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Как оцеляват общините в условия на криза и рестрикции в
бюджетните субсидии
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Ще го има ли врачанският онкодиспансер, какво ще стане с тежко болните
от три области  и лекарите, ще позволим ли да ни вземе Монтана това нало-
жило се здравно заведение и кой лобира по-силно, монтанчани или врачани?

Второто шестмесечие ще протече под знака на
драстично съкращаване на разходите, непопуляр-
ни мерки и замразяване на инфраструктурни
проекти, казва кметът пред в. “Дума”

ÅÒ “Íåøî Ìèðàíîâ”

Елеонора ЦАНОВА
На тези и още много тревожни,

най-вече за пациентите и медиците,
въпроси потърсихме отговор от д-р
Жулиета Цолова, управител на
Междуобластния онкологичен
диспансер, така познат досега.

Оказа се, че драма няма. Лобизмът
на водещата фигура в ГЕРБ, депутат-
ката Искра Фидосова, е дотолкова, че
както новата концепция и бъдещият
закон повеляват, специализирано зве-
но за диагностика и профилактика на
сериозните ракови заболявания тряб-

Враца

ва да има на не по-малко от 150 км от
селищата. Именно за това се предвиж-
да в Монтана да бъде направен Център
за диагностика и профилактика на он-
кологични болести.

- Онкологичният диспансер, който
обслужва и областите Монтана и
Видин, не е застрашен. Напротив, той
ще се развива . В изпълнение на концеп-
цията за преструктуриране на болнич-
ната дейност, той  само се преимену-
ва в Комплекс за активно лечение на
онкологично болни и в Северозападна
България  е на позиция номер едно.

Предстои да бъде изпълнена една се-
риозна програма за нашето модерни-
зиране на стойност 15 милиона лева,
което включва изграждането на спе-
циални помещения - бункери, които да
отговарят на най-новите изисквания
за ефективно и безопасно лъчелечение,
както и на допълнителна съвременна
апаратура. Разполагаме с един от най-
новите линейни ускорители, може би
сме от малкото в страната, които
имат такъв, със специализирана
линейка.

През декември 2009 г. подписахме
договор по ПРСР за финансиране под-
готовката и създаването на мест-
на инициативна група. Проектът се
реализира в съответствие с одобре-
ния линеен график, като интересът
към него от страна на малкия бизнес,
неправителствения сектор и граж-
даните е изключително засилен. Това
е обяснимо с оглед на факта, че
крайният продукт е изготвянето на
Стратегия за местно развитие.
Благодарение на нея в бъдеще би мог-
ло да се привлече сериозен паричен
ресурс от порядъка на 1,8 млн. евро.
Това е и сериозен лост за стимули-
ране на предприемачите и стопанс-
ката инициатива, които няма да бъ-
дат обхванати по една или друга при-
чина от различните мерки по опера-
тивните програми и ПРСР.

Проектът следва да се осъществи до
август 2011 г.

Приоритетни през настоящата
година ще бъдат проектите и инвес-
тициите в градската среда /пълна ре-
хабилитация на уличното осветле-
ние във всички населени места в об-
щината – общо 15, реновиране на
парковете/, проекти в сферата на со-
циалните институции, водопровод-
ните мрежи в няколко от по-големи-
те населени места, газификация и др.

В условията на криза най-добра-
та антикризисна мярка за общините,
която може да им позволи да привле-
кат допълнителни средства, е рабо-
тата по проекти, финансирани от
ЕС. При усвояването на средствата
има и проблеми. Първо, тромав и бю-
рократизиран процес на верификация
и възстановяване на средствата на
бенефициентите, който обикновено

отнема 6, а в някои случаи и повече
месеци. Това води до нарушаване ри-
тъма на финансовите потоци по
проектите, което от своя страна е
предпоставка да се влоши и качест-
вото на управлението им. Второ,
общината, за да изпълнява коректно
дейностите по проектите,

Продължава от миналия брой
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Актуално

Тихомир ЙОРДАНОВ

Ïîæàðèùà
Мы раздуем пожар мировой…
         Червеноармейска песен

Пожари горски имало в Елада.
И Франция от същото пострада.

Дочува се, че пламнал онзи остров,
заседнал сред Ламанша като кост.

И дори в Сибир на хиляди хектари
тайгата същото повтаря.

Очаква се и в Щатите. В Египет
подпалени са древни евкалипти.

Огнища и във милата България
в планинските гори догарят.

А ние с тебе, братко, знам, че не
такъв пожар очаквахме да пламне…

Б.р. Рецензия за новата книга
на поета Тихомир Йорданов
четете на стр. 8.
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Áúëãàðñêàòà îáùèíà òðÿáâà äà
áúäå ñòîæåð íà ìåñòíàòà âëàñò

разписани в графиците за реализация,
прибягва до използването на привлечен
финансов ресурс за разплащане с
изпълнителите. Това генерира допълни-
телни разходи под формата на такси и
лихви, които са недопустим разход за въз-
становяване по оперативните програми.
От 1 февруари т.г. до сега община Бяла
Слатина е депозирала пред управляващи-
те органи на оперативните програми
шест искания за възстановяване на сред-
ства на обща стойност близо 3 млн. лв.
Досега имаме потвърждение само за 1,4
млрд. лв.

- Какви са потенциалните и реал-
ните измерения на трансграничното
сътрудничество като алтернатива
за бъдещето в условията на един гло-
бален свят?

- Община Бяла Слатина има подписа-
ни договори за побратимяване и партньор-
ство с две общини от държави членки на
ЕС – Дудещи ВекиСтар Бешнов /Румъния/
и Мойя /Испания/. През т.г. подписахме до-
говор и с община Зренянин /Сърбия/.
Основната цел на тези договори е да се
укрепват връзките между побратимени-
те общини в областта на културата,
спорта, международното
сътрудничество, социалните дейности,
съвместно участие във форуми и проекти.
Испанската община вече беше партньор
в две проектни предложения на община
Бяла Слатина, с които тя участва по ОП
“Регионално развитие”. С румънските и
сръбските партньори са реализирани мно-
жество инициативи, свързани с фолклор-
ни фестивали и различни форми на худо-
жествената самодейност и спорта.
Осъществявани са и няколко “туининг-
проекти”, основно в читалищната
дейност. От началото на т.г. нашата об-
щина има свое представителство и в ЕК
благодарение на подписания договор с фон-
дация “Форум на регионите”, ситуирана в
Брюксел. Така се презентираме директно
в “сърцето на Европа” като място, атрак-
тивно за евроинвестиции. В този смисъл
трансграничното сътрудничество е ка-
тализатор на отношенията между общи-
ните най-вече в европейски мащаб, което
крие значим потенциал за развитие и об-
мяна на опит, добри практики, инвестиции.

- В условията на криза как се спра-
вяте с най-тежката и най-болезнена-
та част от ангажиментите на мест-

ната власт – социалната политика?
Какво е нивото на безработицата в
общината? Успявате ли да положите
необходимите грижи за най-уязвима-
та част от населението –
възрастните, социално слабите,
подрастващите, хората с
увреждания? Имат ли те достъп до
нормално медицинско обслужване.?

- През 2009 г. ръководството на об-
щина Бяла Слатина успешно осъществя-
ваше дейности с изключителна социална
и хуманна насоченост към възрастните
хора и хората с увреждания. За тази цел
имаме създадена и добре функционираща
система за обмяна на информация и съв-
местна работа с държавни институции и
неправителствени организации с доказан
опит и професионализъм в тази сфера.

По НП “Асистенти на хора с уврежда-
ния” модул “социален асистент” по наш
проект през 2009 г. бяха разкрити 53 ра-
ботни места, предоставящи услуги на 115
потребители.

По НП “Социални услуги в семейна сре-
да” за дейността “домашен социален пат-
ронаж” през м. януари бяха разкрити 30
работни места и 12 – през м. февруари,
представляващи услуги на 127
потребители.

По съвместен проект със Сдружение
“Първи юни” от 2.07.2009 г. на територи-
ята на общината реализирахме проект
“Социални услуги в община Бяла Слатина”
– “социален асистент” и “домашен помощ-
ник” в семейна среда на възрастни и деца
с увреждания и самотно живеещи стари
хора, за 68 потребители.

По данни на бюрото по труда към
31.05.2010 г. равнището на безработица-
та в общината е 18,79% при 9,95% за
страната. За същия период на 2009-а без-
работицата е била 13,86%, а към края на
м.г. – 16,49%.

Отчитайки фактора на традиционна-
та скрита безработица, която е от по-
рядъка на 5-10% годишно, то в относи-
телно измерение безработните в региона
ще нараснат с още 5-6%. Безработното
население в общината тогава ще възли-
за на 25% от икономически активните
хора. Данните са силно обезпокоителни,
съпоставени с националните индикатори
за първото тримесечие на т.г. за
безработицата, където коефициентът е
10,2%. Проблемът може да се обостри в
перспектива и от прилагането на непо-

п у л я р н и
мерки за
икономии на
бюджетни
средства,
каквито са
съкращава-
не на ра-
ботното
време, полз-
ване на неп-
л а т е н
о т п у с к ,
преструк-
туриране и
пр.

- Имат ли алтернатива младите
хора, които са избрали да живеят и да
работят в общината? Какви възмож-
ности за свободното време, за спорт,
култура, отдих предлага Бяла
Слатина?

- Общината се стреми да осигури по-
привлекателна и приятна среда за мла-
дите хора, които живеят и работят тук.
През изминалата година бяха реализира-
ни няколко малки демонстрационни про-
екта по програмата “За чиста околна сре-
да”, финансирани от МОСВ, от които се
възползваха и административният
център, и селата. Така Бяла Слатина и
останалите населени места получиха
възможност да благоустроят своите
централни части и паркови
пространства. Надяваме се да получим
финансиране от различни източници за
успешната реализация на проекта ни за
градска среда, което ще придаде нов, ев-
ропейски облик на Бяла Слатина.
Културата в общината се идентифици-
ра с всички онези дейности, развиващи
се в Народно читалище “Развитие-1892”,
което е и съорганизатор съвместно с об-
щината на културните мероприятия, за-
легнали в календарния план и традицион-
ните празници на града. Обединената
школа по изкуствата и спорта предлага
на децата музикални школи по акордеон,
пиано, китара, цигулка, по изобразител-
но изкуство. Има  и танцови състави за
народни танци в три възрастови групи,
за модерни и характерни танци, за
аеробика, мажоретен състав, група по ху-
дожествена гимнастика, детска вокал-
на група. През учебната 2009-2010 г. в
ОШИС се обучават 149 деца от 5 до 18-
годишна възраст.

Финансирането на новия проект е по опера-
тивната програма за развитие на регионите, ка-
то нашият врачански проект е включен в наци-
оналния проект .

Сменяме само името, като запазваме всички
функции, дори добавяме нови. В края на септември
ще отвори врати Център за социална адаптация
на онкологично болни и техните семейства, за
рехабилитация по специална програма. Това е
част от реализирането на бизнесплана на здрав-
ното заведение, което си остава общинска
собственост, като получаваме парите си чрез дър-
жавния бюджет през общината и от
Националната здравна каса. Капацитетът е 160
легла, в момента са над сто болните.

Д-р Цолова не очаква изтичане на лекари спе-
циалисти към съседния областен град, тъй като
медиците тук са с утвърден стаж и отлични по-
зиции както сред пациентите, така и в
съсловието. Откриването на Център за приемане
на онкоболни в Монтана тя приема като
положително, защото там заболяванията чрез
профилактиката и по-ранното диагностициране
ще могат да бъдат улавяни в първичен стадий,
което пък ще гарантира успешното им лечение .

СЕДМИЦА
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ЕДИН МЕСЕЦ СЕДЕМЧЛЕННА КО-
МИСИЯ НА ОБЩИНАТА В МОНТАНА И НА
АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В СОФИЯ преглежда оферти на фирми кан-
дидатки да строят завода за боклук, съоб-
щи кметът Златко Живков.

За победител е обявено регистрирано
наскоро в Монтана обединение “Пътно-
строителна техника - МУТ”. То е предложи-
ло най-ниска цена за инсталацията - 8 397
600 с ДДС.

Сред кандидатите са били и консорци-
умът “Главболгарстрой-Ентсорга”, гръцки-
те “Терна” АД и “Хелектор” АД, немската
“Хохтийф Кокстръкшън”.

Заводът се изгражда със средства от
държавния бюджет. За тази година за него
са предвидени 1.5 млн.лв. Това е третият
голям обект от модерната екологична ин-
фраструктура на града, обясни кметът.
Останалите два вече са въведени в експло-
атация - регионалното депо за твърди би-
тови отпадъци и пречиствателната стан-
ция на р.Огоста.

КМЕТОВЕ ОТ СТРАНАТА ТРЪГВАТ ЗА
КИТАЙ.

Групата ще се  води от заместник-
председателя на Националното
сдружение на общините в България
Златко Живков.

Българските кметове ще посетят
световното изложение в Шанхай и ще
проучат възможностите за сътрудни-
чеството с местните органи на властта
в Китай, обясни Живков, който е един от
членовете на групата.

ЕЛЕОНТИН АЛЕКСАНДРОВ ОТ ЛОМ -
ХИЕНАТА, КОЙТО БЕ ЗАДЪРЖАН на 19 ав-
густ т.г. при полицейска акция ”Лихварите”,
остава в ареста за постоянно, реши
Върховният съд. Мярката за неотклонение
е наложена от окръжния съд в Монтана, но
лихварят я обжалва.

46-годишният Елеонтин бе пипнат с
чужди лични карти и нотариални актове на
имоти. В покоите му полицаите откриха и
двама мъже, негови длъжници, които той
принудително държал да му работят, за да
връщат дадените им пари.

В хода на разследването бе установено,
че Хиената раздавал дребни суми, срещу ко-
ито искал огромни лихви. Който не можел да
ги даде, вземал му къщата. Двамата залож-
ници били прехвърлили вече домовете си в
село Мокреш и Лом на незаконния лихвар.

ГЕРМАНЦИ ДАРИХА 5000 ЕВРО НА
РОМИТЕ ОТ КВ. “НОВ ПЪТ” ВЪВ ВИДИН,
които това лято пострадаха от високи
подпочвени води, съобщиха от общината.
Парите са предадени от директора на ду-
навското бюро в гр. Улм Петер Лангер на
кмета на Видин Румен Видов, който се на-
мира в германския град за международен
фолклорен фестивал.

Германците били шокирани от
условията, при които живеят ромите в
квартала, след като водата потопила за
три месеца дворовете и къщите им.
Парите могат да се използват само зае
отстраняване на щетите, обясни кметът
Видов.

Информациите са от Агенция
“Стандарт нюз”

F  от 1 стр.

Фейлетон от
Пелинчо БЛАГИЯ

Седим с моя стар приятел Пенчо
Терсенето в кварталното кръчме на ба-
ба Евлампия, пием си биричката под све-
жия полъх на климатика и бистрим
политиката. С Пенчо обаче никой до сега
не е излизал на глава, като се запъне –
няма спасение. Всичките наопаки, а той –
на терсене. На масата пред нас вече сто-
ят десетина празни халби от бира, нас-
тъпил е часът на следобедната дрямка и
разговорът ни клони към нулата. Само не-
уморният телевизор продължава да ни
набива ум и разум в главите и ни убежда-
ва колко много сме добре, въпреки
кризата. Изведнъж на екрана се появява
парламентарната зала, празнично
украсена. Над банките на президиума се
мъдри огромен лозунг “Единението прави
силата”. Цецка Цачева открива заседа-
нието и дава думата на премиера. Бойко
Борисов вперва поглед към балкона, къде-
то седи президентът Първанов и от име-
то на правителството и парламентар-
ната група на ГЕРБ го кани да слезе в
залата и се присъедини към управлява-
щия елит. Залата гръмва от
ръкопляскания. Чуват се възгласи “Слава
на нашия любим президент”. След малко
Първанов слиза, двамата с Борисов се
прегръщат, потупват се братски по ра-
менете и стиснали високо вдигнатите
си ръце, приемат овациите на залата.

Цачева обявява единствената точка
на дневния ред: Избиране на правителст-
во на националното единство. Дава пос-
ледователно думата на представители-
те на отделните парламентарни групи.
На трибуната пръв застава Бойко
Борисов. Той изпъва рамене, вдига глава
и започва:

- Уважаеми г-н президент, уважаеми
господа народни представители, уважа-

Не съвсем на шега

Êàêâî ëè íå ñòàâà îò æåãàòà
еми колеги министри. Днес ръководите-
лите на всички политически партии, упъл-
номощени от своите партийни
ръководства, се събрахме на историчес-
ко заседание и решихме да предложим на
парламента състава на новото прави-
телство на националното единство.
Сегашното подава колективно оставка
и предлага да се запознаете и изберете
кандидатите за министри. Представям
на г-жа Цачева да проведе гласуването.

Тя натисна звънеца и започна
гласуването.

За министър-председател Бойко
Борисов. Бурни аплодисменти. От 240 де-
путати гласували “за” 240. Прав зам.-
председател и министър на външните ра-
боти Волен Сидеров. Бурни аплодисменти.
От 240 депутати гласували “за” 240.
Втори зам.-председател и министър на
екологията Ахмед Доган. Бурни
ръкопляскания. От 240 депутати, 231 “за”
и само 9 “против” от РЗС. За втори зам.-
председател и министър на регионално-
то развитие Сергей Станишев. Бурни
ръкопляскания. От 240 депутати – 228
“за” и само 12 “против” от БСП. За минис-
тър на финансите и трети зам.-предсе-
дател Иван Костов. От 240 депутати,
210 “за”. Девет “против” от РЗС и 21 “въз-
държали” се от различни парламентарни
групи. За министър на финансите и ту-
ризма Мартин Димитров. От 240 депу-
тати – 183 “за”, 8 депутати “против” от
СДС и 9 от РЗС, при 40 “въздържали се”.
Провиквания от залата: “И да слуша
Трайчо Трайков и г-жа Сандолска.” За ми-
нистър без портфейл – наблюдаващ
ДАНС – Яне Янев. От 240 депутати, 121
“за”, 9 “въздържали се” от РЗС и 110 “про-
тив”. Възгласи от залата: “Да се каже
кой го предлага”, “Да се закупи катинар
за устата му.”

От залата става Яне Янев и с твър-
да крачка тръгва към трибуната.

Застава пред микрофона, забърсва из-
билата по челото му пот и се провиква:

- Подавам си оставката. Не искам да
съм в едно правителство с Бойко
Самохвалко, с фюрера Сидеров, превър-
нал се в домашен любимец на пожарни-
карския генерал,дървения язовирен фи-
лософ Доган, дъртия шарлатанин Иван
Костов, некадърния рокер Станишев и
мижитурката Мартин Димитров. Долу
националното единство! Да живее бъде-
щото самостоятелно правителство на
РЗС, избрано единодушно на комплексни
предсрочни избори за кметове, народни
представители, президент и Велико на-
родно събрание.

- У-у-у! Долу! Смъкнете го от
трибуната. Предател. Вън! Обратен тип
такъв! – гръмва в хор залата, чува се
тропане на обувки по банките. Няколко
такива прелетяват към трибуната. Една
го улучва по челото.

- Умирам! – провиква се той и аз… се
събуждам. В полусън виждам към бара да
настъпва Ванчо Шашмата запъхтян, за-
потен и ръкомахащ.

- Умирам! Умирам от жега. Две халби
бира едновременно! Бързо – протяга ръ-
це той.

Моят партньор по маса Пенчо
Терсенето търка в недоумение очи и
мърмори:

- Какво му става пък на тоя. Не може
човек да си дремне…

Аз гледам към телевизора. Вече пре-
дават мач. Група футболисти се бият
помежду си, стадионът гърми от викове,
реферът лежи на тревата и бърше кръв-
та от разбитата си уста.

Господи! – чудя се аз. От къде на къде
тоя сън?!... Поръчвам си нова бира, отпи-
вам няколко едри глътки и си мисля: Я си
представете, че сънят ми се окаже
пророчески!?...
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В 24 брой в обичания от нас в.
“Пенсионери” четем статия под
наслов “Патриот и интернациона-
лист” по повод 90-годишнината
от рождението на Франк Томпсън.
Авторката на статията д-р
Пенка Няголова дава обширна ин-
формация за живота на английс-
кия майор Франк Томпсън, загинал
геройски в боя с фашистките
войски край с. Батулия, Софийско,
на 10 юни 1944 г. в състава на II
партизанска бригада.

Уилям Франк Томпсън, четем в
статията, е роден на 17 август
1920 г. в семейство на забележи-
телни английски интелектуалци. В
изискана духовна атмосфера се
оформя творческата личност на
Франк Томпсън. През 30-те години
на ХХ век в Англия се разраства
мощно младежко антифашистко
движение срещу разпространени-
ето на фашизма. През 1936 г., кога-
то в Испания избухва Гражданската
война, Франк Томпсън е студент в
Оксфордския университет. Като
студент блести с уникалните си
способности, интелигентност,
аналитичен ум, невероятна памет
и гениален усет към заобикаляща-
та го действителност. Гибелта на
близки приятели, студенти от
Оксфордския университет, добро-
волци в Испанската гражданска
война, изиграва голямо значение за
оформянето на политическите му
възгледи.

В началото на Втората светов-
на война, през 1939 г., Франк
Томпсън постъпва като доброволец
в британската армия и служи в
Африка, Сирия, Ирак, Иран, Кавказ,
почти до границата със СССР.

През 1943 г., в Техеран, с учас-
тието на Великобритания, САЩ и
СССР се приема декларация за съв-
местни действия във войната с фа-
шистка Германия, така и за следво-
енно сътрудничество. САЩ и
Англия започват да снабдяват с
оръжие и боеприпаси и облекло пар-
тизанските движения на
Балканите чрез военни мисии.

Като ерудиран офицер, позна-
ващ балканските езици и култури,
Франк постъпва в УСО /Управление
за специални операции/.

Българското партизанско дви-
жение и сформираната Народо-
освободителна  въстаническа ар-
мия /НОВА/ се намират в тясна опе-
ративна връзка с това управление.
В началото на 1944 г. за шеф на ан-
глийската военна мисия в България
е назначен Франк Томпсън и той по-
ема ръководството на мисията
през май с.г. От тогава започва не-
говата партизанска голгота на
българска земя, както се изразява
авторката Няголова. Английската
военна мисия е аташирана към
Втора софийска бригада на НОВА.
От встъпването му на българска
земя до героичната му смърт край
с. Литаково, Франк споделя всички
трудности на въоръжената анти-
фашистка борба в България. Той го-
рещо симпатизира на българските
партизани и покорява всички със
своето достойно поведение.
Бригадата е обкръжена край с.
Батулия след предателство от
местни селяни. По-голямата част
от партизаните са разстреляни.
Франк и други двама бойци от ми-
сията са арестувани, бити и
измъчвани. Отказва им се молбата
да бъдат съдени като чуждестран-
ни военнопленници, отказва им се и
медицинска помощ. Франк Томпсън
се държи с изключително
достойнство. “Осъден” е на разст-
рел и отдава необикновения си жи-
вот за свободата на България.
Погребан е в общ гроб с 68 разст-
реляни български партизани.
Посмъртно българската държава
му присъжда високи държавни
отличия, а жп гара в Искърското де-

66 години от 9 септември 1944 г.

90 години от неговото рождение

филе се нарича на Франк Томпсън.
Няколко дни след 18 май 1944 г.

в Шабарската махала на гр.
Фердинанд /тогава/ ремсистите
от В.Т Гимназия на сбирка четем
поредния бюлетин на Националния
съвет на ОФ, разпространяван не-
легално по съответни канали
дословно: “На 18 май 1944 г. парти-
занска част от НОВА напада фашис-
тката власт в селата Говежда и
Дълги дел, Берковска околия и след
като освобождава от длъжност
кмета на с. Говежда, започват на-
рядните списъци на населението за
издължаване на държавни доставки
с храна на фашистките войски на на-
селението за издължаване на дър-
жавни доставки с храна за фашист-
ките войски на Германия на
Източния фронт. Провеждат в с.
Дълги дел общоселско събрание с
докладчици от ръководството на
партизаните, на което разясняват
целите на партизанската борба за
по-бързото освобождение на стра-
ната от фашизма, се оттеглят без-
препятствено в Балкана”.

Тук трябва да посочим заслуга-
та за бързото изтегляне на парти-
заните от с. Дълги дел на родолюби-
вата българка от с. Дълги дел
Младена Гонина. Така я знаят в
селото - сирачето от Говежда. Тя,
със сестра си, баба Цвета – майка-
та на “Даскалите”, се оженват в с.
Дълги дел.

За тази проява баба Младена е
интернирана от фашистката
власт до свободата на 9 септемв-
ри 1944 г. за назидание на остана-
лото население.

След проведеното общоселско
събрание партизаните са разквар-
тирувани по къщите в селото за ве-
черя и нощуване и на следващия ден
с напълнени раници с храни, хляб и
друго, каквото са имали да ги пос-
рещнат гостоприемните
дългоделчани, са ги изпратили от-
ново в Балкана.

В тази акция на партизаните в
с. Дълги дел е участвал и майор
Франк Томпсън. Приет е най-топло,
нахранен и настанен за нощуване
в къщата на Вачо Марински.

Може би това е последният подс-
лон на Томпсън в къща до героична-
та му смърт край с. Батулия, оста-
налите нощи са били вън на “яснеца”.

За да засвидетелстват своята
съпричастност към подвига на то-
зи човек, отечественофронтовска-
та власт и цялата общественост
на селата Говежда, Дълги дел и
Слатина  и цялото поречие в горна-
та част на р. Огоста, организират
голям митинг, като за целта изпол-
зват традиционния събор на 12
юли – Петровден, 1945 г.  Поканват

да присъства и майката на
Томпсън, която се отзовава на по-
каната и е гост на с. Дълги дел, за-
едно с другия си син.

Отговорен за всичко това е ста-
рият учител от фамилията на
Даскалите, голям общественик и до-
бър оратор, бай Иван Стоянов.
Провежда се голям митинг насред
селото, където присъстват и гос-
тите от далечна Англия, топло пос-
рещнати и приветствани. /Б.а. Аз
бях участник в митинга от ремсо-
вата група на с. Говежда./ След то-
ва митингът се пренесе пред къща-
та на Даскалите и Вачо на Петко
Марин, където е пренощувал
Томпсън.

Получи се така, че аз бях на ня-
колко крачки от говорещия Иван
Стоянов и до него майката и бра-
тът на Томпсън. Направи ми силно
впечатление майката, облечена из-
цяло в черни дрехи, черна забрадка,
слаба и изтощена отскоро по своя
син, внимателно и мило гледаше пред
себе си нейните посрещачи от да-
лечна България, хваналта и подкре-
пена от своя син, брата на Томпсън.

ИЗ ПОСЛЕДНОТО ПИСМО ДО
РОДИТЕЛИТЕ МУ

Европа е обладана от нов дух,
който е по-силен и по-възвишен от
всичко, което умореният конти-
нент е познал от векове насам, дух,
на който не може да се устои.
Схващайте го, ако щете, в поли-
тически смисъл, но той е по-широк
и по-съвършен от всякаква догма.
Това е твърдата воля на всички
хора, които са познали крайното
унижение и страданието и са ги
победили, да изградят собствения
си живот веднъж завинаги. Този
дух, който почувствах тук, сред
българските партизани, ми подс-
казва за милионите хора с млади
сърца, независимо от възрастта
им, станали пълни господари на се-
бе си, които са отправили смело
поглед напред и обичат това, ко-
ето виждат пред себе си.

След като приключи тази част
на митинга, майката и братът на
Томпсън, придружени от официални-
те лица, влезнаха в къщата, където
е приет, нахранен и пренощувал в
тази историческа нощ. След това
майката и братът са поканени ка-
то сборяни на обед и с това прик-
лючва посрещането им в с. Дълги
дел.

Сега, когато пиша тия редове,
си мисля, че хубаво би било на това
място, където е престоял този бе-
лежит антифашист, отдал своя жи-
вот за победата над фашизма във
Втората световна война, да се за-
помни с поставянето на една па-
метна плоча с барелеф – целия ръст
на Томпсън, да се облагороди това
място, съобразно положението
там, за да могат признателните
българи да го посещават, да поло-
жат цветя, да се поклонят и да се
привличат туристи в този забеле-
жителен край.

Днес ако все още е жив братът
на Томпсън, той най-точно би могъл
да отговори на въпроса имало ли е в
България фашизъм или не е имало.

Посещението, пребиваването и
даване подслон на майор Томпсън в
с. Дълги дел в нелегалната борба
срещу фашизма е светла страни-
ца в най-новата история на това
китно балканско село на
Северозападна България и днешни-
те дългоделчани могат само да се
гордеят с това.

М. август 2010 г.
Петър Василев,

краевед от Монтана

Майор Франк ТОМПСЪН

Десет дни след като социалистите поискаха
оставката на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева, инс-
титуциите мълчат. Ние отново мотивирано ис-
каме оставката на г-жа Илиева и за да сме сигурни,
че някой ще отговори, искането е съпроводено и
със сезиране на главния прокурор. Това заяви на
пресконференция членът на ИБ на НС на БСП Явор
Гечев. Сигналът до главния прокурор е за причине-
на вреда на републиканския бюджет и стопански
субекти в размер на 150 млн.лв. Гечев обясни, че
това е сумата на остатъчните средства по прог-
рама САПАРД, които не са били платени.

„Откакто Калина Илиева заема поста си в ДФ
„Земеделие” няма подписан за разплащане нито
един проект по програма САПАРД”, отбеляза Явор
Гечев. Той припомни, че аргументи за неразплаща-
нето са били съмненията за нарушения, проверки-
те от ОЛАФ и от БИПК и сезирането на
прокуратурата. В същото време обаче правният
отдел на ДФ „Земеделие” излиза със становище,
че тези аргументи не могат да бъдат основания
за неразплащане на проекти. „Държавата е още-
тена със 150 млн.лв. Тези средства няма да бъдат
възстановени от ЕК, а от джоба на българския
данъкоплатец”, заяви членът на ИБ на НС на БСП.
Социалистите поискаха да знаят какво още ще
ореже правителството, за да плати тези
средства. От БСП настояват да получат и отго-
вор дали има акредитиран подпис в ДФ „Земеделие”
на човек, който има правото да подпише тези
проекти.

„На този етап престоят на Калина Илиева в
ДФ „Земеделие” струва 80 млн.лв.”, изтъкна Явор
Гечев. Той обясни, че на такава сума възлизат осъ-
дителните решения, които бенефициентите са
спечелили в различните фази на съдебния процес
по проектите по САПАРД. Според членът на ИБ на
НС на БСП сумата може да нарасне до 200 млн.лв.
„И това е само по предприсъединителната програ-
ма САПАРД от първите три месеца управление на
Калина Илиева”, отбеляза Гечев. По думите му ако
Калина Илиева продължи да управлява ДФ
„Земеделие”, има реална опасност да се провали и
Програмата за развитие на селските райони.
„Заради некомпетентността на госпожа Илиева
проекти за 100 млн.лв. са подадени над бюджета
на програмата. Тези проекти ще бъдат отказа-
ни”, заяви членът на ИБ на НС на БСП.

Според Явор Гечев всеки ден престой на Калина
Илиева в ДФ „Земеделие” е агония за българските
земеделски производители.  По думите му минис-
тър Мирослав Найденов има 15 милиарда довода да
освободи г-жа Илиева. „15 милиарда, защото тол-
кова лева управлява Калина Илиева. Това са около
40% от всички средства, които влизат от стра-
на на ЕС. Ние изтъкваме само една причина – пъл-
ната некомпетентност на изпълнителния дирек-
тор на ДФ „Земеделие”, добави членът на ИБ на НС
на БСП.

Секретарят на ИБ на НС на БСП Антон Кутев
призова министъра на земеделието и храните
спешно да освободи Калина Илиева. „Аз разбирам,
че има някакви противоречия между министъра и
министър-председателя по този въпрос. Така по-
не мога да си обясня защо тази жена е още на
работа, защото очевидно тя е вредна за имиджа
на министъра, а и на цялото правителство”, от-
беляза Кутев. Той изтъкна, че  мотивите за сези-
рането на главния прокурор са обстойно обяснени
и в писмо, изпратено до министър Найденов.

Антон Кутев коментира ситуацията в
здравеопазването.  „Това, за което говорихме ме-
сеци наред, започва да се случва. В болниците за-
почва да няма пари за храна. След няколко дни няма
да има пари за лекарства, а след това- и за запла-
ти”, отбеляза секретарят на ИБ на НС на БСП. По
думите му болниците ще започнат да затварят,
защото парите, необходими за да работят, ще са
недостатъчни. Същевременно 300 000 души пос-
тепенно започват да остават без здравна помощ.
„Една европейска държава спира да бъде социална
в момента, в който един единствен човек остане
без здравно обслужване. При нас има стотици
хиляди. Нашата европейска социална държава се
срива като такава в момента, в който се окаже,
че хора умират, защото не могат да платят
1000лв. за операция. А това в тази държава е ежед-
невие”, изтъкна Кутев. По думите му геноцидът,
който се извършва в здравеопазването в момента,
е сравним с Чернобилския. „Когато Бойко Борисов
слезе от власт, е правилно за първи път от 20
години насам да се води същото дело като това,
което се водеше за Чернобил”, заяви Антон Кутев.
По думите му ако престоят на Бойко Борисов във
властта струва човешки животи, изтеглянето
му от властта трябва да стане възможно най-
бързо.

ÁÑÏ ñåçèðà ãëàâíèÿ ïðîêó-

ðîð çà ïðè÷èíåíè âðåäè íà

ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò â

ðàçìåð íà 150 ìëí.ëâ.

Антон Кутев: Министър
Найденов трябва спешно да
освободи Калина Илиева от
поста изпълнителен директор
на Държавен фонд „Земеделие”
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Министърът на икономиката,
енергетикатa и туризма Трайчо
Трайков и шейхът на Абу Даби
Мохамед Абдул Жалил ал Блюки под-
писаха на 30 август в София,
Споразумение за икономическо
сътрудничество. Негово превъзхо-
дителство е президент на държав-
ната компания ЕАBG (Emirates Asso-
ciate Business Group).

Първият проект по двустранно-
то сътрудничество, чиито детай-
ли ще бъдат разгледани в най-близ-
ко време, е възможността за изг-
раждане на писта за Формула 1 край
София с прилежащите й инфраст-

Àáó Äàáè è Ñîôèÿ äîãîâàðÿò
ñòðîåæà íà ïèñòà çà ñúñòåçàíèÿ
îò Ôîðìóëà 1 â Áúëãàðèÿ

руктура и съпътстващи дейности.
За целта ще бъде създадена съвмес-
тна компания, в която страната ни
ще участва с апорт на земя.

По-рано шейх Мохамед Абдул
Жалил ал Блюки се срещна и с минис-
тър-председателя Бойко Борисов, с
когото обсъди подписаното
споразумение, както и възможности-
те за участие на арабската страна
в инфраструктурни проекти у нас
като пристанища, магистрали и
други. На срещата присъстваха за-
местник-министърът на
икономиката, енергетиката и ту-
ризма Евгени Ангелов, главният ар-

хитект на Столична община арх.
Петър Диков, президентът на
Българската федерация по мотоцик-
летизъм Богдан Николов и председа-
телят на Организационния комитет
за изграждане на трасето Румен
Петков.

По разпореждане на премиера
Бойко Борисов МИЕТ и Българската
агенция за инвестиции  ще предос-
тавят на ЕАBG информация за пар-
тньорство в различни сфери на ико-
номиката като инфраструктура,
земеделие, високи технологии, недви-
жими имоти и др., съобщиха от прес-
центъра на премиера.

От 21 до 31 юли във Враца се про-
веде Откритият шампионат на
България за жени за 2010 г. по класи-
чески шахмат „Тракийска принцеса”.

В престижното първенство
участваха 23 състезателки, между
които 2 гросмайсторки и 6 между-
народни майсторки от България,
Сърбия и Румъния.

Оспорваното състезание преми-
на по швейцарската система в 9
кръга.

Спорът за призовите места се
реши едва в последния кръг. С по 6.5
точки завършиха 4 шахматистки.
Допълнителните показатели доне-
соха приза на 23-годишната студен-
тка по математика в СУ, междуна-
родния майстор Елица Раева. От
второ до четвърто място се наре-
диха Любка Генова, Маргарита
Войска и Анжела Драгомиреску.

В Топ 6 влязоха още с по 5.5 точ-
ки Ива Виденова и 12-годишната
Мария Васова от гр.Берковица.

Малката шахматистка игра изк-
лючително силно, като по време на
турнира тя постигна ръст в коефи-
циента си със 125 пункта, с което
увеличи в крайна сметка ЕЛО-то си
с 51 точки. Впечатляващото й пред-

Ìàðèÿ Âàñîâà â Òîï 6 íà
øàìïèîíàòà ïî êëàñè÷åñêè øàõìàò

ставяне бе повод ръководителят на
катедра „Шахмат” в НСА Радослав

Атанасов да й връчи специален приз
с пожелания за нови успехи!

С два гола победиха малчуганите от ФК
„Славия” - Ново село сборния отбор на уче-
ниците от Видин, участващи в проект на
Община Видин „Младежки спортове край
брега”. Идеята на демонстративния и нес-
тандартен футболен мач бе да се покаже,
че спортът е един от „универсалните ези-
ци”, на който младите хора от различни
страни могат да се разбират. Младежите
от Видин дариха топки на футболния клуб
и на децата от Дома за деца, лишени от
родителски грижи в село Ново село.
Видинските младежи разказаха за опита,
който са придобили по време на проекта и
за възможностите, които програмата
„Младежта в действие” предоставя въз-
можност да се срещат млади хора от раз-
лични среди, да се опознават взаимно, да
дискутират теми, които ги вълнуват и да
се забавляват заедно.

„Младежки спортове край брега” е част
от проекта „Моята община и аз II”, изпъл-
няван от Община Видин, с подкрепата на
Национален център за европейски младеж-
ки програми и инициативи. В рамките на
проекта се предвижда младежки обмен в
областта на спорта и екологията.
Първият се проведе от 2 до 9 август и съб-
ра 25 младежи от България, Италия, Полша
и Латвия. Втората част е планувана за
месец октомври и ще е под наслов „Моята
екообщина”.

„Моята община и аз II” има за цел да над-
гради добрия опит и постигнатото през
миналогодишния проект „Моята община и
Аз”.

Страница на Иван ВЕЛИН

„Младежки спортове край
брега” е втори етап на проек-
та „Моята община и аз”
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Антифашистка поезия

Â
ðåäîâåòå

íà
áîðáàòà...

Рубриката се води от Юрий
САПУНДЖИЕВ

Пишат ни от Лом

За поета Стефан
Вечвой даже фашистки-
те агенти, отбелязват в
доносите си, в графата
“Особени белези”, че е
“Много красив”. Но това
не пречи на съдиите на
диктатурата да дадат
на 19-годишния младеж,
непълнолетен по тога-
вашните царски закони,
присъда “Смърт чрез
обесване”. И да я изпъл-
нят без да им мигне
окото, на 10 май 1944 г.
Но за какво са екзекути-
рали родения в махала
Килъжевци, Велико
Търновско на 15 септем-
ри 1924 г. Стефан Петков
Йовчев? Формално - зара-
ди пишуща машина, иззе-
та от него от едно
училище, а всъщност - за
прогресивните му анти-
фашистки убеждения. А
също и за сплашване на
народа, защото войната
на хитлеристите сеу
съвтие наоди след битка-
та при Сталинград е взе-
ла нежелан и за българс-
ките фашисти обрат.
Това личи и от поместе-
ното стихотворение
“Пристъп” на Вечвой.

Кой не е чувал и чел за легендарния Вълчан войвода? Безбройни са легендите
за съкровища, укрити в тайни пещери от дружината на Вълчан и неговия спод-
вижник и “писар” поп Мартин. Безбройни са и  картите - описи, уточняващи
местностите, където се намират пещерите. Тези карти-описи са “ръководст-
во” за откриване и проникване в пещерите - как да се отстранят заложените
капани в тях и най-подробно се съобщава за оставените вътре съкровища.

   В продължение на два века, а и до ден днешен, тези съкровища все  се издир-
ват и ... все още не са открити. Не се знае къде се намират  пещерите и укрити-
те в тях съкровища, за които се носят легенди.

   Много са писали за Вълчан войвода – от “автентичните записи, описи и
карти”, направени “от ръката” на поп Мартин до различни изследователи на
неговата дейност. Нямам възможност да опиша целия жизнен път на един голям
хайдутин и родолюбив българин - нужна е продължителна изследователска
работа, затова накратко ще запозная онези читатели от вас, които нe са
имали възможност да прочетат “Тайните подземия на България” – трета част,
където съм писал по-кратко за Вълчан войвода.

   В различни легенди, описи и записки се разказва за Вълчан войвода - как е
събрал дружина и хайдутувал над четиридесет години, през които укрил съкро-
вища в множество пещери.

  Няма да разказвам за преданията за стотиците скривалища на Вълчан
войвода – защото са нужни отново сериозни изследвания на основата на ориги-
нални документи, с които за съжаление не разполагам. В публикуваните до сега
книги за Вълчан войвода авторите предимно ползват разказа на архимандрит
Рафаил. Той съобщава, че “Вълчан войвода, след разпускането на дружината, е
доживял старините си в Румъния при сестрите и внуците си, но кога точно е
умрял - не се знае. Негови внуци, снабдени с карта, идвали в България и упорито,
търсили мястото, където били закопани владишка корона и кръст с честното

Ïîñðåùàíå íà ñúâåòñêèòå âîéíè â Ëîì
Денят е 11 септември 1944 година.
На пристанището в Лом са дошли множество хора да срещнат съветските войски,

за да продължат за фронта. Пристигащите кораби – от тях слизат военни мъже и жени
и командири. Кметът на града Александър Попов прегръща офицера и му подава букет с
цветя, а той си взема от питата и сол. “Скъпи съветски воини, добре дошли на ломска

Посрещането на Съветската армия в Лом
земя, слава на вашия героизъм и нека по-скоро се развее победното знаме на Райхстага
в Берлин.”

И аз бях един от посрещачите, всеки искаше да се добере до войника и да го прегърне.
Голямо военно тържество беше, музиката свиреше, пееха се военни песни. Военните

кораби тръгнаха от Ломското пристанище, за да продължат борбата срещу
окупаторите.

Óìèðàì â îìàÿ
ïî òåá, ñâîáîäà!

Стефан ВЕЧВОЙ

Желанието на
всички беше да свър-
ши войната и тя на
9 май 1945 г. свърши.
Знамето на победа-
та се развя на гер-
манския Райхстаг в
Берлин. Свърши най-
страшната война, в
която загинаха не-
винни хора над 50
милиона.

Това посрещане
на съветската ар-
мия на Ломското
пристанище на 11
септември 1944 г. ос-
тана незабравимо за
ломчани.

Никола
ЛИСИЧКОВ, Лом

Стефан ВЕЧВОЙ

Á Ó Ð ß

На смелите в борбата другари

Буботят тътени в нощта
сред мрака страшен и бездън,
стихийна буря е навън.
Проблясъци от светлина
раздират вечната тъма,
зоват - на бунт и на борба!
Чертай се път сред пътя стар
и в вихър бурен непознат
зловещи рухва гром палат,
на време ново - нов олтар
гради се тук. И нему в дар
с възторг отдай живота - жар.
Куршум страхотно ли пропей
и впий се в пламенната гръд,
или със меч те прободат...
Не пускай знамето - недей!
Вдигне го горе, нек‘ се вей -
опръсканата кръв ще грей.
След теб в редици идват смело
другари верни, с плам в очи.
Те виждат светлите лъчи
в борбата пътя твой поели...

ÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÈß - ÁÚËÃÀÐÈß - ÁÚËÃÀÐÈß - ÁÚËÃÀÐÈß - ÁÚËÃÀÐÈß - 6 ×ÀÑÒ

ÂÚË×ÀÍ ÂÎÉÂÎÄÀ
Милан А. МИЛАНОВ

Скъпи читатели, в много писма, мейли и телефонни
разговори ме молите да напиша истината за Вълчан
войвода и поп Мартин. Изпълнявам вашите желания!
Глас народен, глас Божи!

F  на 7 стр.

дърво /говори се, че ставало въпрос за короната, жезъла  и кръста на гръцкия
владика в Одрин, който бил убит, защото издал на турците дружината на
Вълчан, а според друг вариант-поради недоразумение/. Дали са открили нещо,
къде и какво е станало с откритието -нищо не се разбрало.

  Есенно време, когато дърветата се оголвали и придвижването на четата
из горите ставало опасно, Вълчан разпускал дружината, заминавали са в Румъния
и при настъпването на следващата пролет се връщали в България.

   Кога се е родил Вълчан войвода и къде е родното му място и до днес остава
неясно. Има предположения, че е роден през 1774 година, но се спори за родното
му място. Сочат се няколко места – селата Паспалово и Керациново /
Лозенградско, сега в Турция/, село Граматиково / Малкотърновско/, град Малко
Търново, град Сливен и изчезналото Странджанско село Копан, намиращо се
някога между селата Камила-Керациново-Пикнихор, в Малко търновска кааза. 

   Остава също неизвестно кога и къде е умрял Вълчан войвода. Има  проти-
воречиви сведения за неговата смърт. В някои предания се разказва, че е убит,
а в други, че се е оттеглил след 1830 година във Влашко, при сестра си в Браила,
където умира. Но има и такива, които сочат,  че във Влашко Вълчан войвода
доживял до дълбока старост и през 1874 година починал.

   Името на Вълчан войвода става известно, след 1790 година, не само в
България, но и в Турция, Гърция, Македония, във Влашко, Сърбия, Албания и Черна
гора, където често пребивавал с дружината си и защитавал хората от насили-
ето на поробителите.

   Единственият исторически документ, който идентифицира Вълчан войво-
да е съобщението, че през 1806 година той, Индже войвода, Кара Колю, дядо
Никола Узуна, Моно войвода, Вълко Бимбела, с дружините си, са участвали в
Странджанската буна.

   Най-близкият съратник и “биограф” на Вълчан войвода е друга легендарна
личност - поп Мартин. От “автентичните записки” на поп Мартин научаваме за
Вълчан войвода, какво той “люби и мрази”, къде преминава дружината му и къде
крие съкровищата. Противоречиви са тези “автентични записки” на поп Мартин
- от прочетеното в тях мога да твърдя, че нито една записка не е написана от
ръката на поп Мартин. Всички те са измислени, попреписани от тетрадки на
лица, имали връзки с хайдути. Допускате ли, че хайдутите, дали клетва за
вярност, ще записват с най-малки подробности живота си и всичко онова, ко-
ето са вършили и ще посочат местата, където са крили съкровищата? Едва ли!
Като пример за това мога да посоча случая с племенниците на Вълчан войвода,
които след неговата смърт и след Освобождението на България идват тук, с
оригинални карти, да дирят съкровищата му, но не ги откриват. Дори най-близ-
ките на Вълчан войвода явно не са получили правото да намерят и приберат
част от съкровищата, събрани от войводата за българския народ.

   Вярвам в съществуването на оригинални записки, писани от поп Мартин,
но те, ако един ден се открият на всяка цена ще са зашифровани и трудни за
разгадаване от лица, незапознати с шифъра. Също като публикуваните, от
мен, оригинални иманярски карти в трета част на “Тайните подземия на
България”, където наред с ясния текст за съкровището е добавен и неразгада-
ем шифър. И тъй като не разполагам с никакви писмени доказателства, за дейнос-
тта на Вълчан войвода освен несигурните “автентични записки” на поп Мартин,
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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.

9 четвъртък Св.
праведни богоотци
Йоаким и Анна. Св.
Йоаким, патриарх
Търновски. Св. мчк

Севириан
10 петък Св. мчци

Минодора,
Митродора и
Нимфодора

11 събота Преп.
Теодора

Александрийска.
Преп. Силуан

Атонски
12 неделя † Неделя

пред Въздвижение.
Св. свщмчк Автоном

(Отдание на
Рождество

Богородично)
13 понеделник Св.

свщмчк Корнилий
стотник

(Предпразненство на
Въздвижение)
14 вторник †
Въздвижение на
честния Кръст

Господен.
(Кръстовден)
(Строг пост)

22 сряда Св. свщмчк
Фока, еп.

Синопийски. Св.
пророк Йона. Преп.
Йона. Преп. Козма

Зографски

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.

ДАВАМ
заведение за
хранене под

наем в
Монтана.

Тел. 096/312 772;

0884/559433.

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

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.

„ИВАНИ-91” ЕООД

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

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.

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!

“ГАЛА
ИНВЕСТ

ХОЛДИНГ” АД
– гр. Монтана

/м. Тировете/,

ул. “Морава” 2

Д-Р ВИОЛЕТА БОРИСОВА
гастроентеролог,

ехографии
Монтана, ул. “Цар Борис III” №

11, кабинет 207-А, ет. 2 /
поликлиника/

Сутрин: от 9.00 до 13 часа.
Тел. 0887/553768.Монтана, бел. “Трети март” № 71,

тел. 096/30 66 88; 0892/440 196;

www.voroshilov.com.

ЗА ПОРЪЧКА НА AI И PVC
ДОГРАМА – ПОДАРЪК

КОМАРНИК + ЩОРИ ЗА
ВСЕКИ ЗАКУПЕН ПРОЗОРЕЦ.

“ВОРОШИЛОВ”
/ОТ ДОГРАМАТА ДО БОЯТА/

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ
ДО 30% ОТСТЪПКА

Д-Р ВЕНЕЛИНА ПАНЬОВА

специалист детски болести.

3400 Монтана, ул. “Цар Борис III”

№ 11, кабинет 214.

Вторник и четвъртък

от 8,30 до 15,30 часа.

Тел. 0885/020972; 096/389 329.

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

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от

държавния бюджет на Република България

На заключителна пресконференция Община Георги Дамяново и екипът за управление ще
отчетат изпълнението на проект BG161PO001/4.2-01/2008/026 „Междурегионален обмен
на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики”, по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Партньор по проекта бе Община Виламарчант, Испания. Продължителността на
договора бе 18 месеца, а общата стойност - 239 601,00 лева.

Общата цел на проекта бе да се насърчи обмена на добри практики в развитието и
управлението на туризма на местно ниво чрез междурегионално сътрудничество между
Община Георги Дамяново и Община Виламарчант, Испания. В края на проекта Община
Георги Дамяново усвои нови знания и практически опит в сферата на управление на туризма
чрез провеждането на учебно посещение в Община Виламарчант, Испания; разработи
местна политика за развитието на туризма в общината чрез създаване на Стратегия за
развитие на туризма, както и Практическо ръководство „Европейски най-добри практики
в туризма”; създаде иновационен, пилотен продукт, наречен «Екотуристическа дестинация
- защитени територии в Община Георги Дамяново», базирайки се на най-добрите практики
в развитието и управлението на защитени територии в Община Виламарчант, Испания.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект BG161PO001/4.2-01/2008/026
„Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Георги
Дамяново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

- “Карабулев”

- дървена

дограма,

врати

представител на щори GERSHMAN

- римски; японска стена; плисе;

австрийски.

ПРЕДЛАГАМЕ:
тениски – 4-5 лв.;
шапки – 1-2 лв.;
обувки с метално бомбе –           22-30 лв.;
ботуши –             10-12 лв.;
каски –               5-10 лв.;
дъждобрани –               1-10 лв.;
ръкавици –            0,50-1 лв.;
работни костюми –             10-15 лв.;
работни полугащеризони с яке –  25-30 лв.

Производител на
работно и медицинско

облекло. Шие по поръчка
и модел на клиента, има
в наличност. Работим с
български платове на
“Вратица” – богата

цветова гама.
Предлагаме фирмени

надписи като
ситопечат, флог и
бродерия. Правим

отстъпка за над 10
броя. Доставяме на

място.
Производствена база

и магазин: Монтана, ул.
“Александър

Стамболийски” 26.

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.

Давам
гарсониера
под наем в
центъра на

Враца -
обзаведена.

Наем по
договаряне.

Справка:
096/312 214,
0889 653 330
0886 940 148
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екип Враца - 3000, п.к. 259, тел. 092/66 11 76, факс: 092/66 06 53
екип Монтана - 3400, п.к. 133, ул. “Пейо Яворов” №1, бизнесцентър “Огоста”, ет.4, тел. 096/306 383
екип Видин - 3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” №1
Графичен проект - Радослав КАМЕНОВ

За информациите са
използвани емисиите

на БНТ, БНР и
телевизия “Монт 7”

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ЖУРНАЛИСТ”

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

Броят е приключен редакционно в 12.00 ч. на 8 септември  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

Памет

ЧЕСТИТ ДЕВЕТИ
СЕПТЕМВРИ,

драги жители на
община Борован!

И днес ще се
съберем пред

паметниците на
загиналите за

свободата
антифашисти, за да

оставим цветя и да се поклоним
пред техния подвиг. Бъдещето на

нашето борческо село ни задължава
заедно да отстояваме социалните

завоевания, да ги умножаваме и да не
забравяме подвига на загиналите

антифашисти, които се бореха за
една справедлива България.

Петър ЦВЕТКОВСКИ
кмет на Община Борован

За 66-и път имаме
повод да си честитим

9 септември –
ДЕНЯ НА СВОБОДАТА!

И да се поклоним пред
саможертвата на
антифашистите!

Нека си пожелаем още по-единни
да отстояваме социалната

справедливост в тези тежки за
народа ни времена и да се борим за
тържеството на великата идея
на социализма. И да ни обединява

позитивната национална цел -

процъфтяваща България!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Областен и Общински съвет на
БСП – Монтана

Fот 5 стр.
условно ще приема разказа му, в който той описва своя живот и съдбата на

съпругата си, която русенският паша, аянът Исмаил Тръстениклиоглу, отвля-
къл с коварство в харема си. Това е и една от причините, поради която поп
Мартин се включил в четата на Вълчан войвода, за да мъсти за робската участ
на българина, подложен на гавра и унижение.

   Почти всички книги, описващи дейността на Вълчан войвода,  посочват
едни и същи мотиви, дали възможност той да събере такива съкровища. Казват,
че в края на XVIII век, в Странджа планина, войводата с четата си заловили
експедиция от петима италиански учени, получили разрешение от султана да
дирят старини в България, а в същност целта им била да открият и изнесат от
страната древни съкровища. Вълчан иззел старинни карти и описи от
италианците, в които били отбелязани съкровища, намиращи се по земите ни –
находища на римски златни мини, пещери и крепости с богатства. По тези
карти войводата успял да намери местата на укритото огромно количество
злато. По-късно Вълчан започнал и нападения над обози, превозващи за Цариград
ограбеното от българите, събраните данъци от българското население и тру-
пал придобитите съкровища в пещери из България.

   “Автентичните записки” на поп Мартин, които не приемам за истински, не
дават вярна представа за Вълчан, а обрисуват войводата освен като безкрай-
но смел и силен човек, но и като много жесток, който убива не само враговете,
но и избива безпощадно до един четниците си. Поп Мартин дори заявява в
писанията си, че и той щял да бъде убит, тъй като останали живи от четата
само той и туркинчето Фатме, жената на Вълчан. И те щели да бъдат убити,
за да не издадат местата на скритите съкровища.

   Не се знае със сигурност кога е роден, къде и кога е починал и поп Мартин.
Има няколко предположения, но според изследователите на дейността му най-
вероятно е, че е роден в село Батин Русенско, около 1778 година.

   Краят на Вълчан войвода също остава неизвестен. Съществуват данни,
че през последните години от хайдутството си той се с подвизавал в Източна
Стара планина и в Еленския балкан. Там Вълчановата дружина причакала русен-
ския паша, отиващ на гости при брат си, пашата на Сливен, и го убили. В отго-
вор на убийството сливенският паша организирал голяма потеря за залавяне-
то на Вълчан. Потерята успяла да разбие дружината, а някои от оцелелите
хайдути, Вълчан и поп Мартин избягали в Румъния. Предполага се, че там Вълчан
войвода е починал.

  Изложих в най-общи линии дейността на Вълчан войвода и тъй като в рам-
ките на тази книга е невъзможно да се опишат делата на този голям хайдутин,
ще се опитам да изясня чрез игумен Гавраил някои неизвестни факти за него.

   Може би някой ще се запита – защо е нужно да се отделя толкова голямо
внимание на един хайдутин? Хайдутин ли? Ех, да бяха се родили още няколко
хайдути като него, България щеше да е друга! Да се пише и да се знае за Вълчан
войвода е нужно, трябва да се отдели изключително внимание на неговата

дейност. Вълчан войвода не е обикновен хайдутин, а закрилник на българския
народ, който е оставил в земите на България, и завещал на българския народ
невероятни съкровища за утрешния ден. Не само злато и сребро, а и безценни
древни летописи... Може да звучи пресилено написаното, но това е истината и
тя скоро ще излезе на бял свят. Денят вече наближава, той чука на сърцата ни...

   Грабнах бележника с въпросите, диктофона и писалката и хукнах към игу-
мен Гавраил да търся истината за Вълчан войвода. Заварих Учителя в черквата
да почиства месинговите свещници, с шпакла в ръка, и да ги излъсква до блясък.

   -  Ето че иде помощник – възкликна той, без да се обръща към мен  и продъл-
жи старателно да почиства свещниците. - Почти съм привършил, но ако желаеш
да помогнеш вземи пастата и вълнения парцал, че да свършим по-бързо и да се
захващаме с войводата...

   С удоволствие се заех да излъсквам месинговите свещници. С малко  търка-
не и те блеснаха, станаха като нови. Тук е прохладно, все още се носи мирис на
тамян и на терпентин. Чудя се от къде иде този терпентинов мирис, оглеждам
се да открия източника, но не виждам нищо, което да ми подскаже, че мирисът
иде от шише с терпентин.

   -  Повдигни очи нагоре и ще откриеш... – чувам гласа на игумена и повдигам
глава. Там на стената са иконите, а те като нови – греят с приятни тонове, а
светците сякаш ме следят с очи.

   Разбрах, игуменът е почистил и иконите, много внимателно с терпентин,
но за да не повреди боите към терпентина е поставил още някаква допълнител-
на предпазна съставка. Не зная каква е тази съставка, която предпазва икони-
те от избледняване, но един ден мога да попитам.

   След час привършихме, огледахме с одобрение лъснатите до блясък
поставки, измихме ръцете си и едва тогава заговорих за войводата.

Игумен Гавраил вече знаеше, очакваше този въпрос и с желание се зае да
изясни моите въпроси за знаменития Вълчан войвода:

   -  Вълчан войвода, Ученико, е роден в малко селце в Североизточната част
на страната. Умира не в Румъния, а тук, в България, и е погребан в района на
едно от големите му скривалища – съкровищница, също в Североизточна
България.

   Все още стоим в черквата, игуменът оглежда за последен път всичко ли е
в ред, остава доволен от видяното и предлага да излезем и седнем навън. Седнахме
на сянка пред черквата, кучетата веднага дотичаха до игумена и кротко легна-
ха до краката му.

   -  Учителю, не каза къде е тази съкровищница – подхванах отново темата.
- Не изясняваш нещата, казваш ги с недомлъвки. Защо?

   -  Да обяснявам на теб ли? – повдигна вежди той. – Помисли, помисли... И
така повтарям, Вълчан войвода е погребан във вътрешната част на
Североизточна България, на равно разстояние от три селца, между които има
гориста местност и поляна.

   -  Добре де, как да уточня селата? В момента нямам карта...
Продължава в следващия брой

ÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß - 6 ×ÀÑÒ

След успешно проведените акции в се-
лата по горното течение на Огоста, от-
ряд “Христо Михайлов” се прибира в лаге-
ра си в гористата местност Балова шума
край село Соточино - Михайловградско.
Войска, жандармерия и полиция блокира це-
лия район - всички села. Блокирано е и село
Помеждин. То е малко, разположено в под-
ножието на Стара планина, и е населено с
трудолюбиви, честни, задружни и с висок
борчески дух хора. Сред тях - семейство
Иван и Мария Младенови с три деца. Къща-
та им се намира накрая близо до гората.

През бурната 1923 г. бащата се на-
режда под червеното знаме на Лопушанс-
ката дружина с командир Георги Дамянов.
След това лежи в затвора. Без колебание
през 1941-1944 г. те укриват нелегални  и
партизани от отряд “Христо Михайлов”.
Полагат усилия за лекуването на болни и
ранени. В тази работа включвал и трите
си деца - малкия Дешо, Райна и Иванка.

В средата на юни 1944 г. партизаните
Славейко Първанов, Йордан Каменов и Рай-
ко Аврамов заминават за селото, за да пре-
вържат раните на командира на втора че-
та Зарко Вачев - Филип. Там за охрана пре-
ди това е отишъл и партизанинът Лика
Рачин. Предател съобщава за пребивава-
нето им в селото. Тръгват войска и поли-
ция.

... 20 юни 1944 г. Претърсват всички
къщи. Остава крайната къща на Мария и
Иван Младенови. Партизаните се скриват
на тавана, а един се вмъква под леглото.
Цивилен агент спира пред къщата и се
обръща към домакина:

- Да знаете къде се укриват парти-
заните?

- Не, не зная... - спокойно отговаря
ятакът.

- Може ли да прегледаме стаите?
- Може. Заповядайте! - отговаря Иван.
През това време обградените реша-

ват да напуснат къщата.
Когато агентът влиза в една от ста-

ите, Райко стреля с автомата. Започва

Îñòàíàõà áåçñìúðòíè
В битката на 26 юни партизанският отряд “Христо
Михайлов” загуби 6 партизани, двама ятаци и един
гръцки антифашист.  Някои от тях не бяха
навършили 20 години

сражение. В него са убити тримата пар-
тизани - Славейко, Лика и Йордан. Райко
избягва.

Полицията и военните започват раз-
права с ятака и неговите деца. Жестоко
бият Иван с тояги и  пистолети в глава-
та.  Той мълчи.

- Значи лъжеш? - крещи фашисткият
поручик Ташев и изпразва пълнителя в
гърдите на ятака.

Той пада, целият облян в кръв, пред
децата и жена си. Близо до селото е яма-
та за мъртви. В нея хвърлят ятака и три-
мата партизани. Недалеч от ямата до-
карват интернирания в селото гръцки ан-
тифашист Адриас Теодоридис и Мария.
Разстрелват гърка и го хвърлят в яма-
та. Започват разпити и побоища над ятач-
ката.

- Кои други укриват партизани? - пи-
та разяреният фашистки офицер.

- Не зная - отговаря тя.
- Не ти ли е жал за децата? Кажи всич-

ко и ще те оставим жива!
Мария намира сили и плюе в лицето на

палача.
- За моите деца има кой да се грижи,

има партия, има другари...
Поручик Ташев с необуздана злоба се

нахвърля върху ятачката. Счупва й ръце-
те, обезобразява лицето й. Цялата окър-
вавена, жената едва диша. Фашистът на-
режда да я заровят полужива в ямата.

Нареждането е изпълнено. Бавно и мъ-
чително умира Мария пред очите на свои-
те деца!

... 26 юни 1944 г. Част от партизани-
те на отряда са открити. Два кордона
войска, жандармерия и полиция обграж-
дат целия район на Балова шума. Пада

убит часовоят Георги Аврамов - Спас. За-
почва тежкият, кървав и неравен бой на
19 партизани с много хилядна войска и
полиция.

Три часа сражение на живот и смърт!
Командирът на отряда Бойко Тодоров

- Янко, ръководи боя. Сипят се куршуми
от картечници, автомати, пушки и пис-
толети. Листа не остават от дървета-
та. Смело се сражават картечарят Мил-
чо, Тръпко, Цако, Райко, Павел, Дако, Бой-
ко, Зора, Горан, Роза, Павлина, руският
боец Харашото...

Направен е пробив на първия и втори
кордон. Постепенно една част от парти-
заните се изтегля  на юг, към Стара
планина. Други отиват на Запад. В гора-
та се укриват Ненка Илиева - Павлина, и
Пенчо Средков - Павел. Фашистите ги
откриват и убиват. С разбити черепи и
окървавени, телата им са изложени на
площада в селото за страх и назидание
на селяните.

Партизанският отряд “Христо Ми-
хайлов” в този бой загубва шестима пар-
тизани, двама ятаци и гръцкия антифа-
шист Теодоридис. Някои от тях още не
са навършили 20 години!

Признателните поколения издигнаха
в Балова шума мемориален комплекс, за
да напомня за героичната борба. Днес дес-
ните политици повтарят, че в България
не е имало фашизъм, че партизаните би-
ли бандити и терористи.

Какво кощунство с честта на тези
чисти, честни и достойни борци! Но на-
родът знае, помни и никога няма да
забрави подвига на антифашистите. Те
остават безсмъртни в съзнанието на
трудовия български народ.
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Валентин КАЧЕВ

Ïðèÿòåëþ îò Äàãåñòàí
                     На Шапи Казиев

Приятелю, роден във планината,
високо в дагестанския аул,
дали в Москва ни свърза чрез

            сърцата
клетвата да вярваме един на друг?
Родени сме и двама в планините –
ти в Аварските гори,
а аз в заслона на Балкана,
сред Белоградчишките скали.
И пили сме от виното на боговете –
ти с тежък рог,
а аз  - от медните котли.
Москва ни срещна двама млади,
с поникнали за творчество криле.
В България аз пеех моите песни,
за Дагестан разказваш в слово ти.
Приятелю, ний не ще забравим,
московските ни .младини и туй,
когато ти откри за себе си

България,
а после с Дагестан ме възхити.

Шапи  КАЗИЕВ

ÊÀÊÂÎ Å ÏÎÅÇÈßÒÀ

Поезията ли?
-Компас  е
за скитаща душа във мрак,
където стихове опасно
се спъват във паричен знак.

Поезията е такава
печал в един променлив ден,
когато порив се продава
за жест на властник набеден.

Поезията?
                    – Непозната
и днеска сила на добро.
Цената й е самотата
на неподвластното перо.

ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ

По стъклото рисувам се сам.
За портрет не ти трябва

             триножник –
каза моят приятел-художник.
Три детайла ти стигат за там.

На стъклото рисувам се сам.
И с дъха си, застинал в стъклото,
отбелязвам аз сякаш живота,
в който тебе те нямаше там.

На стъкло изрисувах се сам.
Размразен, моят образ протече,
и  го няма, изчезнал е вече
ведно с несполуката там.

Òß ÁÅØÅ…

Тя беше волнокрила власт,
пленителна и неизбежна.
А неразбраната надежда
към нея вика ме на глас.

Тя брише бръчките на ден,
през който болките се нижат,
и трупа във душата грижи,
с които аз ще съм спасен.

Настъпва време, ето знак,
за сантименталното безумство,
за скърби и за волнодумство –
към нея да потегля пак.

          От руски език преведе
Тихомир ЙОРДАНОВ

Цветан ИЛИЕВ

Талантът му, патриотизмът му, чес-
тта и доблестта на българин изискват
перото му да си каже думата. Той не мо-
же да не откликне с тях, защото според
Ленин “да живееш в общество и да си не-
зависим от обществото е невъзможно”.
А в жестокото, срамно, разделно време,
в което живеем, животът, при който на-
родът “сам копае гроба си”, държавата,
в която знакови герои са такива като
Симеон Сакскобургготски с неговата
“царска сеч”, с която “заголи” България,
с неговата мечта за корона, до която да
“нарисува и бухалка” като Бойко Борисов,
този “Димитър Общи” и сие примирени-
ето е равно на предателство, бягство
от отношение, присъда… То е позорен
акт, присъщ само на нищожествата, но
не и на истинския патриот, българин,
гражданин. А за поета е най-висша отго-
ворност като трибун и певец на народа -
неговият глас да казва истината.

А за образци на патриоти поетът има
богат избор: Левски – “Тефтерчето на
Левски”; Паисий; изпълнил великата “своя
мисъл”; Софроний, “описал себе си с най-
честните страдания на българин – в един
живот заключени”; Раковски, “светилник
вечен и голям”; Христо Ботев, който е
погребан “във сърцето на българския
род”, който е син божи, изнесъл “кръста
си до своята Голгота” и е време “да се
отречеш от кръста”, защото “в небес-
ните вселения Христос възлиза със
Верую в “единий светъл комунизъм”; Баба
Тонка, чиято “майчина болка е еднаква –
да ражда синове и да ги оплаква”.

На фона на този висш и извечен
патриотизъм, жертвоготовност, чест
и морал лъсват още по-релефно на по-
етичния екран “героите на нашето вре-
ме” като Бойко Борисов например, който
със Силвио Берлускони са “две ненужни
светила” и поетът за същия този “ге-
рой на нашето време”, който ще се перчи
с откриване на паметник на Гарибалди,
му отрежда достойна участ, като
Гарибалди:

“… в миг от постамента търтил
със сабята си първи на момента
да резне теб вместо трицветна

        лента”.
За разлика от еквилибристиката,

мъглата от метафори с необузданата
претенция за дълбочина и мъдрост на
гъста мъглявина и тъмнота, при явно
проституиране със словото, с чарша-

Деси ВАСИЛЕВА
Областният управител Пламен

Стефанов се срещна с музикантите
от видинската симфониета. Той под-
несе поздравленията си към
оркестъра, който започва подготов-
ката си за новия сезон с променен със-
тав след структурната реформа, с
която Министерството на култура-
та преобразува държавните филхар-
монии в симфониети. Срещата бе от-
крита от досегашния директор на
Държавна филхармония – Видин
Мирослав Кръстев, който запазва пос-
та си на ръководител на симфоничния
оркестър.

„Като гражданин на Видин и като
човек, който от 20 години работи в
този град, се гордея с постиженията
на видинската филхармония, която
доби популярност не само в страната,
а и далеч зад пределите й. Вярвам, че
ще продължавате да утвърждавате
авторитетното си име под ръковод-
ството на г-н Кръстев и заедно ще
допринасяме за развитието на култу-
рата в нашия регион”, заяви област-
ният управител.

Пламен Стефанов пожела здраве
и успех на оркестъра през новия твор-
чески сезон. „Ще бъда чест гост на ва-
шите концерти, за да мога отблизо

Литературен салон
 “Слово плюс”

Íà äîáúð ÷àñ ïðåç íîâèÿ ñåçîí
Областният управител Пламен Стефанов пожела
на видинската симфониета успех през новия
творчески сезон

да следя бъдещите ви изяви и това,
от което имате нужда”, обеща на му-
зикантите Пламен Стефанов.

„На добър час през новия сезон -

да бъде по-успешен и плодотворен за
всички ни!”, пожела на колегите си и
директорът на видинската симфони-
ета Мирослав Кръстев.

фосването в така наречената “модер-
на” поезия, която завладява поетичес-
кия хоризонт, която се лансира като
“талантлива”, “новаторска”, и която се
награждава с предимство по разни
конкурси, фестивали и, въпреки че се
натрапва нагло на читателите, тя си
остава в страниците на вестниците
или събира праха в библиотечните
рафтове, защото е мъртва поезия, ко-
ято не стига до сърцата на хората.

Тихомир Йорданов ни предлага сти-
хове с ново социално, политическо и ду-
ховно съдържание, със средствата на

нашата класика, които въздействат
директно върху читателите. Той не
крещи, не стига до най-високите
октави, но в тях е заложен сатирични-
ят хъс, подобен на Стоян-Михайловския.
Макар че всъщност това са малки
сатири, то в неговите двустишия има
и много лиризъм, струи от тях музика,
защото са изградени по най-изпитания

начин, при който творбите остават във
времето – класическия.

Малка книжка, а колко много живот
в нея, колко много идеи, интересни по-
анти в нейните 47 страници!

Основната идея е отчетливо под-
чертана – непримиримост със злото,
очакване да лумне не такъв пожар, как-
то по горите и земята, а в името на
“стъпкана, мачкана и плюта”, на “про-
сешка” България за живот и “свят
прекрасен, там където владеят и
душата, и умът?”

А има ли по-верен път за тази цел
от този, който Ботев е трасирал със
воя подвиг и смърт. И поетът възкликва:

О, господи от своя кротък рай
прати ми ярост, ярост ти ми дай,
светкавици, изписващи в зигзаг
на бурята бунтуващия знак!
Да пожелаем на поета повече нови

такива високопатриотични откро-
вения, толкова нужни на нашата клета
майка България.

Известният варненски поет Тихомир Йорданов
се представя пред читателите след “благородни
лишения” /творческата зла орис на съвременните
поети/ със своите “ДВУСТИШИЯ” – строфи
кратки, строфи гневни за злодейства катаднев-
ни”. Той не може да не напише тези строфи.

Тихомир ЙОРДАНОВ


