
 
 

 

 
 
 

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ ПОЛУЧИ ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ 

"ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ" 

 

 Отличието му бе връчено на Тържествено заседание на Общински съвет – гр. 

Вършец, проведено в Градската художествена галерия на 1 ноември – Деня на 

народните будители. 

 На тържествената церемония присъстваха председателят на инициативния 

комитет за присъждане на званието и вносител на предложението Райна Симова 



служители от Общинска администрация – Вършец, директори на учебни заведения, 

учители и културни дейци, представители на неправителствени организации, граждани, 

близки и приятели на Мартен Калеев.  

 В изпълнение на Решение № 267/20.05.2009 г. на Общински съвет – Вършец и 

във връзка с големия му принос за обогатяване на културно-историческото наследство, 

като автор на редица стойностни литературни и художествени творби, писателят 

получи удостоверение от председателя на Общинския съвет Иван Лазаров за 

удостояване с почетното звание “Заслужил гражданин на Вършец”.  

 Кметът на община Вършец Боряна Бончева връчи на Мартен Калеев “Почетния 

знак на град Вършец” и Заповед за неговото присъждане, съгласно Наредбата за 

символите, почетните знаци, отличията и почетните звания.  

 В словото си при получаване на наградата писателят изрази емоционално 

дълбоката си признателност:  

 "Благодаря Ви от все сърце, че днес, на Деня на народните будители, намерихте 

време да уважите не само мен, а и всички онези, които със своето творчество са 

защитавали и усъвършенствали българския дух. Защото безрезервно са вярвали в него 

като в най-извисена кауза. Внасяли са безценен дар в съкровищницата на различните 

видове изкуства. Давали са примери за личностна и гражданска позиция. Правели са 

всички нас повече българи, повече родолюбци.  

 Някои от тях са тръгвали от това невероятно небесно пасбище, наречено 

Вършец. Нямам пълна представа какво е изпаднало от каруцата на Бога по другите 

краища на нашата татковина. Но съм сигурен, че сам Бог си е харесал това място между 

Червени камик и Тодорини кукли, между Луканица и Раевец, между Стара река и 

Ботуня, до Раковица и Барбаращица. Явно Бог е надникнал отвисоко, отплеснал се е да 

съзерцава красотите на Вършецкия край и после е дотурил към онова, което вече е 

изпаднало от каруцата му. Затова този край има повече красоти, защото те са 

предизвикали Божието възхищение. И за да не бъде цялата тази хубосия нахалост 

дадена, им е пратил вършечани. Да я наглеждат, да й се радват, да разказват и на други 

хора какъв дивен е нашият край. И така в тази простичка и велика симбиоза 

вършечанинът е ставал естет. Острил е и погледа, и сетивата си от красотата и от 

благородството на природата. За да се съизмери и с други светове, се е качвал я на 

Тодорини кукли, я на Ком, я на Острата чука, та да види Дунава и Влашко. Да усети 

полъха на Европата, който иде от всички посоки, когато човек е извисен не само 

физически, но и духовно. И аз съм надничал през техните очи и съм разказвал за 

видяното и стореното в моите книги.  

 Уважаеми Дами и Господа,  

 Благодаря на всички Вас за благородния жест и наградата – званието „Заслужил 

гражданин на град Вършец”. Знам, че още много трябва да сторя, докато оправдая 

Вашето доверие и оказаната ми висока чест. Благодаря на хората от инициативния 

комитет, насърчаван от г-жа Райна Симова. Те попитаха хората на Вършец какво 

мислят. Получиха и отговор. Това вече е само една преписка. Но зад нея аз виждам 

търсещи и критични погледи, мислещи и чувствителни хора, мои земляци, които клатят 

с глава и понякога се подсмихват иронично. Вършечани винаги са имали чувството за 

критична преценка, защото отдавна знаят максимата, че най-трудно се става пророк в 

собственото село. Пък и днес едва ли е време за пророци!?!...  

 В душата си нося от силата на земята, от живителната минерална вода, от 

мъдростта на своите учители и на земляците си. Взех от красотата и тръгнах по света с 

мисълта, че съм длъжник на тази земя, на тези хора. Защото няма такъв човек, който 

винаги и докрай да се е издължил на родното си място. Винаги човек остава длъжник 

на люлката си. Защото за един живот никога не се намира равна цена. Все нещо трябва 



да дотуряш, и все ще ти остава да дължиш. И все ще откриваш, че по чуждий край и 

медът горчи, а в родния и димът е сладък!  

 Приемам с благодарност тази награда и това звание, макар дълбоко да съм 

убеден, че Вие като истински благородници на духа сте ме авансирали със своето 

доверие. Приемам Вашия жест като жест към всички побратими по дух и перо. Те в 

днешния напрегнат и задъхан делник продължават да отглеждат думи, мечти, идеали, 

без които бъдещето би загубило и очарованието, а може би и смисъла си. И най-вече, 

жаждата да се върви по трънливия път на духовното възвисяване.  

Благодаря Ви!" 

  Мартен Петров Калеев е роден на 18 август 1958 година в град Вършец, област 

Монтана. Завършил е икономика и журналистика. Работил е в сферата на културата, 

образованието и в частния бизнес. 

 Представен е в справочниците “Кой кой е в Монтана”, “Творци от Берковския 

край” и "Опуси на талантливостта". Основател на Kлуб на независимите мислещи хора 

за развитие на гражданско общество “Брод”  - Монтана. Инициатор за създаване на 

Дружество на Монтанските писатели към СБП и негов председател до момента. 

Носител е на редица награди от престижни национални литературни конкурси. 

  Автор e на сборниците с разкази, новели и есета: “Очите на жаждата”, “Лудница 

№ 5”, “Обещанието на Данте”, “Капан за светулки”, “Монолози”, на стихосбирките 

“Шепот” и “Тъгата идва привечер”, на романа "Градината с разпятието", на 

моноспектакъла  “Академия за мръсници” и на сценария "Сезонът на гнева". 

 Книгите му са илюстрирани с негови графики, /въглен и молив/. Автор е и на 

десетки картини с масло. През ноември 2006 година в художествена галерия "Кирил 

Петров" - Монтана, бе открита и първата му самостоятелна изложба.  

 В юбилейния 150 брой на “Литературен глас” – издание на Института по 

литература към Българската академия на науките Мартен Калеев е сравнен с френския 

писател и философ Албер Камю, който е най-младият лауреат на Нобелова награда за 

литература. Името на нашия съгражданин бе включено и в съвсем наскоро излязлата 

“Българска журналистическа енциклопедия”. 

 
Текст и снимки: 

Евелина ГЕОРГИЕВА 
 


