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190 години образование в Борован
Траян ПЪРВАНОВ

Íîæúò
“Хора, обичам ви… Бдете!”
Юлиус Фучик
Хора, бойте се от ножа!
Бляска сребърен и тънък
като къса мълния в нетърпеливата
ръка
и от неговия безпощаден
яростен рисунък
утре ще тече по улиците кървава
река…
Хора, бойте се, когато уличните
лампи светят,
радиото свири от мансардите
виенски валс
и под сенките на ужасени
коледни дървета
приближава с ножа си
възторжено момче към вас.
То си тананика кротко свойта
песничка позната
и отмерва с крачки тактове от
марша си любим.
И “Лили Марлен” като змийче
пролазва в тишината,
и от лунното лице потича
хладен кървав грим.
Хора, бойте се!
Големите ботуши на жандара
шити са по мярка – ще прилепнат на
това момче
и ще гази
по телата на Джалил,
Вапцаров,
Телман,
Хара,
докато си дяла фигурки от липово
дръвче…
Хора, бойте се от ножа!
Днес към вас е тръгнал с ножа,
утре ще ни тика
в душегубките със автомат
и във спалнята под бледен абажур от
детска кожа
ще прелистя томчето на Ницше –
джобния формат.
Хора, бдете!
В сенките на ужасените дървета
двете му ръце извийте,
докато е още слаб,
и на масата човешка
ножа остър поставете
да си поделим по равно братството
на този хляб.

“ГАЛА
ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ” АД
– гр. Монтана

Ùå èìà ïðåçèäåíòñêà
íàãðàäà “Îòåö Ïàèñèé”
Елеонора ЦАНОВА
Да удари първия
училищен звънец и
лично да поздрави учениците и учителите в
едно от най-старите
български училища,
дойде в Борован президентът
Георги
Първанов.
Обновено
и
преобразено, основното училище в голямото село вчера посрещна държавния глава и
своите 41 първолака,
ученици, учители и
много гости. Основано
през 1820 година, когато едва в 42 селища в
България е имало
школа, днес ОУ “Отец
Паисий”
е
едно
модерно, съвременно

Алтернативна, означава по-добра политика, каза в Борован
президентът Георги Първанов
училище. С вложените
в него около 1 800 000
лева за ремонт, част
от тези средства са
дарени и от фирмата
“Енемона” - Козлодуй,
са обновени напълно
класните стаи с нови
чинове и дъски, направен е цялостен ремонт по линия на енергийната ефективност с нови прозорци
и врати, в стаите на
палавниците ще е
топло и уютно, те ще
получават и безплатна храна, а училищният двор е празнично
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Замразиха “Транзитни пътища V”

Îòëàãàò ðåìîíòà íà
ïúòÿ Ìåçäðà - Åëèñåéíà
Рехабилитацията на второкласния път Мездра Елисейна - Своге - Нови Искър се отлага за неопределено време - това информираха от Агенция
“Пътна инфраструктура” (АПИ) в отговор на
питане, отправено от кмета на община Мездра
Иван Аспарухов.
Мирослав ГЕТОВ
Съгласни сме, че път II - 16 в участъка Мездра - Елисейна е от изключителна важност за населението от
този регион”, се казва в писмото, парафирано от инж. Лазар Лазаров член на Управителния съвет на
агенцията. “За голямо съжаление поради липсата на средства започването на така чаканата рехабилитация се налага да бъде отложена”. В
заключение от АПИ уточняват, че
основният ремонт може да стартира едва след като държавата осигури необходимото съфи нансиране от
републиканския бюджет.

Алтернативното шосе за столицата през Искърското дефиле е един
от 27-те инфраструктурни обекта,
включени в Проект “Транзитни пътища V”. Въпросният ЛОТ 17 обхваща
три пътни участъка: Мездра –
Ребърково - Елисейна, Елисейна Своге и Своге – Нови Искър с обща
дължина около 82 км. Тези отсечки са
в изключително лошо състояние, което често причинява технически
повреди на автомобилите и създава
предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия. На
места дупките са толкова много, че
шофьорите са принудени да карат в

ТЕЖКАТА ДУМА НА ЛЕКАТА ХРАНА!

От в. “Мездра 21 век”

Повече за сензацията от Созопол!

/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

насрещното платно. Особено рисков
е участъкът между Черепиш и
Зверино, който, макар и частично “изкърпен”, е истинско изпитание за водачите на МПС, особено нощем. От
“Пътна
инфраструктура”
съобщават, че към момента е приключила тръжната процедура за избор
на изпълнител на реконструкцията.
Още през юли м.г. оферти за участие
в търга подадоха 7 компании, четири
от които с чуждестранно участие.
Проект “Транзитни пътища V” е
на обща стойност над 700 млн. евро.
Той се реализира с помощта на заем
от Европейската инвестиционна
банка, която отпуска 65% от
средствата, а останалите трябва да
бъдат осигурени от държавния
бюджет. Засега от АПИ не се ангажират кога реално биха могли да стартират строително-монтажните
работи. В най-добрия случай това ще
стане едва след април догодина.

Милан А. Миланов

АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

“КОЙ ПРЕНЕСЕ
МОЩИТЕ НА ЙОАН
ПРЕДТЕЧА”
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за делника
Апостроф

брой 38 (746), 23- 29 септември 2010 г.

стр.

2

Пишат ни от район Искър - София

“Äèíîçàâðèòå” íà Á.
Áîðèñîâ è Äÿíêîâ
ДМКопривица
Б. Борисов: “Не знам дали знаете, но в
Асеновград има запазени цели скелети на
динозаври.” “Не, не знам”, му отговаря един
столичен вестник. “Защото няма как да знам
за нещо, което не съществува.” /Реплики от
една столична пресконференция./
Тези реплики минаха и отминаха. Но, ако
аз се спирам на тях, то е, защото нашият
премиер често се представя за всезнайко.
Досущ като своя министър без портфейл
Божидар Димитров. Но на онзи все пак му
приляга, тъй като е професор-доктор. В случая няма нищо вярно от Бойковите
приказки.
Скелетът, който се намира в Музея по
палеонтология в Асеновград /и е видян не
от Бойко, а от Симеон Дянков при едно негово посещение в града/, е толкова влечуго
от рода на динозаврите, колкото той е министър на финансите на страната ни. Това
е скелет на животното древен слон, наречен динотериум. Разбира се, това по никой
начин не намалява значимостта на тази
находка.
Останки от динозаври в България няма
открити. Единствено са намирани такива
от морски влечуги – мозозаври и
ихтиозаври.
Така че не трябва много да се вярва на
Бойковите изцепки. И на Дянковите, разбира се. Нали той в началото на годината /27
февруари/ каза, че България ще излезе от
икономическата криза през следващите
два-три месеца по приходите /данъци и др./
след четири-пет месеца, с безработицата
ще се справим за пет-шест месеца…
Да се е случило нещо такова досега?!

ÄÈÑÊÓÑÈÎÍÅÍ ÊËÓÁ ÇÀ ÑÎÖÈÀËÍÀ ÌÅÑÒÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
София, тел.0889 207710, 0888 429 604; e-mail: dksmp@abv.bg

Ïðîòåñòíî îòêðèâàíå íà
ÎÄÇ “Ãåðáåð÷å”
Преди 5 години,
тогавашният съветник в СОС, Борис
Цветков сигнализира
за
съществуващ
проблем с местата в
детски градини от
район Искър и в
София. В същото време той сигнализира и
за скандална замяна
на мнозинството в
СОС на детската
градина, която е пред
нас, само срещу 5
апарта-мента.
Самият Б. Борисов, заявява в негов
стил, че ще вземе решителни мерки и ще
сигнализира прокуратурата. В следващите години нееднократно г-н Б.
Борисов критикуваше предшествениците си разграбили
детски градини и обеща да реши проблема
в т.ч. и със строеж на
нови такива. Обещано бе да се строят нови ОДЗ за минимални цени и срокове
/в т.ч. до 15 дни/ и при
максимално качество.
През последните години медийно, ако не

всяка седмица то поне всеки месец се открива нова сграда на
детска градина в
София. Реално бяха
построени само няколко нови детски
градини и нито една
в
район
Искър.
Изтича и последната
2 годишна програма
на СОС за решаване
на проблема с недостига на детските
градини в града.
Резултатите са
както пред нас, така
и в цифрите. Преди 5
г. Б. Борисов с възмущение посочва, че в
район Искър има 391
деца, които няма да
бъдат настанени в
ОДЗ. След 5г. „усилен”
труд ненастанените
в детски заведения
деца кандидатствали само в район Искър
са вече 1 040. Празните
приказки
са
излишни!
Това е и поводът
за днешното протестно откриване
на ОДЗ „Герберче”.
Ако СО и ГЕРБ имат
намерение постепенно да се измъкнат от

грижата за нашите
деца то трябва открито да го заявят! В
противен
случай
трябва проблемът
да се решава реално,
а не с ПР мероприятия.
Символичното
откриване на ОДЗ
„Герберче” е и настояване за реално и незабавно откриване
на места в детски-

те градини за всички деца на София. Ако
общината не може
да направи това то
тя трябва поне да
плаща компенсации
на данъкоплатците,
на които не е осигурила услуга. Връх на
демагогията е да
предлагаш задължително предучилищно
обучение на децата
от 5г., когато не мо-

жеш да осигуриш места
дори
на
желаещите. ОДЗ
„Герберче” ще е паметник на безхаберието на управляващите до момента, до
който не стане действаща детска градина или не бъде осигурено място за последното дете от района,
чакащо
детска
градина!

с отговорник Трайко
Михов ще направи земно легло и застеле с
трошенокаменна настилка две улици в кв.
“Принчовец”. Положителната практика
студентите от община Мездра да се трудят през лятото има
зад гърба си вече 10годишна традиция.
През това време в
бригадите са обхванати 1 145 младежи и
девойки: през 2001 г.

участниците бяха 26,
през 2002 г. - 57, през
2003 г. - 83, през 2004 г.
- 103, през 2005 г. - 138,
през 2006 г. - 198, през
2007 г. - 310, през 2008
г. - 139 и през 2009 г. 57.
* Трудът побеждава всичко - латинска
сентенция от древноримския
поет
Публий
Вергилий
Марон (70 - 19 пр. н. е.),
употребена за пръв
път в неговата дидактическа поема
“Георгики”, книга I, 145.

Çàñåäàíèå
íà Îáùèíñêè
ñúâåò Áîéíèöà
Ñòóäåíòñêà áðèãàäà 2010 â Ìåçäðà
Labor omnia vincit*

На заседание на Общински съвет –
Бойница, бе проведен избор за нов
председател. След тайно гласуване, с болшинството от гласовете на 11-те общински съветници, бе одобрена кандидатурата
на юристката Габриела Тошева за овакантения пост на мястото на починалия наскоро Костадин Ганджоев.
Общинските съветници приеха Домът за
възрастни хора в с. Бориловец да бъде
преструктуриран, съгласно изискванията
на Агенцията за социално подпомагане. От
01.01.2011 г. на територията му ще бъдат
разкрити два центъра за настаняване от
семеен тип с общ капацитет 30 души.
Останалите 30 обитатели на Дома поетапно ще бъдат изведени в други подобни
центрове, които са в процес на създаване.
Предвижда се център от семеен тип да бъде разкрит в с. Бойница, за който общината
вече има готов проект. Общински съвет –
Бойница прие отчет за изпълнението на бюджета на общината и капиталовите разходи за първото тримесечие на 2010 г., както
и актуализация на бюджета. Одобрени бяха
и докладите на директорите на основните
училища в с. Бойница и в с. Раброво за готовността им за новата учебна година.

Íà âñè÷êè æèòåëè è ãîñòè
íà íàøàòà îáùèíà
×ÅÑÒÈÒß ÏÐÀÇÍÈÊÀ 23 ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ Äåí íà îáùèíà Ãåîðãè Äàìÿíîâî!
Áúäåòå çäðàâè, ñ
áîäúð è ñúçèäàòåëåí
äóõ, íîñåòå â äóøèòå
ñè ñâåòëèíàòà è
êðàñîòàòà íà
ïðèðîäàòà!
ÂÅÑÅËÈ ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈ
ÄÍÈ!
Дилян ДИМИТРОВ
кмет на Община Георги Дамяново

Мирослав ГЕТОВ
Въпреки финансово-икономическата
криза, за десета поредна година Община
Мездра организира
единствената по рода си у нас студентска бригада за благоустрояване на града и
27-те съставни села.
В нейното тазгодишно издание се включиха 34 бъдещи висшисти - 26 младежи и 8
девойки. Те са възпитаници на 15 висши
учебни заведения от
страната, между които ВТУ “Св. св. Кирил
и Методий”, ЮЗУ
“Неофит Рилски”,
Стопанска академия
“Димитър Ценов” и СУ
“Св. Климент Охридски”. Както и миналото лято, младите хора ще работят приблизително един месец, но
за разлика от преди няколко години (2005 2008 г.) няма да участват ученици от горните
класове
на
гимназиите.
Бригадирите са зачислени на работа към
Общинското предприятие “Чистота”. За реализирането на тази
алтернативна форма
за трудова заетост на
бъдещите бакалаври и
магистри от общинската хазна ще бъдат
заделени около 24 хил.
лв. Според предварителния план студентската бригада’2010 ще

Снимка: Евгени КУЧКОВ

продължи от 9 до 31
август. През този период възпитаниците
на Алма Матер ще бъдат ангажирани в изпълнението на три основни инфраструктурни обекти: най-многобройната група (от 15
човека) с отговорник
Валентин Генов ще извърши “изкърпване” с
асфалт на улици в 10
села от общината:
Горна
Бешовица,
Кален, Горна и Долна

Кремена, Върбешница,
Боденец, Царевец,
Старо село, Ребърково и Лютиброд, втората група (в състав от
10 души) с отговорници о.р. полк. Тодор
Христов и Евгени
Кучков ще полаг а хоризонтална и вертикална пътна маркировка в града, ще боядисва бордюри и ел. стълбове от уличното
осветление, а третата група (от 9 човека)

за властта
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Ще има президентска
награда “Отец Паисий”
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подреден и чист.
Заедно с кмета на Борованската община Петър Цветков-ски, зам. областният управител Валентин Литов, депутатът от Коалиция за България Георги
Божинов и други гости, държавният глава посети богатата, и може би единствена така красива галерия на името на
родения в Борован художник Владимир
Ганецовски. В читалнята на местното
духовно и културно средище той разгледа дарението от над сто тома класическа българска литература на издателство “Захари Стоянов”, за което той има
голям принос. Пред тръпнещите в нетърпение да влязат в класните стаи ученици и множеството граждани в училищния двор, Георги Първанов сподели три
важни неща, които би трябвало да бъдат
подложени на дискусия и да залегнат като мерки и действия в новия закон за
образованието. Не може, сподели той, нашите ученици да печелят златни медали
и да са шампиони в международни конкурси по математика и в същото време българските ученици да са на едно от последните места по математически знания и умения. Тази ножица, тази разлика
трябва да се промени. Говорейки за наложителна промяна в качеството на масовото средно образование, той каза, че у
нас отпадналите от учебния процес са
15 процента, при 10 процента в европейските страни. И последното, което
отбеляза, преди да удари стария училищен звънец, беше наложителната необходимост да се вдигне привлекателността на учителския труд и да навлязат
повече млади хора в тази професия, тъй
като половината от учителите ще се
пенсионират в следващите години.
От разговор с най-малките ученици в
Борован, Георги Първанов произведе
новина. Тук той обяви идеята си за национален ученически конкурс “Защо знанието за мен е сила”, като най-добрите ще
станат носители на наградата на името
на “Отец Паисий”. Тържеството започна
с издигане на националния флаг в школския двор под звуците на химна.
След като даде началото на новата
учебна година, президентът на България
преряза тържествено лентата на обновеното борованско училище. На
учениците, на най-малките и на учителите той пожела много успехи. Заедно с
първокласниците той разгледа и одобри
новите им буквари и учебни помагала. С
малко шега, седналият на последния чин
първолак Ивелин, който за първи път
прекрачва училищния праг и си признава,
че нищо не знае, беше обявен от депутата Божинов за бъдещия президент на
страната. Стоящият срещу него настоящ държавен глава разказа, как и той
в първи клас е бил на последния чини му
пожела успех.
Пред журналисти Георги Първанов от-
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Мнение

Коалиция или
любовен
триъгълник!?
Георги Б. ГЕОРГИЕВ

говори на въпроса, какво е алтернативна
политика. “Алтернативна, означава подобра политика. През изтеклата година,
по отношение на енергетиката ние проведохме сериозна, на моменти доста остра
дискусия и в края на краищата стигнахме
до добри за България решения. Остър дебат имаше и по отношение на финансите.
Аз държах и държа да се стимулира
потреблението, а оттам и производството и да се заделят повече средства, дори
с цената на един минимален структурен
бюджетен дефицит. Да се разплати на
бизнеса, за да се създадат повече работни места и се намали безработицата, за
да има повече пари за образованието и
здравеопазването.”
Първанов определи здравеопазването
като най-тежкия, най-болезнения проблем
на България в момента и припомни, че е
отстоявал алтернативни виждания по този проблем още от 2004 година, когато е
развил идеята тези средства, които са в
резерва на НЗОК, да бъдат деблокирани и
да се използват за нуждите на реформата в здравеопазването. “Сега тази идея
се появи и според мен справедливо, въпреки упорството на определени правителствени среди да я възприемат. Защото това е един от начините да решим
проблемите, а не ако затворим тези 40
болници в малките общини и лишим хората от възможност да се лекуват”- сподели Първанов и подчерта: “Това е алтернативна политика. Политика, която е друга,
различна, политика, която е по-добра, защото има нужда от такава. И най-сетне,
има нужда да се показват други носители,
други говорители на тази политика.”
Според него, не е необходимо даже това да
го прави той, а да покажем експертите,
компетентните кадърни хора, които в последните години са останали в сянка, отишли са в бизнеса и на други места. Такива
хора, сподели Първанов, трябва да бъдат

ангажирани в управленските идеи.
В Борован президентът говори и за
изгонването на румънските и българските роми от Франция, а сега и от Белгия.
Това, което стана във Франция, той оценява като не добър европейски тон, който се разминава с европейските ценности,
утвърдени още преди страната ни да стане член на Европейския съюз. “Ако има хора,
които са нарушили закона, тази информация трябва да стане публична, което е
ангажимент и на българските власти. Но
в никакъв случай не бива да се вменява
вина по етнически признак. Ако аз показвам известна нервност в случая , то е и
за това, защото изказването на френския посланик от вчера ми прозвуча определено менторски. “ Неговото мнение е,
че по проблема с интеграцията на ромите са работили правителства наред,
включително
и
последното
правителство, но проблемът е натрупван с годините и няма да бъде решен с
един замах, ще трябва време. “Но с назидателен тон, особено от посланици, този проблем няма да се реши, а по-скоро
създава напрежение” - смята Георги
Първанов.
На въпроса за неспиращите размени на
реплики с премиера, президентът каза, че
всичко, което той има като аргументи и
което министър-председателят има като
мотивация, трябва да бъде сложено на
масата, да е публично и да се вземе доброто
решение, което да е конструктивно за
страната. “Когато има нужда от
консолидация, ние го правим. По моя инициатива тези дни ще се проведе
Консултативен съвет по националната
сигурност. Точно в тази сфера, в която трябва да имаме във висша степен национално
съгласие. Да постигнем там съгласие, преди стратегията за национална сигурност
да влезе в парламента и да избегнем самоцелни препирни и дебати “ - сподели в края на
посещението си в Борован Първанов.

Добрата новина

Многофункционален обществен
комплекс в община Чупрене
Областният управител на Видин
Пламен Стефанов и кметът на община Чупрене Ваньо Костин прерязаха лентата на новата сграда на
пенсионерския клуб в общинския
център. С това в с. Чупрене официално бе обявен за открит новоизграденият
многофункционален
комплекс, състоящ се още от детски кът, малък пазар, лекарски и зъболекарски кабинет. На откриването
присъстваха народният представител Любомила Станиславова, заместник – областният управител
Любомир Низамов, жители и гости
на с. Чупрене.
Многофункционалният комплекс
за обществени нужди в Чупрене е
изграден за по-малко от година по
инициатива на общината и със средства
от
нейния
бюджет.
Инвестицията е на стойност
100 000 лева. С тези средства е извършен основен ремонт на общинска сграда в центъра на селото, в която вече ще се помещават здравните кабинети и местният пенсионерски клуб; изградена е нова дет-
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ска площадка; построен е навес на
пазар и е подобрена инфраструктурата в района.
„Това е вторият обект след този в с. Горни Лом, който община
Чупрене открива през тази година.
Приветствам усилията на общинската управа да подобри условията
за живот на своите жители.
Пожелавам такава социална придобивка да има всяка община”, заяви областният управител Пламен
Стефанов.
Любомила Станиславова, депутат от ГЕРБ, поздрави възрастните жители в с. Чупрене за новия пенсионерски клуб от името на видинските депутати от ГЕРБ, тя подари
телевизор на пенсионерския клуб.
Новият обект бе осветен от
енорийския свещеник отец Сергий.
Кметът Ваньо Костин удостои с почетна грамота и плакет на общината майсторите от Чупрене и Горни
Лом, съградили комплекса, както и
фирмата от Димово, извършила санирането и боядисването на
обекта, съобщиха ни от общината.

Погледната с чувство за хумор, неофициалната тройна коалиция , управляваща страната ни,
удивително напомня любовен триъгълник с всичката си театралност и псевдодраматизъм.
Лидерите на “Атака” и синята коалиция Сидеров,
Костов и Димитров ежедневно ту флиртуват с
Бойко Борисов, подкрепяйки го в парламента, ту
се джанкат помежду си, самоизтъквайки се кой е
най-необходим “спонсор” на ГЕРБ.
Юридически правителството е малцинствено,
поради недостигащите му 4-5 гласа за самостоятелно мнозинство, но де факто разполага с подкрепата на над 150 депутати. Докато Волен
Сидеров действително не участва в управлението със свои кадри, “сините” имат доста свои хора в различните ешелони на властта, включително и зам.-министри. Това засилва недоволството
и ревността на “Атака”, в която има открито
брожение, че партията губи своята идентичност,
но не получава нищо в замяна. Сидеров открито
ненавижда Иван Костов и настоява да се разкрие
чрез прокуратурата и съда вината му за ограбването на страната от “сините братовчеди”. Той
счита Мартин Димитров за нещо като ординарец
на Командира, който го гледа в междувеждието и
непрекъснато резонира на неговите критики към
правителството, най-вече в областта на икономиката и борбата с кризата.
Двойната игра на “сините” става все по-нагла.
Те вече открито настояват за коалиционно участие в управлението на страната, настояват за
отстраняването на финансовия министър и
вицепремиер Дянков с мераци Костов да го замести и на двата поста. Наред с това не пропускат
случай да дискредитират “Атака” като ултранационалистическа и антиевропейска партия, с участие на която в правителството на ГЕРБ ЕС и
Европейската народна партия никога няма да се
съгласят. С една дума, “сините” се изживяват като единствената действително дясна партия, която е член на ЕНП и от нея зависи рейтингът на
Бойко Борисов пред Европа. Те тайничко се надяват ГЕРБ да се провали и след редовни или предсрочни избори Костов да се върне на бял кон във
властта. Бойко Борисов обаче си прави оглушки и
намеква, че и без синята подкрепа ще продължи да
управлява два мандата. Той разчита на факта, че
само Цветан Цветанов от министерството е член
на ГЕРБ, а останалите са си технократи, които
всеки момент може да отстрани, без от това да
пострада единството на партията му.
Напоследък Волен Сидеров изкризи и започна
открита медийна война срещу “сините”,
заплашвайки, че ще започне “партизанска война”,
ако не се потърси сметка на Иван Костов. Той
призовава да се изгонят чуждите електроразпределителни дружества, каквото и да струва това,
възнамерява да внесе в парламента предложения,
които противоречат на програмата на ГЕРБ.
Приликата с любовен триъгълник става пълна,
когато бате Бойко махва с ръка, позволявайки на
ненавиждащите се свои партньори-обожатели, да
се джафкат, подчертавайки, че за всичко в
България се разпорежда и отговаря лично той.
Печалното в случая е, че както показа началото
на есенната сесия на парламента, сегашното правителство и подкрепящото го мнозинство тъпче
в дълбокия коловоз, проправен от неговите слабости и забежки. Рухналото здравеопазване, боледуващата съдебна система и нарастващото
обедняване на народа изискват национален консенсус за реформи, а не кърпеж на бракувани стари управленски практики.
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отколкото в библиотеките”. Марин
Ботунски бе най-тържествено поздравен
Събота, 29 август 2010 г. – 41 годипо случай навършване на 70 години. Той
ни откакто Криводол е обявен за град.
благодари на кмета инж. Николай Иванов,
Има ли по-вълнуваща дата за
както на ОбС на Криводол за съдействипразнуване, а на празник като на празник.
ето неговите избрани разкази да стигУтрото, макар и малко ветровито, поснат до читателите.
рещна града усмихнато, след като го
Тържествената сесия на Общинския
огря свеж, почистен, красив. Площадът
народен съвет бе открита от председанаправо блестеше. Паметният ден на обтеля Илия Перчинков. Съветниците и госщината бе открит под звуците на натите изслушаха националния химн, изпционалния химн. Гости на празника бяха
равени на крака. Перчинков подчерта, че
депутатът Николай Рашев и зам. областрадицията продължава, когато се огтният управител Цветелина Теофилова.
лежда миналия път, посочват се успехиВсички присъстващи бяха развълнувани
те и се чертаят и трасират пътищата
от изпълненията на мажоретния състав
на бъдещето. Съветниците бяха поздрана Валери Начев при читалище “Никола
вени и от народния представител и от
Вапцаров -1924 г.”. Инес и Дани, които
зам. областния управител. След това инж.
изпълниха няколко танца, предизвикаха
Николай Иванов отправи приветствие
бурни аплодисменти. Когато водещата
към криводолчани със забележителните
Галя Маркова покани инж. Николай
думи: “Въпреки проблемите, да вдигнем
Иванов, кмет на Община Криводол, да
глави и с чувство за родова гордост да
издигне знамето нагоре и се нареди до
дадем своя принос за развитието на назнамето на ЕС и националния флаг, вяшия приветлив европейски дом. Вярвам,
търът побърза да го подхване и то се
че с инициативността и волята на нашизалюля волно и тържествено.
те съграждани ще успеем. Поклон пред
След това по програма бе открита
всички тях.”
традиционна изложба на картини и авПоздравителни адреси бяха прочететори от фонда на Художествена галени от президента Георги Първанов,
рия “Кирил Петров” в Монтана.
Петър Стоянов – ръководител на
Художникът Любомир Мечков, уредникът
Институт за управление на програми и
проекти, Петя Донова –
управител на Фондация
за прозрачност и
регламенти,
Янка
Такева – председател
на СБУ.
Инж. Николай Иванов
На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване,
връчи тържествено
управление и разпореждане с общинското имущество
“Наградата
на
Криводол” на писателя
Марин Ботунски /Марин
Стоянов Йорданов/ за
публичен търг с явно наддаване
творчеството му, свърЗа отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имот - общинска собственост
зано с Ботунския край,
на Петко Георгиев
Цена
на
Начална
Повторен
Дата, час и
Депозит
Хаджийски, дългогодитръжни
тръжна
търг при
място на
Наименование и описание
/лв.
№
докуменцена
провеждане на неспечелен
шен дарител на Община
на обекта на търга
ти/лв.
/лв.
обект
търга
Криводол, на д-р Мирон
Терен с павилион от 22.00 кв.м за
Иванов /посмъртно/ - за
15.10.2010
22.10.2010
ОО - закуски, безалкохолни, кафе и др.,
г.14.00 ч.
големия му принос за пог.14.00
55.00
165.00
70.00
1 находящ се в част от сграда с идент.
община
ч.община
добряване на здравето
48489.7.519.12 по кадастралната
Монтана
Монтана
на хората от района, на
карта на гр.Монтана
Иван Митов Гунчев /
22.10.2010
15.10.2010
Хранителен магазин от 56.00 кв.м
посмъртно/ - за неговаг.14.30
г.14.30 ч.
2 на I-ви етаж в сградата на
65.40
196.20 70.00
та заслуга за запазвач.община
община
кметството в с.Трифоново, община
Монтана
Монтана
Монтана
не на гимназията в
Криводол, за създаване
Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
на Теракотен цех, МТСТръжни документи се закупуват и получават от касата в стая 102
промкомбинат, за важДепозит се внася на касата в стая 501.
ните длъжности, които
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на
е изпълнявал в разните
заявления е 15.00 ч. на 14.10.2010 г., а за повторния търг е 15.00 ч. на 21.10.2010 г.
институции
в
За справки: тел. 394 239
столицата.
Репортаж от Цветан ИЛИЕВ

на Художествената галерия, произнесе
встъпително слово. 15-те платна, предимно с пейзажи, са на четирима признати творци от Северозападна България:
Иван Давидков – от Живовци, Здравко
Александров, роден в Мокреш, Георги
Павлов – Павлето – Чипровци, Бойко
Григоров – Ковачица. Присъстващите с
интерес разгледаха изложените платна,
но тяхното внимание бе привлечено и от
изложените рисунки на деца от Осен,
Пудрия, Галатин, Баурене, Градешница,
СОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр.
Криводол.
Голям интерес предизвика и представянето на книгата на Марин Ботунски
“Ботуня през сърцето ми тече”.
Христина Кръстева подробно проследи
творческия и биографичен път на
писателя. Поетът Людмил Рашев прочете разказа “Братя” от книгата, а Даниел
Асенов – “Кривото дърво”. Писателят
Живко Сотиров, колега и приятел на
Марин Ботунски, се обърна към него с
вдъхновени слова, като му пожела, макар и стигнал върха, да продължава да се
изкачва, защото трябва да има
личности, които да привличат и насочват към духовност, особено сега, когато “всички са хукнали да правят пари и
хората се отбиват по-често в банките,

ОБЩИНА

В Монтана стартира регионална
кампания по приемна грижа – 2010. Основната
й цел е да се популяризира приемната грижа
като алтернативна социална услуга за
децата в риск и да обхване нови населени
места. Четири от монтанските приемни
майки участваха в организираната среща,
проведена в Младежкия дом, за да подкрепят
старта на кампанията и да споделят своя
опит.
Слово плюс

МОНТАНА

ОБЯВЯВА

“ОФИС ФИКС”
– Централен
офис
Канцеларски
материали,
компютри, книги, консумативи,
сервиз на офис техника, софтуер,
реклама и дизайн.
3400 Монтана
ул. “Хан Аспарух” № 34
e-mail: fixofice@;ail.bg
www.fixofficeservice.com
Тел./факс: 096/301910.
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Ðåâîëþöèîííèÿò
÷åòâúðòè “ã” êëàñ...
Доц. Джоно АНГЕЛОВ – д.м.н.
Преди всеки Девети септември си спомням как на този ден през 1944 г. народът спонтанно и небивало масово излезе на площадите с китки в ръце и усмихнати лица на стари
и млади, както и с удивени и весели малки деца
на раменете, да посрещне победителите от
партизанските отряди, политзатворници,
концлагеристи, ятаци и помагачи.
Произнасяха се пламенни приветствени
слова, завършващи с лозунга “Смърт на
фашизма, свобода на народа!”, последвани от
мощни викове “Победа!” и “Ура!”... музика и всенародно веселие до късно.
Желанието и любопитството да видят
отблизо партизанин и да разговарят с него
беше голямо и неудържимо на митингите, което лично изпитах в гр. Берковица. Там, на препълнения с хора площад, мнозина ме
наобиколиха, предимно млади, и любопитно ме
оглеждаха, както бях във военна униформа с
шмайзер, пистолет и бомба. Разпитваха ме
откъде съм родом и къде съм служил войник... И
изведнъж ме сграбчиха, вдигнаха ме на ръце и
ме понесоха с викове “Победа!” и “Ура!”Така направиха и с други мои другари. Създаде се непринудена сърдечна близост, изблик на особени радостни чувства на вяра и надежда в нас
за по-добро бъдеще на всички.
Тази победна дата и празник впоследствие промени изцяло за 45 години облика на
страната във всички направления: просвета,
наука, образование, здравеопазване, икономика - модерно земеделие и промишленост със
съвременна енергетика, включително и
атомна. Разгърна се огромно строителство
на заводи, училища, културни домове, жилища,
хотели, язовири, пътища и др. Всичко това се
помни и не случайно в конкурса с народно допитване за най-значима дата и събитие бе
определен 9 септември 1944 г.
Постигането на победата стана благодарение на няколко десетилетната борба против капитализма и фашизма, с десетки хиляди жертви. Останалите живи участници в нея
бяха на почит и уважение, загиналите останаха за пример и преклонение. Всеки град и
село се гордееше със своите борци.
Някак стеснително някои хора казваха, че
от тяхното село няма нито един партизанин,
нито политзатворник. Разбира се, още потъжно беше когато в едно градче (например
Батак) нито един партизанин не се бе завърнал жив.

ÁÚËÃÀÐÈß - 6 ×ÀÑÒ
Милан А. МИЛАНОВ

ÂÚË×ÀÍ ÂÎÉÂÎÄÀ
Продължава от миналия брой
- Не съществува ли, как така не съществува?
- Така, взета е... – кратко поясни той. - Сега слушай и записвай! От пещерата се влиза в
пет помещения. В първото помещение има складирани оръжия от различни епохи, във второто се съхраняват само произведения на изкуството – статуи, статуетки, различни съдове
и предмети. В третото има скъпоценности – бижута и предмети от злато, скъпоценни
камъни и други скъпи материали. В четвъртото има стар римски архив, а в петото са събрани
монети от различни времена, разпределени в отделни сандъци. Дойде ред и за подземието под
връх Братен. То е от времето на траките. В него е поставен саркофаг на починал атлант и
има много предмети с изключителна стойност. Тук се съхранява и книга с историята на
тракийските владетели от първата династия до момента на сливането им със завърналите
се прабългари. Продължавам с подземието на село Тъжа, Михаиле. И то е от времето на
първите траки, в него се пазят ценни книги и документи с историята на атлантите, много
уреди, работещи на лазерен принцип, завещани на траките от последните атланти.
- На Бузлуджа и на Троянския балкан...
- И на Бузлуджа, и в Троянския балкан подземията са огромни. Най-долните подземия са бази
на извънземни, над тях са градове на атлантите. Най-горните нива са използвани от
римляните. Има изключително ценни съоръжения, колони с надписи и складирани съкровища
на няколко императора.
От дълги години притежавах копия от архива на официално съществуващото, у нас до
1947 година, “Иманярско дружество” - в гр. Габрово. Те съдържат най-подробни описи за
съкровища по нашите земи, записани някога от поп Мартин и други хайдути. Невероятни
съкровища са изброени в тези описи. Прочетох ги най-внимателно и след редица проучвания
установих, че навремето държавата е работила усърдно, по тези описи, за разкриване на
съкровищата... Беше ми пределно ясно, че не съм първият, при когото попадат тези материали и затова по-късно ги раздадох на приятели, които проявиха желание да се запознаят с
този вид четиво. От всички описи, най-впечатляващ е този за “Общата Маара” в Троянския
балкан И може би поради тази причина описът, макар и в десетки разновидности, е един от
най-разпространените сред хилядите иманяри у нас. Естествено, той е най-поразяващият
въображението опис за наличието на съкровища...
Вероятно ще запитате каква е достоверността на тези преписи, чиято оригиналност не
може да се докаже? Смея да твърдя, че в много от тях истината е 90 %, но с уговорката, че
описите съдържат кодирани места, които ги правят нереални и неразгадаеми без тълкуване.
Това мое твърдение се основава и на разказа в книгата на Софроний за “Общата маара” в
Троянския балкан.
***
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Антифашистка поезия

Аз обаче се
гордея, че не само
в
моя
Михайловград,
тогава наричащ
се Фердинанд, не
само в моето
училище, но и в
моя гимназиален
Четвърти “Г” клас
имаше не един, а
десет участници
в революционната борба. В смесената паралелка на
реалната гимназия попаднах сред
добри другари - Доц. Джоно АНГЕЛОВ
произхождащи от
прогресивни семейства, някои от които на
участници в Септемврийското въстание от
1923 г. Това помогна да се формират първите кълнове на политическо мислене.
Годината, която ни събра там беше 1937-ма.
Тогава се роди бившият цар Симеон Втори и
по този случай успехът на всички беше повишен с една единица. Повтарящи ученици
нямаше, но хора със “Седмици” имаше и те
бяха главно будните и ученолюбиви
ремсисти, които в следващите години развиха изключително активна нелегална
дейност. Това пролича особено ярко след започването на Втората световна война
(1939-1945).
В последните класове (от шести до осми,
които тогава завършвахме в Берковската
гимназия, защото в гр. Фердинанд нямаше
пълна, а само до пети клас), фронтът на
войната се измести и на Балканите
(Югославия, Гърция). Денонощно преминаваха немски войски през Берковица и Петров
хан за Гърция. Обществено-политическият
градус на напрежение в страната и съседните нападнати държави се повиши и чашата
преля - създадоха се бойни групи и започна
въоръжена нелегална борба от партизани в
чети, отряди, батальони и бригади, обединени в Народо-освободителната въстаническа армия (НОВА). Тя водеше антифашистка и антикапиталистическа Съпротива
главно под ръководството на Българската
комунистическа партия и създадения от нея
Отечествен фронт.
Продължава в следващия брой

ÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀ
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Димитър КЕМАЛОВ
Първият поет и
журналист, който става
жертва на стоварилия се
като убийствена мълния
фанатичен и жесток балкански фашизъм, е
Димитър Кемалов. Роден на
17 януари 1899 г. в Калапот,
Драмско, което е в днешна
Гърция, той се преселва
със семейството си след
Балканската война в
Неврокоп (днес гр. Гоце
Делчев). Завършва с отличие Софийската духовна
семинария. Назначен е за
окръжен организатор на
Българския земеделски народен съюз. По-късно е член
на неговия Управителен
съвет и частен секретар
на председателя на БЗНС
и премиер на страната ни
Александър Стамболийски. “Организираните фашистки банди - последният коз на умиращите чифликчии, банкери и лихвари,
също доказаха своята неспособност за борба и черният блок на изедниците
народни прибягва до последното средство - изважда ножа от ножницата!”пише Димитър Кемалов в
статия във в. “Земеделско
знаме” от 6 септември
1922 г.
В България фашизмът
започва в на датата 9 юни
1923 г., когато е извършен
кървав военно-фашистки
преврат.
Дими-тър
Кемалов загива още в първите дни след началото.
Трупът му е открит в яма
край Захарната фабрика,
зверски намушкан на много места с нож.

Â
ðåäîâåòå
íà
áîðáàòà...
Òðúáàòà â íåðàâíà
áîðáà íè çîâå!
ÌÀÐØ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß
ÌËÀÄÅÆÊÈ ÇÅÌËÅÄÅËÑÊÈ
ÑÚÞÇ
Веч‘ екна тръбата, о, селски синове,
в неравна борба тя ни зове:
смело, другари, сдружете се,
да сразим навеки селски врагове!
Зората кървава пукна се, чада,
облена със сълзите на майката земя,
и кървавий пот от нашата снага
нек‘ лей се за собствените ни блага.
Денят на робство последен дойде.
Ставай, свести се, о, селско дете,
учи се, ори земята присърце,
разчитай всегда на своите ръце!
Минаха на мрака тежки времена,
с бесни лихвари днес ний сме в борба,
и всички търтеи по ширната земя
обявиха нам жестока те войнаЩе дойде денят и селякът велик
ще бъде свободен, всевластен,
честит.
Смело, другари, в неравната борба
развейте победно зелени знамена!
Рубриката се води от Юрий
САПУНДЖИЕВ

ÊÎÉ ÏÐÅÍÅÑÅ ÊÎÑÒÈÒÅ ÍÀ ÑÂ.
ÉÎÀÍ ÏÐÅÄÒÅ×À
На 28 юли 2010 година при разкопки на остров св. Иван до Созопол, археологът професор Казимир Попконстантинов откри два реликварий, като единият от тях е изработен от алабастър, в който са поставени мощи на светец.
Реликвариите са вграден в центъра на олтара на църква „Свети Йоан Предтеча“
и според учените те датират от края на IV-началото на V век, а мощите който
са поставени в него са на Свети Йоан Предтеча – светеца, предсказал появата
на Исус Христос, и го е кръстил във водите на река Йордан.
Манастирът „Свети Йоан Предтеча” е един от най-големите средновековни манастири в българските земи и независимо от принадлежността на Созопол
към България или Византия, винаги е имал царски и императорски статут.
Игумените на манастира са се ползвали с авторитет и са назначавани за патриарси на Вселенската патриаршия и висши дипломати на България.
В скриптория на манастира са се преписвали книги за църкви и манастири за
целия Балкански полуостров, включително и за манастирите в Света гора.
Манастирът е бил разрушен в 1629 година след нападение на пирати – казаци и
никога повече не е възобновяван.
Не за първи път пиша за остров св. Иван. Това, което сега се отри са първите
лястовици, предвестници на съкровищата, които крие островът.
На метър и двадесет сантиметра от реликвария е открита малка каменна
кутийка от пясъчников камък, с размери 6 на 4 на 3 сантиметра, която послужи
на археолозите като „ключ” към реликвария. Кутийката съдържа само пръст, но
върху външното й дъно се открива надпис на гръцки език. В превод на съвременен български той гласи: „Господи, помагай на своя раб Тома”. Надписът продължава и по другите страни на кутийката. На следващата дълга страна по посока
на часовниковата стрелка надписът продължава, но от редовете липсвали отделни букви. Разчита се „пренесени” и „На свети Йоан, месец юни 24-и”. Това е
датата, на която се чества рождението на св. Йоан Кръстител. Надписът
продължавал, но липсват букви от всеки ред и ще трябва време, за да го
реконструират. В горната част на кутийката има доста пръст, която не може
да се махне с ръка, а по-твърд предмет би надраскал надписа. Затова той ще
бъде почистен в лабораторни условия. Но дори и само тази част от текста да
е запазена, тя е достатъчна като фактологически епиграфски материал.
Има още един малък детайл – в реликвария бяха открити множество части
от свети мощи, които не биха могли да се поберат в малката кутийка.
Ето какво разказва археологът Казимир Попконстантинов:
“Да тръгнем по пътя на логиката от онези времена. Първият храм, чиито
основи открихме миналата година, е опожарен при аварското нашествие на
Балканите през 586 година. Базиликата е лежала в руини между 300 и 400 години.
Към X-и век Цариградската патриаршия решава да го възстанови и вероятно
полага основите на манастира, който се разгръща през XIII-и век. При реконструирането на олтарната част на базиликата от едноабсидна я правят
триабсидна.
на 7 стр.
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спектър
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
23 четвъртък
Зачатие на Св.
Йоан Предтеча и
Кръстител. Св.
мчца Ираида
24 петък Св.
първомъченица и
равноапостолна
Текла. Преп.
Коприй
25 събота *
Преп. Евфросиния
Александрийски.
Преп. Сергии
Радонежки,
чудотворец
26 неделя †
Първа Неделя след
Неделя подир
Въздвижение.
Успение на св. ап.
и ев. Йоан
Богослов
27 понеделник
Св. мчк
Калистрат и
дружината му
28 вторник *
Преп. Харитон
Изповедник. Св.
прор. Варух
29 сряда Преп.
Кириак
Отшелник. Преп.
Теофан
Милостивиs

ДАВАМ
заведение за
хранене под
наем в
Монтана.
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РЕСТОРАНТ
“ПЕТЛЕТО” –
МОНТАНА

Ние готвим за Вас!
ОБЕДНО МЕНЮ

СУПИ
1. Пилешка
1,30 лв.
2. Свинска
1,50 лв.
3. Шкембе
1,50 лв.
4. Телешка
2,00 лв.
5. Агнешка
1,30 лв.
6. Топчета
1,30 лв.
7. Таратор
1,00 лв.
8. Рибена
1,30 лв.
ГОТВЕНИ ЯСТИЯ
1. Боб яхния
1,00 лв.
2. Боб с наденица
2,50 лв.
3. Пиле с картофи
2,50 лв.
4. Пиле с ориз
2,50 лв.
5. Свинско със зеле
3,45 лв.
6. Пиле със зеленчуци
2,50 лв.
7. Кюфтета сос
2.00 лв.
8. Кюфтета по чирпански
2,00 лв.
9. Чушки с кайма и ориз
2,50 лв.
10.Сарми
2,10 лв.
11.Руло “Стефани”
2,50 лв.
12.Пиле с грах
2,50 лв.
13.Мусака
2,00 лв.
14.Шницел с гарнитура
2,50 лв.
15.Омлет с гарнитура
2,30 лв.
16.Скара с гарнитура
2,60 лв.
17.Плескавица с гарнитура
3,50 лв.
18.Наденица с гарнитура
2,50 лв.
19.Хайдушка пържола с гарнитура 3,50 лв.
20.Кашкавал пане с гарнитура
3,45 лв.
21.Риба хек с гарнитура
3,80 лв.
22.Винен кебап
2,75 лв.
23.Скумрия с гарнитура
3,30 лв.
24.Пиле фрикасе
2,50 лв.
25.Чушки с доматен сос
2,50 лв.
26.Карначе с гарнитура
2,00 лв.
27.Три вида малки пици
1,70 лв.
ДЕСЕРТИ
1. Макарони на фурна
1,00 лв.
2. Мляко с ориз
0,50 лв.
3. Крем карамел
0,80 лв.
4. Крем
0,70 лв.
5. Пасти
1,00 лв.
6. Тулумбички
1,00 лв.
7. Баклава
0,80 лв.
8. Палачинки
1,20 лв.
9. Реване
1,00 лв.
10.Бисквитена торта
1,00 лв.
Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лв. доставка + 1,00 лв.
Поръчки се приемат от 10.00 до 14.00 часа на тел.: 0886 012 373; 0884 997 608.

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.
Продавам къща с
дворно място в
Монтана.
Справки на тел.
0886/273 042.

Давам
гарсониера
под наем в
центъра на
Враца обзаведена.
Наем по
договаряне.
Справка:
096/312 214,
0889 653 330
0886 940 148

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.
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.

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.
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МАГАЗИН ЗА МЕТАЛОТЪРСАЧИ!
Предлагаме богата гама от металдетектори с 5-годишна гаранция на
електрониката!
,,ГМ Металдетекторс” ЕООД
гр. Монтана,
ул. “Кл.Охридски” 69, офис 208
тел. 0899 809000, 0887 809000
www.goldenmask.eu

“Любо-Свет 2009” ЕООД
Калина Илиева

КНИЖАРНИЦА
“ЕЛИНА”
– гр. Монтана
ул. “Св. Климент Охридски” № 35
/в блока на Евтим Костов/
Учебници и учебни помагала на всички
издателства, канцеларски
материали, детски играчки, артикули
за детско парти.
Тел. 0878/62 65 27.

КНИЖАРНИЦА
Красимир Цветанов
управител
гр. Монтана,
бул. “Ал. Стамболийски” № 16
Тел. 0897/67 13 84.

“Âîðîøèëîâ”
/от дограмата до боята/
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ
до 30% отстъпка

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР

гр. Монтана, “Нова Деница”, ет. 1

екзотични цветя
декоративни дървета и храсти
ръчно изработена керамика
товоре и препарати
консултации
аранжиране на сухи цветя

Поръчки на едро.
Тел. 0884/460 521.

За поръчка на AI и PVC
дограма – подарък комарник
+ щори за всеки закупен
прозорец.
Монтана, бел. “Трети март” № 71,
тел. 096/30 66 88; 0892/440 196;
www.voroshilov.com.

Тел. 096/312 772;

стр.

ЗООМАГАЗИН
птички, гризачи, декоративни рибки,
храна за домашни любимци, аксесоари,
консултации.
Работно време:
9,30 – 13,30 ч.
15,30 – 19,00 ч.
събота – 10,00 – 13,00 ч.
неделя – почивен ден.
Монтана, ул. “Черковна” /зад М-тел/
Тел. 0879/462 586; 0878/312 586.

ВЕТЕРИНАРЕН КАБИНЕТ
Д-р Стоян ДАКОВ
Работно време:
10.00 – 12.00 и 17.30 – 19.30 ч.
неделя – 17.30 – 19.30 ч.
събота – почивен ден.
При спешни случаи в извънработно време
звънете на посочените телефони.
Монтана, ул. “Янтра” 7.
Тел. 0886/312 589; 0878/312 586.

“ДЖОЙС”
Анжела Димитрова
стилист
3400 Монтана, бул.
“Трети март” 31
Тел. 0888/396 947.
Понеделник – петък
11.30 – 19.00 ч.
Събота – 10,30 – 14.00 ч.

ПЛАМЕН МАРКОВ
Превоз на пътници до Германия
Поръчки за автомобили
Транспорт с платформа
Град Монтана,
GSM: 0888/323 563;
00491631863623.

ЕТ “МАРИУС-ПЛАМЕН
МАРКОВ”
Внос на ел. уреди и бяла
техника втора употреба
от Германия.
Магазин в Монтана, бул.
“Трети март” 91, тел.
0888/323 563, 0889/370 672,
00491631863623.

на читателя

“Îâåðãàç Çàïàä” ñ
1700 áèòîâè ïîòðåáèòåëè â Ìîíòàíà
През август 2010
година още 10 домакинства в Монтана
избраха природния
газ за свой енергиен
източник и така общият брой на газифицираните домове в
града, клиенти на Овергаз Запад АД, вече
надхвърля 1700. Компанията доставя
синьо гориво и на 157 обществено административни сгради и 27 промишлени
предприятия.
Всички те спестиха общо 5,5 милиона лева от разходите си за енергия през първите 6 месеца на годината, защото замениха
нафтата, мазута и електроенергията с
екологичното и икономичното синьо гориво.
Най-голям дял в икономиите има промишлеността – 3,9 милиона лева. Между газифицираните предприятия са заводът за акумулатори на „Монбат”, фабриката на „Берг
Монтана Фитинги” и производителят на
велосипеди „Крос”. В публичния сектор, където сградите се отопляваха предимно на
нафта, икономиите са в размер на 1,16 милиона лева. Домакинствата на газ в
Монтана спестиха общо 444 хиляди лева за
половин година или средно по 43,5 лева месечно за всяко семейство. Овергаз Запад АД
инвестира в изграждането, поддръжката и
експлоатацията на 71 километра газова инфраструктура на територията на
Монтана. Трасето дава възможност на 7300
домакинства от северозападния град да ползват предимствата на синьото гориво.
Припомняме ви, че в момента един киловатчас енергия, произведен с природен газ,
струва за домакинствата, клиенти на
Овергаз Запад, 10,2 стотинки, а за стопанските потребители – от 8,0 до 9,7 стотинки
за киловатчас, в зависимост от индивидуалната им тарифа. За сравнение – същото
количество енергия, произведено с мазут,
струва в момента 11 стотинки, с електричество – 15,5 стотинки, а с нафта за отопление – 15,4 стотинки.

Fот 5 стр.
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Писмо от Монтана

Äà ïîìîãíåì íà Àíèáåë! Áëàãîäàðèì íà
äîáðèÿ ÷îâåê!

Анибел Методиева Белчева е на 4 годинки
страда от терминална бъбречна
недостатъчност
тематично уремичен синдром
Необходими са 60 000 евро
за бъбречна трансплантация в Турция.

МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!
Банкова сметка: “Първа Инвестиционна Банка” АД
IBAN: BG 19FINV91501304458500

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Клубът на учителите пенсионери
“Будители народни” в Монтана всяка година
организира среща с учителите ветерани за
отбелязване на първия учебен ден. И тази
година в ресторант “Плаза” се събраха, поздравиха се и си припомниха интересни преживявания с колеги и ученици. Пожелаха си бъдещи срещи и да не ги напуска училищното
вдъхновение. При откриване на срещата
председателят на клуба обяви, че срещата
се посвещава и на 65-годишнината от края
на Втората световна война и 125 години от
съединението на България. Кратко слово за
станалите събития в нашия регион по време
на войната направи изявеният краевед, носителят на Почетния знак на града Йордан
Георгиев.
За сервираните на масите неща за почерпка се каза, че са дело на добри хора, признателни за онова, което ветераните учители са сторили в своите активни години.
Ветераните бяха зачетени и от кмета
на общината Златко Живков. Той отправи
похвални слова за стореното от тях в годините на тяхната всеотдайна работа на просветното поприще. Пожела им здраве и дълголетие и да не ги напуска вдъхновението за
активна обществена изява.
Жестът на дарителя за почерпката
стопли сърцата на хората с побелели коси и
ги убеди, че има хора, признателни за тяхното дело. Изключително доволни за
вниманието, оказано им от дарителя, поръчаха на организаторите на срещата да изкажат голямата им благодарност за жеста
на управителя на фирма “Нова Деница”
Върбан Андреев. И чрез вестник “Слово плюс”
изпълнявам тази заръка.
“Уважаеми г-н Върбан Андреев, приемете сърдечна благодарност от ветераните
учители за Вашето внимание и признателност към онези, които десетилетия са давали своя принос за обучението и възпитанието на младото поколение.”
Любомир АНТОВ

ÒÀÉÍÈÒÅ ÏÎÄÇÅÌÈß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß - 6 ×ÀÑÒ

При освещаването на новоизградения храм, който е върху основите на
стария, те вадят реликвария, който открихме ние, и го пренасят в подготвена касета или камера в новия храм. Тя е само на 1,5 метра от старото
място. Тези, които са извадили реликвария, независимо дали са знаели, че
вътре би имало реликви или не, поставят още свети мощи. Това е практика
и традиция, видна и от българското Средновековие. В храма на манастира
на Мостич в Преслав на едно място са събрани в различно време светите
мощи на осем светци. Има безброй примери и във византийската храмова
архитектура. Чии са мощите до тези на св. Йоан, тук вече само един дядо
Господ може да ни каже. Но аз не се притеснявам да твърдя, че сред тези
мощи има и мощи на св. Йоан. Иначе надписът би бил безсмислен. Кои от
мощите са на св. Йоан ще проверим, като поставим тази част, която може
да се вмести в кутийката”.
Откритите мощи на Свети Йоан Кръстител, предизвикаха ревност сред
родните археолози най-вече на Иван Петрински, чиито екип преди години е
правил разкопки на остров Свети Иван. На острова археологът открива
останки от ранно християнски храм – именно от олтара на църквата „Свети
Йоан Предтеча“ където е намерен реликвария с мощите.
Археологът коментира, че “Информация за костите на Свети Йоан
Предтеча съществува от IV в. от н.е. - цели три века след смъртта на Йоан
Кръстител, чиито кости били изгорени от император Юлиан Отстъпник.
Въпреки това, християните твърдели, че костите били подменени. Известно
е, че редица градове по света си оспорват главата и ръцете на Йоан
Кръстител. Оказва се, че светецът има единадесет глави и двадесет и
четири ръце.
Иван Петрински твърди, че откритите на острова тленни останки изобщо не са на човек, живял през първи век. Според него Попконстантинов не е
добър в разчитането на надписи – върху сандъчето с мощите пишело Свети
Йоан.
Иван Петрински датира църквата на острова от 1471 година, чиято
датировка, в последствие е променена, за да съвпадне по-добре с откритите мощи и цитира древни текстове по въпроса:
“ ... когато стигнала до Халкедон на азиатския бряг на Босфора, специално изпратената за пренасянето на главата на Свети Йоан Предтеча и
Кръстител държавна кола внезапно спряла и дори яростните удари на камшиците не могли да принудят конете да продължат. Причината за това,
казва православният раннохристиянски църковен историк Созомен, била
еретичността на император Валент. Понеже станало невъзможно черепът да се пренесе в Цариград, той бил оставен в близкото село Косилай,
където го съхранявали няколко години в нарочен реликварий”.
“... Следвайки версията на историка Йосиф Флавий, патриарх Никифор /

IX
век/
и
Симеон
Метафраст /средата на Х
век/, Херодиада /Саломе/ била погребала главата в крепостта Махер, която се намира близо до Мъртво море.
Според други автори тя била съхранявана в двореца на
цар Ирод, където била намерена по времето на император Константин I /307337/, след което била занесена в Емеса във Финикия,
където мястото й на съхранение останало неизвестно
до 453 година”.
“... Коптската ортодокОстров Свети Иван (в ляво) и Св. Павел (в дясно)
сална църква твърди, че
притежава част от многострадалната глава в обителта „Свети Макарий” между Кайро и Александрия”.
“... Напълно неясно е как се е озовала лицевата част на черепа на светеца в
Халифакс /Западен Йоркшир, Англия/. През XIV век рицарите-тамплиери след жестоки мъчения признават пред инквизиторите си, че са притежавали главата”.
Коя бе истината?
Отново се разхождах из острова от детството ми св.Иван. Пуст скалист остров,
обрасъл с шубраци, диви зайци, белият фар и чичо Игнат, фараджията приятел на
баща ми. На малкия кей са струпани празни мидени черупки покрити отвътре със
седеф. Тихо е, само плясъкът на водата в скалистия бряг нарушава тишината. Към
отсрещния бряг на Созопол прелита ято грачещи чайки. Пак съм дошъл на острова
без знанието на дядо и съм взел лодката му ... Обичам да греба, да чувам плясъка на
лопатите във водата, да плувам и да мечтая...
- На острова ли си мечтателю? – чух гласа на игумен Гавраил и сепнат се огледах.
В стаята няма никой, реших, че така ми се е счуло, усмихнах се на себе си и продължих да лежа замислен в леглото. Часът е два и половина след обяд – време за почивка...
- Мечтателю, не искаш ли да си поговорим?
Гласът наистина е на Учителя и тутакси се надигнах от леглото.
- Зад църквата съм. Хайде, ела да си поговорим за костите на свети Йоан
Кръстител.
След по-малко от минута седях до игумен Гавраил, държащ в ръка старинна
книга, от която си бе водил записки. В разтворения до него бележник бе поставил
подострен молив.
Продължава в следващия брой

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

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

Â ïëåí íà Êîñìîñà è ñâîáîäàòà
Елеонора ЦАНОВА
Изложба, събрала неговата вяра
в Космоса и Свободата и увереността му, че човек живее, за да пренесе
огъня, да го предаде на другите и след
това да си отиде.
Неговите картини, плод на близо
четири десетилетия труд, носят
скрити послания към нас, зрящите, но
нямащи очи за красота, хармония,
багри. Те се отличават с иреалните
превъплъщения на Хайрединската
равнина, където е роден, извечното
старо поле, по което е тичал в
детството, спомени за майка и
любими, за накичените с цвете българки и червени коне, които пасат
трева по лунни поля. И ако врачани
търсят своето докосване и мярка по
европейските майстори на четката,
то в платната на Тодор Ваков сякаш
големите Пикасо, Матис, Ел Греко са
толкова близо.
В галерията на Регионалния исторически музей врачанският творец
със своите картини ни доближава и
към родните земни традиции и с
модернистичен, абстрактен поглед и
писък на четката ни доближава към
европейските най-големи имена.
Художникът, познат на врачани с неизменната си широкопола шапка и
цигара, най-често седнал на маса отвън
в
някое
кафене
със

Тодор ВАКОВ нареди платна и няколко малки
пластики в своята обгръщаща цялостното му
творчество ретроспективна изложба
самочувствието, че е на терасите
на парижките булеварди и с поглед,
уж замислен и отнесен, запечатващ
движения, багри, настроения.
Понякога прилага и уникални
техники, използва четката и боите
по нетрадиционен начин, за да се родят едни от най-хубавите му
творби. “Тъга по Федерико Гарсия
Лорка”, “Лорка - 1 и 2 “, “Андалуски песни “, но и “Еньовден”, “Бедност”,
“Мисълта на пеперудата”. В
картините, творени през последните десетилетия, Ваков минава през
абстрактния
сюрреализъм
и
попарта, търси почивка в поетичния
реализъм и вярва, че натрупаната интелектуална енергия ще се проектира в Космоса и ще се връща към земните жители, като ги прави по-добри и по-съвършени.
В общи художествени изложби
Ваков участва още от 1972 година.
В творбите му през 80-те години той
съчетава по своеобразен начин фолклорните мотиви с модерното
изкуство. Пъстрите шевици на линиите на българските мадони, писаните каруци, пеещите петли и греещи-

те слънчогледи и
голите
тела присъстват
с абстрактно
послание
към утрешния
д е н .
Негови
творби
притежават колекционери
в
Испания,
Тодор ВАКОВ
Гърция,
Швеция, Америка, едни от най-добрите му картини са собственост на
парижки галерии. Художникът майстор е и автор на стихосбирките
“Свободата”, Мълчанието на огъня”
и на най-новата “Венециански тромпет”, в която се съчетават стихове
и картини. Сред изложените в галерията малки пластики той пожела да
се снима с “Дракон”.

Â ó÷åíè÷åñêàòà ÷àíòà íà ïðàáàáà
Калина ТОДОРОВА
Прекрачваме прага на врачанските училища преди почти цял век по
един нетрадиционен начин - с ученика от спомените, описани в новелата „Улица Петропавловска” на нашия земляк - сладкодумеца Стоян Ц.
Даскалов, с учителя - в лицето на
известната поетеса Елисавета
Багряна – тогава госпожица
Елисавета Белчева, учителка през
1915 г. в Девическата гимназия във
Враца, а по-късно замества и свои
колеги, заминали за фронта в
Мъжката гимназия и с… училищния
инспектор г-н Цветко Петков и неговото изследване от 1927 г.
„Книгата и ученикът – Анкета, произведена във Врачанския учебен окръг”. Любопитно разгръщаме читанката „за трето отделение” на дядо
Влайков (известният наш писател и
общественик Тодор Влайков) от 1897
г. – първите десетилетия след
Освобождението, с включени в нея
стихчета и разкази от нашите
възрожденци, приказки на Братя Грим,
миниатюри от читанката на Лев
Толстой и множество фолклорни текстове и „Отечествоведението” от
1896 г. (за IV отделение) – с Географска
и историческа част и специален раз-

дел „Гражданско учение” – в което са
застъпени символите на младата българска държава и инструментите на
властта, основните принципи. В ученическата чанта или торбичката на
прабаба грижливо са подредени множество учебници от края на ХIХ и началото на ХХ век: „Учение на

Богослужението” – от
1897 г. отпечатана в
Придворната печатница;
„Учебник по история на поезията за мъжките и женските средни учебни заведения” от 1889 г. в превод
от руски на д-р Кръстев;
„Българска граматика за
Първи клас на прогимназиите” от 1932 г. изготвена
от авторски колектив начело с Калина Малина,
„Учебник по пеене за Първи
клас на прогимназиите”,
започващ с мотото „Който
пее, зло не мисли” (1932 г.),
учебници по алгебра, шеф
и кройка, математическа
география, моралното
обучение, естествознание, практически лекции
по сметане и рисуване както и множество педагогически монографии и ръководства за учители.
Тук са още и няколко миниатюрни
издания, свързани с темата: „Малък
художествен речник” на Николай
Райнов, издаден в Пловдив през 1928
г., Поемата на Аура „Песен за нея” с
оригиналното оформление на корицата и заглавките на Иван Милев, издадена през 1925 г. и
джобно „Календарче за
1945 г.” с образа на
Раковски на корицата.
С художественото си
оформление вниманието привлича луксозното „Второ художествено илюстрирано издание” на Омировата
„Илиада” от 1928 г.,
„ И с т о р и я
Славянобъргарская” – с
увод от Борис Йоцов от
1934 г. и Софроний
Врачански „Житие и
страдания” „На днешен
език” от 1942 г. както и
луксозно френско издание на „Мадам Бовари” от 1905 г.
Можете да се намерят и атрактивни заглавия като изследването на
Христо Босев, издадено през 1936 г.
„Връзката между датата на раждането и успеха на децата в училището и живота”, „При извора на живо-
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87 години от
Септемврийското въстание –
1923 година
Анастас СТОЯНОВ

Äîêòîð Ñòàìåí
Казвам се Стамен. Доктор Стамен.
Роден от българска бедна дева
в село Железна, на одър сламен.
Завършил медицина в Женева.
През септемврийската гневна буна
къде без народа и той без мен?
Грабнах си чантата, взех бастуна –
едничък прилично въоръжен.
Исках да бъда с другите равен,
с обща участ, в една посока.
Щабът ме назначи за лекар главен.
Трудна длъжност.
Чест висока.
В първата битка, подирил слава,
плениха един капитан ранен.
И както моя дълг повелява –
взех го в болницата при мен.
Не чух ни упрек, нито закана,
но както никога трудно ми беше:
не раната на капитана –
погледът на другарите кървеше.
След погрома, след утрото сетно,
към Балкана не обърнах лице.
Аз си останах, както е редно,
при ранените.
С ранено сърце.
И с Революцията – редом двама,
край Огоста, до Кутловския друм,
в една нощ паднахме, в една яма,
от една ръка,
от един куршум.
Уби ни капитана. Не ме послуша,
стана от леглото и пое след нас.
Мълчеше земята, задавена от суша,
останала без плач, останала без глас.
Не бях изплашен, не бях и тъжен,
диагноза си сложих: смъртта начева.
И жалех само, че оставам длъжен
на другарите,
изучили ме в Женева.
От живота си тръгнах като изселен.
И зачаках да мра, да тлея.
И все не разбирам: бях разстрелян,
а още живея.

та – Настолна книга по полово възпитание”, „Полезна и истинска приказка за добрите селски училища и
разумните селяни”, издадена през
1898 г. от Юрдан Ненов.
От
оригиналното
„Свидетелство” на „Мита Ценова на
13 години, ученичка от IV отделение
на Врачанското първоначално училище” от 1890/91 г. научаваме и учебните дисциплини, изучавани в българските училища непосредствено след
Освобождението: „Закон Божий”,
„Българский язик”, „Славянско четене”, „Сметане” „Отечествоведение”,
„Естествоведение”, „Чертание”,
„Краснописание”
„Пение”,
„Гимнастика”
и
„Ръкоделие”.
Изключително интересни за настоящите учители и ученици са въпросите от оригиналните конспекти и
въпросници за зрелостни и изпити
по отделните предмети от 1934/35
година, всеки носещ имената на съответните преподаватели.
И още – ученически пособия – мастилници и писалки, фотографии и любимите книги на някогашните млади
в изложбата на Регионална библиотека „Христо Ботев” и Държавен
архив – гр. Враца „В ученическата
чанта на прабаба”, която ще бъде открита в Регионална библиотека на
15 септември 2010 г. от 11.30 часа.
Един учебен час преди... сто години!

И ме гложди още старата мисъл –
искам да видя пак капитана:
излезе от болницата неизписан,
с незасъхнала, отворена рана.
Не ме корете – навик странен,
дълг неизменен, обречен риск…
Казвам се Стамен. Доктор Стамен.
Септемврийски лекар.
Комунист.

Септемврийски жени
З. х. проф. Мара ЦОНЧЕВА

