенският
Спартак е с пълен актив. Отсъдете
сами от резултатите в отделните
двубои: Левски – Балкан /Белоградчик/
1:0, Ситомир – Спартак 1919 0:1,
Академик – Гигант 3:0, Самоводене –
Локомотив /Дряново/ 4:1, Янтра –
Ботев /Козлодуй/ 1:1, Локомотив /Горна
Оряховица/ - Локомотив /Мездра: 1:2,
Бдин – Ботев /Димово/ 2:3 и Торпедо /
Борован/ - Трявна 5:1.
Във временното класиране начело
е Спартак 1919 – 9 точки, Ботев /
Козлодуй/ и Янтра – по 7, Академик,
Ситомир, Локомотив /Мездра/, Ботев
/Димово/ и Левски – по 6, Балкан /
Белоградчик/ - 4, Бдин, Торпедо /
Борован/, Самоводене и Трявна – по 3 и
Локомотив /Горна Оряховица/ - 1 точка /последните два отбора Гигант и
дряновският Локомотив нямат точков актив/.

Àíãëè÷àíèí ñïå÷åëè åâðîïåéñêîòî ïî êúíêè íà ðàìïà â Ìîíòàíà
Крум КРУМОВ
Рич Паркър от Великобритания спечели първото място на европейското състезание в Монтана, което е кръг
от европейското първенство по кънки на рампа за
професионалисти. След него се нареди най-добрият в последните години български скейтър Николай Найденов, трети остана руснакът Леонид Камбуров. Соченият за фаворит и водач в европейската ранглиста Антъни Авела от
Франция изненадващо остана четвърти. Пети се класира
любимецът на публиката Кирил Траянов, от тим
“Дизастър” – София, а шести съотборникът му Павел
Митренга .
Състезанието се проведе за пета поредна година на
единствената у нас и на Балканите рампа в Монтана.
Състезателите показаха спиращи дъха скокове и акробатични превъртания във въздуха на 9-10 метра височина
от земята.

Сливен – Левски
Литекс – Черно море
Славия – Видима-Раковски
Монтана – Черноморец
Локомотив Сф – ЦСКА
Калиакра – Академик
Миньор – Локомотив Пд
Берое – Пирин
Х КРЪГ, 2-4 ОКТОМВРИ
Левски – Пирин
Локомотив Пд – Берое
Академик – Миньор
ЦСКА – Калиакра
Черноморец – Локомотив Сф
Видима-Раковски – Монтана
Черно море – Славия
Сливен – Литекс
ХI КРЪГ, 9-11 ОКТОМВРИ
Литекс – Левски
Славия – Сливен
Монтана – Черно море
Локомотив Сф – Видима-Раковски
Калиакра – Черноморец
Миньор – ЦСКА
Берое – Академик
Пирин – Локомотив Пд
ХII КРЪГ, 16-18 ОКТОМВРИ
Левски – Локомотив Пд
Монтана – Литекс
Локомотив Сф – Сливен
Калиакра – Черно море
Миньор – Видима-Раковски
Берое – Черноморец
Пирин – ЦСКА
Локомотив Пд – Академик
ХIV КРЪГ, 30.10-1.11.
Левски – Академик
ЦСКА – Локомотив Пд
Черноморец – Пирин
Видима-Раковски – Берое
Черно море – Миньор
Сливен – Калиакра
Литекс – Локомотив Сф
Славия – Монтана
ХV КРЪГ, 6-8 НОЕМВРИ
Монтана – Левски
Локомотив Сф – Славия
Калиакра – Литекс
Миньор – Сливен
Берое – Черно море
Пирин – Видима-Раковски
Локомотив Пд – Черноморец
Академик – ЦСКА
Забележка: БФС си запазва правото
да прави промени в програмата.
Мачовете ще се излъчват единствено
по телевизионния канал “Про Бг”.

Снимка авторът

Страница на Иван ВЕЛИН

за литература и изкуство
В ече никой не помнеше кога, как
и при какви обстоятелства поставиха рояла тук.
Щом късната есен засвиреше по
раздърпаното крайбрежие, изключено беше човек да срещне жива душа.
Дори магарета – тези непретенциозни добродушковци, а те изобилстваха тук в най-големи двуцифрени
числа. Сега сякаш отведнъж потънаха вдън море.
Оловното небе тежеше върху
оловното море със страшна сила и
окото можеше мислено да размени
местата им, без да се промени усещането за пейзажа. Какъв ти пейзаж
– мрачни и безвкусни вода и суша. За
тукашните.
А случайно попадналият човек,
човекът от вътрешността, при това обладан от самота, не можеше да
прави друго, освен да даде воля на
въображението си.
Художникът бе тук от няма и
денонощие. Самотата бе най-силната част на живота му – самотата
го караше да мисли, да съзерцава, да
фантазира. Да мисли и сътворява
нестандартно, извън всякакви правила и закони на човешката душа.
Погледнат от водата, кеят бе

брой 35 (743), 2- 8 септември 2010 г.

ше безвъзвратно проядените от
солта ламарини, в чиито зловещи
ажури съзираше пъкъла.
Като дете бе учил пиано – надделя обаче любовта му към боите, с
техните хиляди хармонии, с милионите си нюанси.
И ето днес първата му работа
бе да мине по кея. Обаче когато зърна рояла отдалеч, едва ли не от центъра на градчето, рояла с вдигнатия си капак, сърцето му заудря лудо.
По странно стечение на обстоятелствата зад гърба му звънна камбана – камбаната на обречената на
забрава църква.
Спря и се обърна. Защо ли не виждаше църквата. …Ето я – белееше
камбанарията през стената от рехавите есенни листа на трепетлики,
които преграждаха сухия док откъм
градчето.
Камбаненият звън ехтеше, провираше се през листа и клони.
Артистичната му душа поглъщаше
тези божествени багри от музика –
стори му се, че от медния звън листата трептяха, ронеха се и полюшвани от острия бриз, полепваха по
песъчливия док с неговите неизменни аксесоари – притихналите в заб-

Камбаненият звън заглъхна.
Примижа.
В ушите му вече бучаха вълнуващите акорди на “Камбани през листата”.
Ах, този Клод Дебюси – усмихна
се с признателност.
Най-после мъжът настървено
прекара пръсти по клавишите.
Нищо.
Дори и само няколко от тях не
откликнаха от допира му – не проплакаха тревожно.
Художникът повтори, потрети.
Нищо.
Съкрушен, мъжът вдигна невиждащ поглед над рояла. Даже бялата
камбанария бягаше от него, сякаш
градчето се булеше в мъгла.
Колко ли време бе стърчал така?
Наскърбеният мъж спусна
поглед, погледът му се плъзна от
изящно вдигнатия капак към празния търбух на рояла.
Декор! Бутафория!
Изтерзан, художникът закрачи
бавно обратно по кея, разтърси
глава, поспря. Разтри очи.
Забърза. Побягна. Понесе като
вихър по кея.
От двете страни на това вда-

Êàìáàíè ïðåç ëèñòàòà
Разказ от Теодоси АНТОНОВ
кацнал като огромен черен паяк върху нестройните вълни. Отстрани
пък, дългото му туловище наподобяваше
гигантска
стоножка.
Стоножката като че ли се двоумеше да навлезе навътре в морето –
дори и да го желаеше повече от всичко на света, все някак не Ј се отдаваше да откъсне опашка от брега.
А под кея, под кея беше така страховито и толкова смразяващо душата – самата преизподня. Злокобно
просветваха от черна мокрота, с
провиснали отвсякъде зелени
водорасли, черни подпори и напречници – железопътни релси.
Ръждясали, с полепнали по тях гроздове от черни миди, релсите се виеха в отраженията си като грамадни черни змии и пипала на октоподи.
Сред тях парещите лигави медузи
пулсираха припряно и зловещо,
стрелкаха се във всички водни
посоки, излизаха на повърхността,
потапяха се.
Роялът се бе впил най-отгоре, в самия нос на железния кей като някакво
неопределено извънземно триного.
Застинал със самочувствието на своето изначално предназначение, този
цар на музикалните инструменти бе
центърът на необичайната сюрреалистична картина.
Вероятно тук скоро е сниман
филм. Вероятно. Това само режисьор
може да го измисли. И художник, каза
си гостът. И само те могат да оставят на произвол на съдбата безценния инструмент.
Картината обаче не свършваше
дотук – художникът бе решил да доведе нещата докрай. Картината
щеше, трябваше да изиграе ролята
на емблема на поредната му бъдеща
изложба. Не, тя трябваше да обърне
живота му наопаки.
Светът трябваше да заговори за
него.
Авторът благославяше мига, в
който взе решението да зимува на
тази прокълната през студените месеци земя, обладавана яростно от солената морска плът.
С тези мисли сега той крачеше
по безкрайния кей, като заобикаля-

Теодоси АНТОНОВ
рава неголеми плавателни черупки.
Сърцето му биеше до пръсване –
камбани през листата?!
Артистичната
му
душа
ликуваше.
Мъжът продължи пътя си към
рояла, затича се, едва дишаше, не само от умората…
Спомни си музикалната школа в
схлупеното читалище на родния си
град, някога. И младата учителка по
пиано си спомни. Завършил бе петгодишния курс на обучение в школата
с “Камбани през листата”. Ах, този
Дебюси – с колко труд, с колко усилия
успя да го изсвири…
Камбанният звън ехтеше зад гърба му – усещаше трептенето на охроватите есенни листа от камбанения екот.
Спря задъхан пред рояла.
Вече с гръб към морето, бавно, със
зловещо скърцане, повдигна капака
на клавишите. Пожълтели, клавишите го гледаха недружелюбно. Дори
един липсваше… и още един. Нищо,
тези няма да му трябват.
Как ли би се зарадвала неговата
учителка по пиано – първата му тайна юношеска любов. А сега, сега… вдигна той глава към натежалото
от влага небе – сега нека да ме види,
да ме чуе, да ми се зарадва. От горе...
Бившият пианист сви и разпусна
няколко пъти дългите си пръсти.

дено в морето мрачно метално съоръжение по продължение на брега бяха
полегнали безброй
рибарски съдове.
Погледът на артиста
заподскача
жадно, по големите
или по-малки, затрогващи по форма и
предназначение екземпляри – лодки,
гемии и катамарани – различни по
форма и възраст.
Някои от морските
черупки бяха полегнали насам, други
натам, тези, подпрени с колове, наподобяваха смешни
паяко-образни, други, похлупени с дъното нагоре, пазеха неумело равновесие в близост до онези, полегнали
на хоризонтални трупчета, увити
в избелял брезент.
Спря да тича, премина в ход.
Тази дълга поредица, простряна
от двете страни на кея, успоредно
на брега, завършваше незавидно, но
не и според сюрреалистичните концепции за картината – очите на
художника, напрегнато, с притаен
дъх, поглъщаха износените корубини на плавателни съдове, пробити
или останали само с почернелите си
оребрения. Оглозгани допълнително
от вятъра и солта, от влагата и
хвърчащия от прибоя пясък, тези
вековни отломки наподобяваха бойно животинско поле сред африканската савана, току-що изоставена
от лешоядите.
Художникът дишаше учестено.
Тук няма какво повече да се
добавя, тук няма какво повече да се
отнема – каза си. И честит се завъртя с разперени ръце, с лице към
морето.
Зарея поглед по кея.
На рояла, върху най-високата
част на повдигнатия капак въртеше глава гларус.
На художника повече от това не
му трябваше.

Çàíàÿò÷èè îò ÷åòèðè îáùèíè
ïîêàçàõà ìàéñòîðñòâî â ×èïðîâöè
Крум КРУМОВ
Изложба с произведения на
занаятчии
от
общините
Чипровци, Георги Дамяново,
Чупрене и Берковица бе открита в Чипровци. Изложбата е по
повод празника на Чипровци,
който е на 5 септември, но се
чества в продължение на 10 дни
с различни изяви.
На изложбата са показани
много и различни сувенири от

дърво, кожа и природни
материали.
Могат да се видят шити
картини и икони, чипровски килими и сувенири с орнаменти от
чипровски мотиви, прибори и
сервизи за хранене от дърво и
порцелан, единични изработки
на дървени мебели, ръчно направени облекла от кожа и т.н.
Изложбата ще продължи до 7
септември, обявиха от общината в Чипровци.
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Антифашистка поезия

Â
ðåäîâåòå
íà
áîðáàòà...
Îñòàíà âå÷íî ñ
âäèãíàòà ãëàâà
Животът на Живко Василев Николов започва на 14 септември 1921 г. в София. В
Първа мъжка гимназия е приет в РМС. Следва химия в Софийския университет. Член е
на софийското ученическо бюро на БОНСС.
На 26 декември е
арестуван и осъден
на 15 години затвор.
В Софийския централен затвор е “червен професор”, добре
познаващ марксизма,
откъдето и идва
прякорът му Диалектиката. Всестранно
надарен, Живко Николов пише и стихове.
Заминава доброволец на фронта ка- Живко НИКОЛОВ
то помощник-командир на 2-ра дружина от 1-ви пехотен полк.
Загива при Страцин, Югославия - на 22 октомври 1944 г.
Живко НИКОЛОВ

ÏÈÑÌÎ ÄÎ
ÌÀÉÊÀ ÌÈ
Ти първа ме научи да говоря
и думи скъпи, родни да мълвя,
и мамен и окрилян от простора,
напред във устрем вечно да летя.
Научи ме да любя свободата,
във всекиго да виждам своя брат
и устремен напред към светлината,
да бъда честен, смел, горд и крилат.
Научи ме да гледам честно всичко,
неправдата ни миг да не търпя пред подлостта и злото да не спирам,
да бъда вечно с вдигната глава.
Научи ме... Ти много ме научи...
А след това се учих аз самин.
Тръгнах по пътя, който сам обикнах:
борбата грабна мойте младини.
Аз виждах: има бедни, голи, боси,
и глад, и студ, и непосилен труд,
а други, смучещи потта, кръвта им,
живеят... не!... лежат на чужди гръб.
И аз разбрах: не всички ми са братя не ми е брат тоз, който граби друг;
мой брат е този, който сам се труди;
мой брат е този, който гине в труд.
Тогаз разбрах, че моя е борбата,
че тя е изход, смисъл, цел и път.
Частица, и окрилян от тълпите,
тръгнах по пътя, в който те вървят.
Ти в мойта нова вяра не повярва.
Тя беше смела, а несмела - ти:
със старото не смея ти да скъсаш,
а аз поех към нови, светли дни.
В борбата със врага, в борбата и с
теб живях.
Ти враг не бе, но ти не ме разбра;
от ден на ден по-чужд за тебе ставах
(и двамата ни мъчеше това).
Ти жалиш ме - аз зная - скъпа майко,
и мойто име през сълзи шептиш,
че аз ти бях надежда и опора
(затуй тъй много ти сега тъжиш).
Но краят идва, краят наближава
на всеки мрак, и студ, и глад сега,
и ето сетен бой се приближава,
че вдига се народът на борба.
Затворите ще бъдат разрушени,
ще дойде край на робство и тъма,
със топлите лъчи на май ще свети
очакваната дълго свобода.
Рубриката се води от Юрий САПУНДЖИЕВ

спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
2 ч Св. мчк Мамант.
Преп. Йоан Постник,
патриарх
Константинополски.
Св. 3628 мчци в
Никомидия
3 п Св. свщмчк
Антим, еп.
Никомидийски. Преп.
Теоктист. Св. Фива
дякониса. Св. мчца
Василиса
Никомидийска. Св.
Йоаникий II, патр.
Сръбски
4 с Св. свщмчк
Вавила, еп.
Антиохийски. Св.
пророк и боговидец
Моисей
5 н †15 Неделя след
Петдесетница. Св.
прор. Захария и
праведна Елисавета.
Гл. 6, утр. ев. 4, ап.
Евр. 6:13-20 (с. 372),
лит. ев. Мт 22:35-46
(Тип. с. 67)
6 п Св. мчк
Евдоксий. Преп.
Архип
7 в Св. мчк Созонт
(Предпразненство на
Рождество
Богородично)
(Тип. с. 69)
8 с † Рождество на
Пресвета
Богородица
(Тип. с. 71)
(Разрешава се риба)

брой 35 (743), 2- 8 септември 2010 г.

Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî
(8 ñåïòåìâðè) - Ïðàçíèê
íà Áåðêîâèöà
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
4 и 5 септември - 17.00 ч. Международен фолклорен фестивал
“Балканът пее и танцува” - пл. “Й.
Радичков”.
5 и 6 септември - 20.30 ч. - Киновечери
- прожекции на български филми и среща с
Андрей Слабаков - Читалище “Иван Вазов”.
6 септември - 17.00 часа - Финал на
турнира по футбол и награждаване - парк
“Св. Георги Победоносец”.
10.00 - 18.00 ч. Ръгби-турнир в памет
на Д. Гаврилов - Градски стадион.
8 септември - 08.30 ч. - Тържествена
Света литургия в храм “Рождество
Богородично”
10.30 ч. - Тържествено честване на
площад “Йордан Радичков”. Празнично
обръщение на кмета на Община
Берковица
инж.
Милчо
Доцов.
Поздравления от официалните гости на
празника. Връчване на почетния знак на
града и годишните награди на Община
Берковица. Обеден празничен концерт.
11.45 ч. - Откриване на изложба
“Произведено в Берковица”.
12.30 ч. - Официален прием на кмета на
Община Берковица.
15.00 ч. - Мини Мис и Мини Мистър и
шести рожден ден на Детски център
“Камбанка”.
19.00 ч. Празничен концерт на
Берковската духова музика, Национален
фолклорен ансамбъл “Българе” и заря - пл.
“Йордан Радичков”.
11 септември - 20.00 ч. - Рок-вечер с
участието на група “Сигнал” - пл. “Й.
Радичков”.
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Ïðîãðàìà çà Äíèòå íà
Áÿëà Ñëàòèíà 2010 ãîäèíà
9.09.2010 година – четвъртък
18 часа - Откриване на панаира на площадката
на панаира - Ритуал за откриване на панаира с
участието самодейци от Читалище „Развитие
1882". Участие на дует Слади и Влади
16.30 часа -Представяне на книгата „Уморени
пътища”-Петър Доневски”. Място – Галерията
16.30 часа -Футболна среща между отборите
на „Чавдар” Б Слатина и ветераните на Левски Спартак” Сф. Място – Стадиона
19 часа – Концерт-спектакъл „Хайдат, брайкя,
да се пребереми”, реализиран от самодейците на
НЧ”Съединение-1923" с.Бърдарски геран. Място:
Театрален салон на читалище “Развитие 1882”,
гр.Б.Слатина
10.09.2010 година - петък - Парад на
общинските спортни клубове
17 часа -Състезание на Клуба по силов трибой
и Демонстрация на участниците в Клуб по джудо
Зала „Читалище „Развитие”
16 часа -Турнир на шахматисти от общината
на открито пред читалището
17.30 часа - Състезание по волейбол между
детските отбори на ВК „Чавдар”
11.09.2010 г. - събота - „Приятели на Бяла
Слатина”
10 часа - Състезания с джипове в местността
„Баира”
20 часа - Тържествена церемония, посветена
на град Бяла Слатина. Концерт на Ансамбъл
Пазарджик. Място: Театрален салон на
читалището
12.09.2010 година - неделя - Ден, посветен на
Кръстовден
8.30 ч.- Празнична неделна литургия - храм
„Света Параскева”
10,15 ч. Водосвет за здраве на гражданите на
Бяла Слатина. Освещаване и раздаване на курбан
за здраве от кмета на общината инж. Венцислав
Василев.

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

„Ивани-91” ЕООД
представител на щори GERSHMAN
- римски; японска стена; плисе;
австрийски.

Монтана, пл. „Славейков”,
ул. „Веренишка” 35, тел. 0887/465273

ЕТ “Роси-Ем-Емилия
Тошкова”

ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
ÎÁÙÈÍÀ ÁÎÉ×ÈÍÎÂÖÈ
ÎÁË. ÌÎÍÒÀÍÀ
ДАВАМ
заведение за
хранене под
наем в
Монтана.
Тел. 096/312 772;
0884/559433.
Давам обзаведен
апартамент под
наем в София,
кв. “Обеля”, в
близост до
метростанция,
спирка, училище,
поликлиника и
детска градина.
Цена по
споразумение.
Справка:
096/52-08-83,
0897/ 227124.

ПРОДАВАМ 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.

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

п.к. 3430 гр. Бойчиновци
кмет: ( код 09513 / 22 - 36
ул.”Г.Генов” №2,
факс: код 09513 / 25 - 84
www.boychinovtsi.bg
e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ОБЯВЯВАМ
Процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост:
1.Незастроен УПИ I с площ от 1121 кв.м.
– актуван с АОС № 589/16.08.2007 година,
УПИ II с площ от 1626 кв.м. – актуван с
АОС № 590/16.08.2007 година, УПИ III с
площ от 1729 кв.м. – актуван с АОС № 591/
16.08.2007 година и УПИ V с площ от 1431
кв.м. – актуван с АОС № 592/16.08.2007
година, всички в кв. 22 по кадастралния и
регулационен план на с. Ерден, община
Бойчиновци. Определям начална тръжна
цена от 13 650 лева /тринадесет хиляди
шестстотин и петдесет лева/ без ДДС.
Определям стъпка за наддаване в размер
на 10% от началната тръжна цена и депозит за участие в търга в размер на 1
365 лева /хиляда триста шестдесет и
пет лева/.
2.Апартамент № 14, бл. “Изгрев”, вх. Б,
ет. I, с площ от 40 кв.м., състоящ се от
хол, кухня, баня-тоалетна и прилежащо
към него мазе, находящ се в УПИ VI, кв. 47,
пл.№ 312 по регулационния план на гр.
Бойчиновци, актуван с АОС № 411/
12.03.2004 година. Определям начална
тръжна цена от 4 890 лева /четири хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без
ДДС. Определям стъпка за наддаване в
размер на 10% от началната тръжна цена и депозит за участие в търга в размер на 500 лева /петстотин лева/.
Търгът ще се проведе на 21.09.2010 година съответно за Позиция I от 13:30 часа;
за Позиция II от 14:30 часа в сградата на
Общинска
администрация
град
Бойчиновци.
Повторен търг ще се проведе на
28.09.2010 година с начален час за Позиция
I от 13:30 часа; за Позиция II от 14:30 часа
при същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния
търг заедно с внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа на 28.09.2010 година в
информационния център на общината.
Тръжните документи ще се продават
на цена 60,00 лева /шестдесет лева/ в информационния център на общината.
Оглед на имотите ще се осигури всеки
работен ден, с изключение на деня на провеждане на търга в присъствието на
представител на Община Бойчиновци.

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.

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 ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

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 гипсокартон и други.
Цени с лятно намаление.
Тел. 0888/037235 – Димитър
Димитров – Монтана.

In memoriam
Четиридесет
дни не е между нас
ч о в е к ъ т ,
ю р и с т ъ т ,
общественикът,
почетният председател на Клуба
на дейците на
културата, духовната енциклопедия на Враца

ЦВЯТКО САНДУЛОВ
Враца е признателна за това, което
ти направи за нея!
Дано най-после измъчената ти душа
е намерила вече покой!
Панихидата ще се отслужи на
2.09.2010 г. от 11 часа в храма „Св.
Софроний Врачански” /”Възнесение”/ Враца.
Иван УЗУНОВ

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 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.

на читателя
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От брой в брой

Â “Ñëîâî ïëþñ” ÷åòåì èíòåðåñíè Äà çàïàçèì ñúêðîâèïóáëèêàöèè îò òàëàíòëèâè àâòîðè ùàòà íà Áúëãàðèÿ
Вече 15 години вестник “Слово плюс”
отразява дейността на общините и кметствата от Северозападна България –
Монтанска, Видинска и Врачанска област,
като поставя най-наболелите въпроси на
местната власт, поднася добрите новини
от дейността на кметовете и общините.
Всички важни събития, които стават в
региона, се четат и на страниците на
вестника, както и в електронното издание на адрес: www.slovoplus.info.
Аз също съм ревностен читател на вестника и негов сътрудник. Отразявам някои
по-важни събития от миналото и настоящето на моя роден град Лом. Поредната ми публикация във вестника беше “Националният
тим гостува в Лом през 1937 г.”
Това, което отличава в. “Слово плюс”
от другите местни вестници и регионални
издания, че му сътрудничат видни писатели и журналисти от Северозападна
България, от София и от други градове,
като Варна, например, откъдето пише
Тихомир Йорданов, от Разлог пък изпраща
стихове Благо Прангов… От автори като
Радослав Игнатов, Цветан Илиев, Мартен
Калеев, Цветан Андреев, Теодоси Антонов
и други, чиито стихове, разкази и публицистика четем в “Слово плюс”, се
уверяваме, че в нашия прекрасен
Северозапад и сега, в трудните времена на
криза, се създава сериозна литература.

Много хубаво впечатление ми направи
брой 29, който беше посветен на 173 години от рождението на Васил Левски. В него
прочетохме много интересни неща: стихотворенията “Нежност” от Анастас
Стоянов и “Апостолът Левски” от Иван
Рудников., есето “Дяконе, прости ни” от
Евгени Куткудейски и др. С най-голям интерес прочетох разказа на Валентин Качев
“Великият Стефан Гецов”, чиято първа
част беше публикувана в брой 28, сякаш да
ни въведе към годишнината. Защото темата на разказа е свързана с един празник в
Кърджали, най-важният момент от който
е рецитацията на Стефан Гецов на известната поема на Иван Вазов “Левски”.
Това вълнуващо тържество, чийто сценарист е авторът на разказа – Валентин
Качев, се помни и до днес в родопския град.
Прави чест на в. “Слово плюс”, че публикува
такива талантливи автори. На страниците на вестника прочетохме поредица от
публицистични текстове и разкази на
Валентин Качев, както и много стихове.
Но аз не мога да не спомена неговото есе за
песента “Велик е нашият войник” – “Велика
песен от величава битка” както и есетата му за въстанието в Рабишкия манастир
преди 160 г., за ветераните и за силата на
славянската кръв.
Чрез “Слово плюс” се запознахме и с
книгите на писателя Милан А. Миланов –

рецензия, интервю и поредицата “Да
запазим съкровищата на България”. Сега с
интерес очаквам публикациите на откъси
от шестата част на книгата “Тайните
подземия на България” – това четиво ще
привлече нови читатели на любимия ни
вестник.
Одобрявам тази линия на вестника, това предпочитание на литературните текстове пред дребната битова информация,
с която ни заливат другите вестници.
Прави чест на редколегията на вестника с
Главен редактор Параскева Маркова, която
полага много усилия при тази криза, в която се намираме, да може вестникът да излиза и да информира хората от областите.
Радващо е и това, че не само за Левски се
пише. Не се изпускат поводите да си припомним и за Ботев, и за много други наши
борци за свобода. Така трябва да бъде – да
зачитаме тези, които си дадоха живота за
свободата на България. Приветствам и новата рубрика на вестника “Антифашистка
поезия”, която се води от Юри Сапунджиев.
И в заключение ще кажа – нека всички,
които обичаме своите родни места, да изпращаме ръкописи, да подпомагаме редколегията в списването на вестника, за да стане
той по-желан и четен, с по-интересни
теми, които ражда самият живот.
НиколаЛИСИЧКОВ,
почетен гражданин на Лом

Òàëàñúì â êàðóöàòà ñ ÿáúëêè
Документален разказ от Трифон МИХАЙЛОВ
В 1934 г. един политически затворник,
с доживотна присъда, успял да избяга от
Врачанския затвор. Укривали го съидейниците му, докато му уредят “канал” за прехвърлянето му пред Югославия, а от там
през Виена – за Съветския съюз.
Каналът започвал от с. Сумер, от
кръчмата на дядо Трифон, без той да знаел да това. Връзката бил Петър
Апостолов. Паролата била: “Докарах
ябълките.” Въпрос: “Какъв сорт са?”
Отговор: ”Златна пармена.”
Един ден в здрач пристигнала каруца
в двора на кръчмата на дядо Трифон.
Непознат странник, каквито постоянно
се отбивали в кръчмата, изпрегнал коня и
помолил баща ми да извикат Петър
Апостолов. Били служили заедно в казармата и минавайки през с. Сумер, искал да
се видят като стари познати. Баща ми
изпратил слугата Вачо да извика Петър.
Вече се стъмнило. Петър пристигнал.
Непознатият го извикал край каруцата.

Разменили си паролата.
Вачо от любопитство се навъртал в
тъмното около каруцата. Чул, че онзи кара ябълки и решил да си открадне някоя и
друга ябълка за децата.
Петър си отишъл у дома.
Непознатият влязъл в кръчмата, поръчал
си нещо за вечеря и чаша вино.
След малко Вачо нахлул ужасен в стаята при баща ми и разтреперан му казал:
“Дядо попе, ти знаеш ли какви ябълки кара врачанинът? В каруцата има мъртвец
в ковчег, който е вампирясал… Като чух,
че в каруцата има ябълки, рекох да си взема 2-3 за децата. Разрових сеното. В дъното на каруцата видях погребален
ковчег. Като ме чу, мъртвецът изтропа и
нещо проговори. Значи оплътил се е /вампирясал е/. Умрях си от страх…”
Баща ми съобразил веднага каква е работата и защо непознатият извикал
именно Петър Апостолов. И той не знаел
за “канала”, но се досещал, че Петър вър-

ши някаква секретна, опасна, конспиративна работа. Скарал се на слугата.
Забранил му да не продумва пред никого за
случилото се, защото вампирът /
плътеникът/ ще го удуши някоя нощ на
сън!... Утре ще отслужи молитва в черквата срещу злия дух и всичко ще бъде
наред. Наивният Вачо наистина повярвал
/а може би не/ на попската лъжа, но наистина никому не обадил. Даже не казал и на
съпругата си Ивана, на която всичко
доверявал. А оня с ковчега като чул стъпки,
помислил, че е приятелят му каруцарят,
размърдал се в тясното си убежище и
казал:
- Я отхлупи капака, че ми се доходи по
малка нужда.
Не чул отговора, а само отдалечаващи се бързи стъпки.
Към полунощ Петър завел осъдения до
с. Гушанци. Там го предал по етапния ред.
Непознатият каруцар напуснал двора ни така безшумно, както и бил дошъл.

Òðàäèöèîíåí ïðàçíèê íà ãîðàòà è òóðèçìà
Любомир
ВЕСЕЛИНОВ
На 15 август в
Стакевския балкан се
състоя Традици-онният
празник на гората и
туризма. Гости на събитието бяха кметът на
общината Емил Цанков
и неговият заместник
Александър Алексиев,
протойерей Рафаил,
който отслужи празничен водосвет, Ванко
Калиничов – председател на общински съвет
Оряхово /родом от
Стакевци/,
Ангел
Ранчински – главен секретар на Националното
представителство на
студентските съвети,
Цветан Михайлов – директор
на
ДДС
„Миджур” и ръководството на фирма „Магура
– турс”.
Организаторите на
празника – община
Белоградчик и кметст-

во Стакев-ци, се бяха
погрижили за доброто
настроение и приятното изкарване на всички
присъстващи.
Имаше подкрепителни пунктове и раз-

нообразна културна
програма с участието
на фолклорна група
„Росен здравец” при читалище „Крум Бъчваров”
– Стакевци – носители
на златен плакет от

Националния фолклорен
събор на народното
творчество
в
Копривщица
тази
година, фолклорна група при читалище
„Развитие” – Салаш, на-

роден оркестър „Вида”Видин и народен оркестър „Трафик” от
Костин-брод.
Кръшни хора се виеха до късния следобед
на празничния ден.

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

За живота такъв, какъвто е!
Председател на кооперация “Журналист” и главен редактор
на “Слово плюс” Параскева МАРКОВА - 0886 024 339
e-mail: slovoplus@yahoo.com
e-mail: slovoplyus@abv.bg
Адрес: Враца, ул. “Цв. Кръстенякова” 13, ОКС

Милан А. МИЛАНОВ
Продължава от миналия брой
Там е изписан знак една катърска стъпка. В това
място хайдутите са укривали парите си цели десет
години. Ще видиш големи наредени камъни,под тях са
входовете на пещерата . Това е “Обща Мара“ или
“Малкият Станчов полугар“.
От извора на река“Черни Осъм” нагоре се отива към
Чаушов дол. Там мястото е страшно и зло. Ще намериш
камък с еленови рога по седем шипа. Към изгрев слънце,
на петнайсет крачки от камъка, ще намериш полянаседем крачки дълга и четири широка. Ще видиш пещера,
в която се слиза по осем стъпала. Има препятствие, за
него ще прочетеш в книгата, която е поставена над
възглавицата, заедно с ключа. Долу има желязна врата,
с ключа се отваря. Долу е римска галерия за вадене на
бакър и злато. Има още за вадене. Щом излезеш от
мината и като вървиш нагоре, се стига до стръмно място с много церови дървета. Ще видиш извор и от него на
припек има камък становит. Върху камъка са изковани
женски гърди. На пет крачки нагоре има хлътнало място.Ще видиш две киселици, от тях на една крачка към
зайдело слънце е изписана риба пъстърва-половин аршин
голяма. Под плочата ще намериш шест чанти злато.
Над град Троян е пещерата с императорското
съкровище. В балкана има изработен кладенец и като се
слиза по водата от кладенеца към дола, стига се до една
голяма скала. Оттук извира река Черни осъм. На скалата има издялани стъпала, които отиват и се пресичат
от една пропаст. Пресеченото място е шест аршина и
под него зее пропастта.За да се премине, трябва да се
наслагат дървета и като по мост да се мине над
пропастта. На другия бряг по пътеката продължаваш
нагоре и стигаш една скала. Заобиколи я откъм зайделото слънце и ще намериш голяма плоча. Силно я бутни
навътре и ще се отвори пещерата. Долу има седем камари злато – те са принесени от седем войводи. Тук е
слизал Страхил войвода. Това е римско съкровище на
император Траян. При седемте камари, в стената на
пещерата ще видиш едно долапче с люкюн, има една
сабя и обкован дървен куфар. В долапчето ще намериш
едно бакърено сандъче с ценности и документи на императора за други римски съкровища.
В ТроянскиябалкансенамираиЗлатниятстан.Вбалкана на висока канара и срещу нея два големи камъка отгоре има кез за поставяне на пушка. Кезът сочи дупката
на пещерата. Дупката е задръстена с камъни и те трябва да се изчистят. Долу като се слезе, ще се открият
две плочи и под тях е механизъм от яйове (пружини). Не
се влиза вътре, без предварително да се освободят яйовете и тогава да се разчисти пещерата и види чудният
Златния стан. До стана има едно златно момиче, което
се е навело напред и сякаш тъче. Всичко е само злато.
На стената в пещерата има една плоча и на нея изкован
кръст.Това е врата за една стая с богатства и скъпи
камъни. Наблизо е местността “Кара гьол“. Там ще намериш канара и до нея камък, като легнала свиня. Пред
свинята има голям камък и кайнак. Когато се качиш на
кайнака, ще видиш свинята. В нея има пари, но много
злато е заровено там, където гледа свинята –мери десет аршина по посока зурлата. Ще извадиш котел злато.
Над град Троян се намира“ Жидров дол“.В тази местност има два лъва, изковани на “Черната скала”. Дупката
е като фурна. Лъвовете са един срещу друг. Вратите на
двете съкровища са към изгрев слънце. На дванадесет
крачки над лъвовете ще намериш изписан гущер с откъсната опашка.
От “Жидров дол“ нагоре по червения зъбер се намира
“Марков камък” Оттам се отива до усуканите букаци.
На това място има камък като ракла. Под него ще видиш
кладенец. На него има два бакъра един на друг завързани,
със синджир.Оттук като погледнеш надолу в равнината,
вижда се село-ще се увериш, че е същото място. При
уплетените буки ще намериш плоча с кръст и под нея
има злато.
Край село Орешак, Троянско има манастир “ Успение
Богородично”. В него ние живяхме пет месеца и в манастирския двор до извора вдясно има становит камък.На
камъка изковахме кръст,а под него има три дупки. От
знака десет крачки към изгрев слънце, на един аршин
дълбоко в земята има замаскирана пещера. Разкопай и
влез вътре.Тук няма препятствия. В пещерата има извор с хубава вода. Вътре на три камари има струпани
хиляда и петстотин оки злато и двеста оки сребро. Тук
са костите на трима наши другари,които трябва да се
погребат по християнски. На манастира да се даде от
парите!
В Троянския балкан, вляво от реката Черни Осъм,
има камък със знак човешка ръка,на която добре личат
пръстите и ноктите. На три крачки към изгрев слънце
копай един аршин дълбоко и ще намериш трийсет и пет
чанти със злато и едно шише с книги. Книгите да се
пазят от слънцето.Това място се намира от “ Четал
чешма “ надолу по реката.Да се раздаде златото на
десет души. От ръката се тръгва нагоре към “ Четал
чешма “. Там минава пътека. Над чешмата на девет крачки има камък като плоча с изписан кръст. Под знака и
плочата ще извадиш котел с пет чанти злато. Да се
направи чешма с едно корито!

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

Редакцията
приема ръкописи
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Честито!

×åòèðè ìàéêè íà ïèñàòåëè
Надежда АНАСТАСОВА
Продължава от миналия брой
Тя почива на 19.02.1986 г. На малкия
надгробен паметник е написано името й Верка Стоянова и след него – следва нежно синовно поетично признание.
Интересна е съдбата на майките,
омъжени в Калиманица. Младенка
Стефанова Еленкова е родена в 1907 г.
Семейството й живее до реката, почти в
центъра на селото. Има един брат –
Замфир, с чието семейство винаги са живели в разбирателство и сговор. Със средното имотно състояние на Стефан
Еленков и голямото трудолюбие на всички,
те живеят добре като уважавани и почтени хора. Младенка била сред личните моми от селото – и хубава и работна. В 1925
година тя пристанала на Вангел Михайлов
– роден в 1902 г. в с. Калиманица, с прогимназиално образование, природно
интелигентен, секретар-бирник, хубав и
грамотен човек. Младенка е много щастлива в новия си дом. Вангел бил нейният
бог. Децата се раждали едно след друго –
Любка -1926 г., Радослав – 1928 г. и Михаил
– 1931 г. Но в 1935 г., когато бащата бил
на 33 г. се случило най-трагичното събитие в живота на семейството. Съпругът
й тежко заболял и внезапно починал. Тя
останала сама с трите си деца, без близки хора в чуждо село. Момчетата не помнят баща си. Радослав бил на 5 години, но
няма друг спомен за смъртния ден на баща
си освен жалния писък на майка си. Всички
следващи години са изпълнени с бедност,
мъка, болести и невероятни усилия на самотната майка да отгледа и изучи децата си. Достоен за възхита е подвигът й да
се грижи за тежко болния Радослав, когато за болестта му нямало лекарства и
животът му бил „на косъм”. Заедно с това
тя насърчава Мишо в известното му ученолюбие да завърши машинно инженерство в Съветския съюз, по-късно да стане
директор на завод и никой да не се изненада,
когато оглавява обединение „Тежко машиностроене”. Успоредно с това тя помага
на дъщеря си да създаде и изгради свое
семейство. Нейната най-голяма грижа все
пак е Радослав. Когато той укрепва здравословно и започва да издава първите си
творби, майката не успява да се зарадва,
зашото тревогата й за неговото здраве
не я напуска никога. Тя го следва навсякъде,
помага в отглеждането на децата му, премества се при семейството му в София,
но когато внуците порснали, тя е вече много стара, градският живот я потиска и се
връща в семейството на дъщеря си в
Монтана, което живее в къща с двор. Тук
почива в 1991 г. През последните години
от живота си премисля отново трудния
си път, спомня си, че е наградена с ордена
„Майчина слава”, но и тогава и сега вижда
само децата и внуците си – синът Радослав
– известен писател с голямо литературно творчество, другият син Михаил, известен машиностроител, дъщерята
Любка, счетоводител и пръв помощник на
майка си, внукът Радослав Игнатов, писател и журналист, внучката Татяна, машинен инженер и още внуци все с висше
образование. Едно невероятно богатство
от интелектуално извисени млади хора,
чиито родви корени са в семейството, изградили някога с Вангел в своя калиманишки дом.
Другата майка, омъжена в Калиманица е Младена Василева. Тя е родена в
1904 г. и е четвъртото поред дете в многодетното семейство на Васил Йорданов.
Всичките пет деца – двама братя –
Йордан и Пено и три дъщери – Ана,
Младенка и Таса се възпитават в патриархалната ценностна система, в доброта,
сговор и трудолюбие. Живеят бедно, в
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В моите краеведски търсения попаднах на интересен 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.

Надежда АНАСТАСОВА

малка, стара къща в края на селото.
Младена се омъжила за Димитър Радичков
от съседното село Калиманица през 1925
г. През 1927 г. родила първия си син Трайчо.
Две години по-късно през 1929 г. се родил
вторият й син Йордан, когото майката
кръстила на името на големия си брат.
Семейството било сговорно, но с много
труд успявало да преживява, защото били малоимотни и бедни. През 1942 г. едва
39-годишен заболял нелечимо и починал
бащата. Йордан Радичков цял живот ще
си спомня за този ден като за някакво
изгасване на живота на баща му, когато
видял очите на майка си, останали съвсем празни. През целия му живот
нататък, останала само тя единствена
в крайна притесненост да работи
денонощно, за да ги изхрани, отгледа и
изучи. По-малкият й син Йордан имал здравословни проблеми и преминал през много
изпитания, за да ги преодолее. Майката е
неотменно с него – до края на живота си.
Насърчава го да преживее всяка
трудност, всяка своя различност, внушава му че има сили, които ще му помогнат в живота. По-късно помага в битовия труд на семейството му, в отглеждането на децата и т.н. Между двамата
има особена връзка и синът остава цял
живот запленен от нейното сладкодумие,
от безкрайните истории, които знае и
вълнуващо разказва. Това са спомени преди всичко от нейното детство – предания и легенди, вълшебства на природата,
от където тя самата сякаш е дошла, за
зли духове и самодиви, които са около нас,
за нечестиви сили – дяволи и
караконджули, и т.н.
Така той опознава по особен опосредствен начин, но силно емоционално родния край – местности, реки, долове и гори,
забележителни растения, животни т.н.
Всичко това остава особено вълнуващ
знак в творчеството на Й. Радичков и го
прави изключително свързан с нашия край.
В дома на Йордан Радичков живеят в невероятна хармония четири поколения и
сред тях на най-високото място е
майката, бабата и прабабата – баба
Младена, уважавана и обичана от всички.
Той сам я нарича покрив на своя дом.
В книгата „Скитащи думи”, в ко-

ято са събрани по-голяма част от
интервютата, които е давал, Й.
Радичков многократно се позовава на
майка си и мъдростите, които идват
от нея. Трогателно признателен и обичащ син той непрекъснато припомня
историите, които тя му е разказвала
като създава невероятни метафори
и насища словото си със звуци от природата и образи, останали в нея от
предни времена. Разказва колко щастливо е съжителството на възрастните
и децата в дома му. Децата много обичали баба Младена да им разказва най-различни истории като тази например, че е
„виждала жива самодива”, че може да „прави магии” и „да затиска дявола под
тежест, за да го кара да върши черната
работа” и разни други чудесии. Тя говорела с децата като с възрастни и не позволявала нито да се бият, нито да се глезят.
И синът обобщава „хубаво е да има стари
хора у дома”. На друго място казва „детството и младостта са същината на човешкия живот, защото тогава историята се напластява по особен начин у
човека, събужда чувството му за родова
памет и онова, което тя пренася през
времето. И още, че когато сяда да пише
има в ума си различни хора, роднини и
приятели, неговите най-близки, но на първо място сред тях е майка му.
Ние, съвременниците на Й. Радичков
едва ли си даваме сметка за високата
стойност на това признание, за обезсмъртяващата му и вечна сила.
Във в-к ‘Вселена” от 11.11.1994 г. поетът Анастас Стоянов с прискърбие пише „Сбогом ти, бабо Младено”.
„Късно, много късно научих, че се е поминала баба Младена, майката на Йордан
Радичков. Милата баба Младена!
Дребничка, тиха, кротка и пъргава като
пеперуда. Лицето й все усмихнато, светло и ясно – на слънчице приличаше.
Съзирал съм това ранобудно слънчице да
наднича иззад прозорците заран в тъмни
зори, хлебец съм взимал от съсухрените
й ръце, чорбица съм кусвал от софрата й.
А веднъж, мокър и премръзнал, стоплих
нозе в изплетени от нея шарени, възлнени чорапи, които ми подаде синът й...
Клетите наши майки! И баба Младена,
и баба Данка, майката на Иван Давидков,
и майката на Радослав Михайлов, и моята
майчина баба Верка – всички те от една
орисница бяха орисани: още неовяхнало
венчилото им, едва родили децата си, млади-зелени оставаха вдовици, за да теглят цял живот и туй тегло, сякаш другото им малко беше...
Сбогом ти бабо Младено!
Поклон! и лека да ти е пръстта, че
тежка ти бе съдбата преживе.”
Такава е историята на четирите майки от малкото, красиво село Бистрилица.
Техните родови корени са в недрата на
обикновени, бедни и многодетни селски
семейства. Възпитавани са в патриархалната ценностна система на народа ни и
преминават през трудния път на живота
си, извисени в мисията на своето
майчинство. В този път има всичко – и
много мъка и безкрайни трудности, но и
много майчина радост и гордост от величавото дело на свойте синове. Човешкият
им подвиг е достоен за нашия поклон.

Èçëîæáà íà ßâîð Âèòàíîâ
Емилия РАЛЧЕВА, ценителите на изобразипредседател телното изкуство със свона КДК - Враца ята страст към природата.
В изложбата той е събрал
Клубът на дейците на кул- своите впечатления от
турата
Враца, различни кътчета на
Художествена галерия “Иван България, Родопа планина и
Фунев” и Община Враца ор- Черноморието. Светът на
ганизираха изложба-живопис Явор Витанов е чист,
на художника Явор Витанов, неподправен, ненатрапчив и
която бе открита в красив, защото е част от
Художествената галерия уникалната българска
към Регионален историчес- природа. Той рисува
ки музей във Враца.
местата, където времето
В експозицията са подре- е спряло. Местата, откъдедени 44 живописни платна, то не искате да си тръгнекоито врачани могат да ви- те– натам ни води Явор
дят до 15 септември 2010 г. Витанов, за да ни запознае
Явор Витанов е познат на с живота на патриархални-

те селца и малките планински градчета.
Има над 25 самостоятелни изложби във Враца, във
Варна, в Бургас, Криводол.
Наскоро предстои откриване на негова изложба в престижна галерия във Велико
Търново. През 1993 г. възстановява иконата на
Христос Пантократор в
Клисурския манастир.
Неговите изложби носят
различни имена- “ У дома”,“При извора на вярата”,
“Живот на село”. “Картини
от дома”- заглавието на тази изложба е вдъхновено от
песента на Deep Purple - “Pic-

tures of home”.
Един от малкото пленерни
художници, който търси
своя творчески импулс при
извора – в самата природа.
Пейзажите на Явор Витанов
са като една своеобразна
изповед на художника, търсещ хармонията. Те са нежност и деликатност, извираща от душата на художника и майсторски пресъздадена в техниката на маслената живопис
ЯворВитановероденна17
май1957годинавселоОсен,
ОбщинаКриводол.Завършил
е СПТУ „Максим Горки“ в
София. Живее и работи във

Варна, член е на
Сдружението на варненските художници от 1997 г.
Много от неговите картини са притежание на галерии и частни колекции у нас
и в чужбина – Русия, САЩ,
Холандия, Гърция.

Ïîåòúò Äèìèòúð
Ìèëîâ ïîëó÷è
íàöèîíàëíàòà
íàãðàäà “Äèì÷î
Äåáåëÿíîâ”
Димитър Милов е роден на 18
февруари 1953 г. в с. Тополница,
община Дупница. Завършил е бизнес
администрация и международни
икономически отношения. Магистър
е по икономика.
Автор е на девет поетични книги
– първата “Мъжка постеля” – излиза
от печат през 1984 г. в издателство
“Народна
младеж”,
следват
стихосбирките
„Тризъбец”,
„Поетично букварче”, „Шепот на
тополи”, „Чудото, наречено живот”,
„ Избрани илюзии”, „Небесна трапеза”
и “Сълза за ангела”. За последната е
носител на наградата „Георги
Братанов” за 2009г. Превеждал е
грузински, руски, унгарски и персийски
поети. Негови стихове са превеждани
на руски, грузински, словашки, немски,
арабски и други езици.
Димитър Милов е изпълнителен
директор на фондация „Читалище1870”,
която
издава
найдълголетното списание в България,
на което е и зам. главен редактор.
През 2010г. е удостоен с голямата
национална литературна награда
„Димчо Дебелянов”.

Димитър МИЛОВ

ÂÈÍÀ
Човекът е една вина,
която сам опровергава
от свойта първа пелена
до своята последна слава.
Хитрец! – не е небесен син,
а вкусва той небесно вино.
Край него чашата с пелин
примигва със око невинно.
Но идва ден, съдбовен ден,
от който трудно се укрива.
С вина човекът е роден,
с вина човекът си отива.
До дъно любовта един
изпива и е с чаша празна.
А друг с невинен поглед син
догоре пълни я с омраза.
Разбрах, животът ни е съд,
а дните – съдове скачени.
Пак смее се Сократ отвъд,
допива чашата с арсеник.
И не е нужна хитрина –
съдбата му е май такава.
Човекът е една вина
и тя не се опровергава.

