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Абонирайте 
се за 

Слово плюс
за 2012 г. в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец

Чи та те лите ни от Враца мо гат да
 се або ни рат и във фир ма „Оларт”

Абонаментът в ре дак ци ята про дъл жа ва 
до края на все ки ме сец за следващите

Нашите або на ти имат ед нок рат но пра во
 на без п лат на реклама, обя ва или 

съ об ще ние във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Топъл
обяд за 
бед ни и
са мот ни
Срокът за 
подаване на 
заявления е
до 31 януари

Започна раз да ва не
то на то пъл обяд на 98 
вра ча ни в две те тра
пе за рии на об щин с ко 
пред п ри ятие „Социални 
дейнос ти„ в града. 

До момента же ла
ение да пол учават 
безплатен обяд през 
зи ма та са заявили 108 
човека. Одоб ре ни  са 98. 
Включени са 34 де ца 
от мно го дет ни се мейс
т ва с до ход под пра га 
на бедността, 14 ли ца 
без ни ка къв доход, 34 
са мот но жи ве ещи и  
инвалиди, ос та ве ни без 
гри жи от близ ки те си. 

Всички те ще по
лу ча ват ежед нев но 
топ ла хра на в об щес
т ве ни те трапезарии. 
Финансирането е 
оси гу ре но от фонд 
„Социална закрила“ 
при Министерството 
на тру да и со ци ал на та 
по ли ти ка и вра чан с ка
та община. Броят на 
же ла ещи те да по лу ча
ват без п лат на топ ла 
хра на в периода от 3 
яну ари до 30 ап рил е 
под капацитета, кой то и 
фондът, и вра чан с ки те 
тра пе за рии предлагат. 
Затова нуж да ещи те се 
врачани, ко ито са под 
пра га или на пра га на 
бедността, могат да по
лу ча ват та зи со ци ал на 
услуга, ка то за явят то ва 
в удъл же ния срок до 
края на януари.■

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА  ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

За два на де сет те ме се ца на 2011 
г. АЕЦ “Козлодуй” про из ве де 

16 314 271 МWh електроенергия. 
Това пос та вя ре корд в ек с п ло ата ци

ята на 1000ме га ва то ви те 5 и 6 блок и 
над ви ша ва с 549 166 МWh до се гаш
но то найви
со ко го диш но 
производство, 
пос тиг на то 
през 2008 г. 
Резултатът 
на АЕЦ 
“Козлодуй” 
се на реж да сред во де щи те све тов
ни пос ти же ния на атом ни централи, 
ек с п ло ати ра щи то зи тип реактори. 
Коефициентът на из пол з ва не на ин с
та ли ра на та мощ ност през из ми на ла та 
го ди на над х вър ля 93%, ко ето съ що е 
ре корд в ек с п ло ата ци он на та ис то рия 

на два та блока.
Производственият план за 2011а от 

15 267 560 МWh бе из пъл нен още на 
11 декември. 

Отличните ре зул та ти на АЕЦ 
“Козлодуй” през из ми на ла та го ди на 

се дъл жат на ви со ко то ка чес т во на 
ра бо та на пер со на ла на цен т ра ла
та и на по ли ти ка та на уп рав ле ние 
на Дружеството, в ос но ва та на ко ято 
стои уве ли ча ва не то на про из вод с т во
то на елек т ро енер гия без ком п ро ми си 
с безопасността.■

АЕЦ “Козлодуй” с 
про из вод с т вен  ре корд

Крум КРУМОВ

Община Монтана ще из
г ра ди че ти ри но ви жи

ли ща от се ме ен тип за де ца 
си ра ци и ще нас та ни в тях 
всич ки деца, ко ито в мо мен
та се от г леж дат в со ци ал ни 
институции, съ об щи кме тът 
Златко Живков.

Четирите жи ли ща ще се 
из г ра дят през след ва щи те две 
го ди ни с ев ро пейс ки средства. 
Община Монтана по лу ча ва 
без въз мез д но 2 066 297 ле ва 
от прог ра ма „Регионално раз
ви тие”, уточ ни Живков.

Три от жи ли ща та ще пред
с тав ля ват из ця ло но во 
строителство. Всяко от тях ще 
е с площ око ло 600 квад рат ни 
мет ра и ще по бе ре по 14 де ца 
сираци. Четвъртото жи ли ще е 
об щин с ки апар та мент от 105 
квад рат ни метра, кой то ще бъ
де ос нов но ре мон ти ран и пре
ус т ро ен за нуж ди те на децата.

Живков заяви, че очак ва 
след прик люч ва не то на про ек
та ни то ед но де те в Монтана 
да не бъ де от г леж да но в 
со ци ал на институция, а да 
жи вее в ус ло вия, близ ки до 
семейните. ■ СНИМКА: АВТОРЪТ

4 но ви 
жи ли ща 
за си ра ци

Елеонора ЦАНОВА
За де фи ци ти от хи ля

ди ле во ве в об щин с ки те 
хаз ни се оп ла ка ха не
кол ци на от вра чан с ки те 
кметове. Това са пре дим
но стъ пи ли те от ме се ци 
в длъжност, но во из б ра ни 
градоначалници, ко ито са 
под ло жи ли на стрик т на 
про вер ка сво ите бюджети. 
Неразплатени сметки, го
ле ми дуп ки в об щин с ки те 
ка си са ус та но ве ни спо ред 
тях в края на от ми на ла та 

из бор на го ди на и си по
же ла ват но ва та да е по
хаирлия.

Блокирани 200 000 
ле ва по смет ки те на де
ле ги ра ни те бю дже ти е 
нас ле ди ла кме ти ца та 
на Борован Десислава 
Димитрова. Тя се пох
ва ли пред журналисти, 
че в пос лед ни те дни на 
де кем в ри е ус пя ла с уси
лия да ги ос во бо ди и да 
се раз п ла ти с учи те ли те и 
ко лек ти ви те на дет с ки те 

гра ди ни и ясли. Големи 
дъл го ве е ус та но ви ла и 
дос ко рош на та вра чан с ка 
за мес т никкметица, се
га за ема ща та съ щия пост 
в Община Бяла Слатина, 
Ани Василева. Близо 800 
000 ле ва е дуп ка та в об
щин с ка та хазна, 200 000 
ле ва са не раз п ла те ни те 
дъл го ве към дос тав чи ци 
в об лас т та на со ци ал ни те 
дейности, има неп ла те ни 
смет ки за ток и во да за 
хи ля ди левове. Огромни 

са и задълженията, ко
ито тряб ва да по га ся ват 
във връз ка с из тег ле ни 
през го ди на та заеми, 
пре дим но овърдрафт, за 
стар ти ра не то на го ле ми
те проекти, ко ито об щи на 
Бяла Слатина спе че ли и по 
ко ито тряб ва да за поч не 
ре али за ци ята през 2012а, 
из г раж да не то на пред п
ри яти ето за паш ку ли и 
коприна, ин ф рас т рук тур ни 
обекти. 

Новоизбраният кмет на 

Община Оряхово Росен 
Добрев се оплака, че не 
му стигат, за да си вър же 
ста ра та година, бли зо два 
ми ли она лева, ко ито са 
нат ру па ни от не раз п ла те ни 
ста ри за дъл же ния и тег ле
ни кредити. За нас ле де ни 
ста ри дългове, не раз п ла
те ни смет ки по из пъл не ни 
дейнос ти  и към дос тав чи
ци за поч ти съ ща та су ма 
сиг на ли зи ра още в на ча
ло то на ман да та си, встъп
вай ки в кмет с кия кабинет, 

и Николай Иванов, кме тът 
на Враца. 

Преди дни пред п раз
нич но той се похвали, че 
тре вож но то със то яние на 
стро ител с т во то на се па
ри ра ща та ин с та ла ция на 
раз ши ре ни ето на де по то 
за твър ди би то ви от па
дъ ци за Враца и Мездра 
ве че е поч ти преодоляно, 
за къс не ни ето е наваксано. 
Необходимото обо руд ва не 
за инсталацията, ко ето бе
ше поръчано, е прис тиг на
ло на пло щад ка та и пред с
тои не го ви ят монтаж. 

От стра на на об щи на 
Враца са раз п ла те ни всич
ки из вър ше ни дейнос ти по 
обек та и пред с тои окон
ча тел но то до вър ш ва не на 
мон та жа на се па ри ра ща та 
инсталация, клет ка та на 
де по то е готова. С още по
го ля ма су ма твърди, че е 
вът ре Петър Данчев, но ви
ят кмет на Криводол.■

Кметове се жалват от
праз ни общински ка си
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На 6 яну ари в Криводол от бе
ля за ха един от найго ле ми те 

хрис ти ян с ки праз ни ци Богоявление. 
Празникът бе ор га ни зи ран от община 
Криводол, на род но чи та ли ще „Н. Й. 
Вапцаров1924” и нас то ятел с т во то 
при храм „Света Троица”.

Велик Богоявленски во дос вет и 
праз нич на све та ли тур гия от с лу жи в 
хра ма „Света Троица” отец Николай. 
След служ ба та све ще ни ци и ми ря ни 
се от п ра ви ха на ли тий но шес т вие от 
хра ма до мястото, къ де то се със тоя 
ри ту алът по хвър ля не то на кръс та – 
на мос та в цен тъ ра на града. 

Негово пре ос ве щен с т во 
Траянополският епис коп Киприян 
из вър ши во дос вет и хвър ли кръс та 
във во ди те на ре ка Лева. Тази го ди
на смел ча ци те бя ха се дем – Иван 

Младенов, Красимир Христов, 
Мирослав Антов, Сергей Валентинов, 
Ивайло Антов, Иво Филипов и 
Валентин Златков. 

Късметлията бе Ивайло Петров 
Антов от се ло Ракево, кой то ус пя да 
из ва ди кръс та от реката. Той по лу
чи бла гос ло ви ята на Траянополския 
епис коп Киприян за здра ве и 
благополучие. 

Кметът на об щи на та Петър Данчев 
наг ра ди по бе ди те ля в ри ту ала и поз
д ра ви именниците, жи те ли те и гос
ти те на града, ка то им по же ла да са 
здрави, по зи тив ни и из пъл не ни с на
деж да през но ва та година. 27го диш
ни ят Ивайло по лу чи наг ра да в раз мер 
на 120 лева. 

Парични наг ра ди по лу чи ха и ос та
на ли те шест участници.■

Крум КРУМОВ

Въпреки про лив ния дъжд на 6 януари 41 
мла де жи от Монтана скочи ха в сту де ни те 

во ди на езе ро то „Монтанензиум”, за да го нят 
бо го яв лен с кия кръст, хвър лен от ве лич кия 
епис коп Сионий.

Пръв до кръс та стиг на 18го диш ни ят Атанас 
Крумов, кой то е уче ник в Професионалната 
гим на зия по строителство, ар хи тек ту ра и ге

оде зия в Монтана. 
Той по лу чи наг ра да от 100 ле ва от об щи на та 

в Монтана. Останалите смел ча ци по лу чи ха по 
20 лева. 

Преди бо го яв лен с кия ри ту ал на езерото 
епис коп Сионий от с лу жи тър жес т ве на ли
тур гия в хра ма „Св. св. Кирил и Методий” в 
Монтана и по ве де ли тийно шес т вие с ико ни от 
хра ма през гра да до брега. ■ СНИМКИ: АВТОРЪТ

На Богоявление в Монтана и...

...в Криводол

Община Враца
Съобщение

На ос но ва ние чл. 26, ал. 1, т. 1, бук ва „а” от 
Правилника за при ла га не на за ко на за об щес т ве
ни те по ръч ки /ППЗОП/ и във връз ка с Решение № 
1716/23.12.2011 г. на кме та на Община Враца се 
удъл жи сро кът за по лу ча ва не на офер ти за про це
ду ра с предмет:

 „Изработване на Интегриран план за град с ко 
въз с та но вя ва не и раз ви тие (ИПГВР) на град Враца”, 
в т.ч. и  

„Изготвяне на еко ло гич ни оцен ки (ЕО) и оцен ки 
на съв мес ти мост (ОС) на ИПГВР и на ПУП”. 

Оферти след ва да се по да ват до 16:00 ч. 
на 27.01.2012 г. в „Център за ад ми нис т ра тив но 
обслужване“, а от ва ря не то на по да де ни те офер
ти ще се про ве де на 30.01.2012 г. от 10:30 ч. в 
Заседателна за ла на Община Враца. 

Община Враца  отдел „Връзки с об щес т ве нос т та”

Отдел „Краезнание” – 
Регионална биб ли оте ка 
„Христо Ботев” по каз ва 
„Албум „Ботеви мес та” – 
част от ко лек ци ята ар хив ни 
фо тог ра фии и по щен с ки 
картички, пос ве те ни на 
Христо Ботев и неговата 
чета. В про дъл же ние на 

2 сед ми ци по се ти те ли
те на от де ла ще мо гат да 
се до кос нат до ин те рес
ни те документи, в ко ито 
Ботевите мес та се пред с та
вят ка то част от сим во ли те 
на Враца и Врачанския 
край ве че ця ло столетие. 
Към изявата се при съ еди

ня ва и ан тик вар на къ ща 
„Ценкулов” с лю бо пит ни 
ек с по на ти – по щен с ки 
кар тич ки и мал ко из вес т
ни фо тог ра фии на Ботеви 
чес т ва ния от на ча ло то 

на ХХ век. От то га ва са и 
по щен с ки те картички, в 
ко ито Ботевия об раз, ри
сун ки и фо тог ра фии на 
Ботевите мес та за поч ват да 
при със т ват и да се на ла гат 
сред во де щи те сим во ли на 
Враца, на ред с Вратцата 

и Врачанския 
балкан. Дори пър
ви те Коледни и 
Новогодишни чес
тит ки в гра да ни 
но се ли ли ка на Ботев 
и възрожденците. 
Поръчвали се спе ци
ал но за поз д рав ле ние 
на дарителите, на 
об щин с ки те влас
ти и на офицерите. 
Сред ек с по на ти те са 
и по ре ди ца от по
щен с ки картички, 
в ко ито мо гат да 
се прос ле дят „пре
об ра зя ва ни ята”, 
след с т вие на по ли ти
чес ки при щев ки на 
Кръста на Околчица 
– паметника, на ре чен 
Българската голгота, 
на цен т рал ния пло
щад „Христо Ботев” 
и ко ра ба „Радецки”.■

164 г. от рождението
на Христо Ботев
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Община Враца спе че ли нов
 про ект по Оперативна прог ра ма 

„Регионално раз ви тие”

Община Враца спе че ли про ект за из г раж
да не и обо руд ва не на Лъчелечебен цен тър в 
Комплексния он ко ло ги чен цен тър ЕООД Враца. 
Той е по схе ма за пре дос та вя не на без въз мез д
на фи нан со ва по мощ BG161PO001/1.111/2011 
„Подкрепа за реконструкция/ об но вя ва не и 
обо руд ва не на об щин с ки ле чеб ни за ве де ния в 
град с ки те аг ло ме ра ции” и ще се осъ щес т вя ва с 
фи нан со ва та под к ре па на Оперативна прог ра ма 
“Регионално раз ви тие” 20072013 г., съ фи нан си ра
на от Европейския съ юз чрез Европейския фонд 
за ре ги онал но раз ви тие и дър жав ния бюджет. 
Неговата ос нов на цел е по доб ря ва не на ран на
та диагностика, ка чес т во то и дос тъ па до он ко
ло гич но ле че ние в град с ки те аг ло ме ра ции на 
Северозападна България. Продължителността 
на про ек та ще бъ де 2 години. Общият му бю джет 
е 6 306 906 лв., ка то раз ме рът на без въз мез д на
та фи нан со ва по мощ от Оперативна прог ра ма 
“Регионално раз ви тие” е 6 052 107 лв., а съ фи нан
си ра не то от Община Враца е 254 799 лв. 

Комплексният он ко ло ги чен цен тър Враца 
ЕООД е един с т ве но то спе ци али зи ра но он ко
ло гич но ле чеб но за ве де ние на те ри то ри ята на 
Северозападна България, ко ето  оси гу ря ва ка чес
т ве на спе ци али зи ра на по мощ за на се ле ни ето на 
об лас ти те Враца, Монтана и Видин. Последните 
го ди ни се об с луж ват и па ци ен ти от дру ги об лас ти 
– пре дим но Плевен, Ловеч, Благоевград, Смолян. 
По про ек та ще се из г ра ди съв ре мен на сгра да за 
Лъчелечебен център, от го ва ря ща на изис к ва ни ята 
за безопасност, в кой то ще има ме ди цин с ко обо
руд ва не от но во поколение, поз во ля ва що ран на 
ди аг нос ти ка и при ла га не на наймо дер ни ме то ди 
за лъ че ле че ние на зло ка чес т ве ни те заболявания. 
Предвидена е дос тав ка на мул ти мо да лен ли не ен 
ус ко ри тел с мно го лис тен колиматор, ло кал на мре
жа за об мен на лъ че те ра пев тич на информация, 
ком пю търто мог раф с ки си му ла тор и ус т ройс т ва 
за имо би ли за ция на пациента.

Създаването на лъ че те ра пев ти чен цен тър ще 
поз во ли при ла га не то на поин тен зив ни пре ван тив
ни мерки, до ле ку ва не и рехабилитация. Очаква се 
по доб ре на та про фи лак ти ка да на ма ли про цен та 
на за бо ле ва емос т та и на ма ля ва не на ре ци ди ви
те и ме тас та зи те сред жи те ли те на ре ги она ка то 
цяло.

Проектът ще доп ри не се за по ви ша ва не ка чес
т во на здрав на та по мощ и за ця лос т но раз ви
тие на здра ве опаз ва не то в об лас т та и региона. 
Комплексният он ко ло ги чен цен тър ще ста не ета
лон на ви со ко тех но ло гич на бол ни ца и ще се раз
ви ва ка то цен тър за ме ни дж мънт на ино ва ци ите в 
об лас т та на онкологията. 

Този до ку мент е съз да ден в рам ки те на про
ект „Изграждане и обо руд ва не на Лъчелечебен 
цен тър в Комплексен он ко ло ги чен цен тър ЕООД 
Враца”, кой то се осъ щес т вя ва с фи нан со ва та 
под к ре па на Оперативна прог ра ма Регионално 
раз ви тие” 20072013 г., съ фи нан си ра на от 
Европейския съ юз чрез Европейския фонд за 
ре ги онал но развитие. Цялата от го вор ност 
за съ дър жа ни ето на пуб ли ка ци ята се но си от 
Община Враца и при ни как ви об с то ятел с т ва не 
мо же да се счита, че то зи до ку мент от ра зя ва 
офи ци ал но то ста но ви ще на Европейския съ юз и 
Управляващия орган.

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

► Кме тът на Община 
Враца инж. Николай 

Иванов при със т ва на 
пус ка не то в ек с п ло

ата ция на ос нов но ре
мон ти ран тролейбус, 

вто ри я за та зи година. 
Подменена е ос нов
но хо до ва та част и 

път ни чес кия са лон на 
тро лейбу са на об ща 
стойност 27 000 лв. 

В сво ето об ръ ще
ние кме тът бла

го да ри на еки па на 
Общинско пред п ри
ятие „Тролейбусен 

тран с порт”, из вър шил 
ос нов ния ре монт, и 

заяви, че и за нап ред 
дру жес т во то мо же да 

раз чи та на под к ре па
та на Община Враца за 

оси гу ря ва не на сред
с т ва, ка то по же ла на 

всич ки мно го здра ве 
и ве се ло пос ре ща не 
на Новогодишните 

празници, съобщиха от 
общината.

Елеонора ЦАНОВА
Положените из к лю чи

тел ни уси лия и от пре
диш ния вра чан с ки гра до
на чал ник и осо бе но ка те
го рич на та позиция, ко ято 
прие нас то ящи ят кмет по 
от но ше ние на сро ко ве те 
на стро ител с т во и спаз ва
не то на склю че ния с из
пъл ни те ля договор, да ват 
ре зул тат и мо же би след 
око ло два ме се ца ще мо же 

да се рад ва ме на раз ши
ре ни ето на Регионалното 
де по за твър ди би то ви 
от па дъ ци и се па ри ра ща та 
ин с та ла ция към него.

Водените раз го во ри и 
пре го во ри с нас то ява не 
за точ ни сро ко ве и по ема
не на яс ни от го вор нос ти 
во ди към един, ма кар и 
позакъснял, но ус пе шен 
финал. На из г ра де на та 
клет ка ве че поч ти всич ко 

е го то во и пред с тои да бъ
де под пи сан пос лед ни ят 
до ку мент  акт 16. 

На се па ри ра ща та 
инсталация, къ де то проб
ле ми те бя ха мно го още 
от началото, със за ба вя
не то на ра бо та та , ко ето 
пре диз вик ва ше тре во га , 
че ще тряб ва да връ ща ме 
пари, в края на де кем в ри 
прис тиг на по ръ ча но то 
обо руд ва не за 2 255 690 

лева. Почти са на при вър
ш ва не стро ител номон
таж ни те дейности, ос та ва 
да прик лю чи мон та жът на 
пок рив ни те и фа сад ни те 
па не ли и вер ти кал на та 
планировка. Общо из
вър ше ни те стро ител но
мон таж ни  ра бо ти са на 
стойност 3 300 000 ле ва 
и те са раз п ла те ни в пос
лед ни те дни на из ми на
ла та година. Изразходван 

е и пре ход ни ят ос та тък 
от 170 000 ле ва от 2010 
го ди на , ко га то те зи па ри 
не бя ха усвоени. Екип 
от ун гар с ка та фир ма за
поч ва мон та жа на прис
тиг на ло то обо руд ва не 
за се па ри ра ща та ин с та
ла ция и се очак ва през 
ме сец март тя да бъ де 
го то ва за експлоатация. 
Новоизградената клет ка 
на раз ши ре ни ето на де

по то за отпадъци, ко ето 
об с луж ва ос вен вра чан с
ка та и об щи на Мездра, е 
на об ща стойност 3 215 
000 лева, ка то са мо стро
ител на та част въз ли за на 
2 274 000 лева. Преди да 
бъ де пре да ден то зи обект 
окон ча тел но в го тов вид, 
са из п ла те ни 60 про цен та 
от стойността, а ос та на
ли те  след при ема не то на 
но ва та клетка.■

Вижда се кра ят на са га та
с вра чан с ко то де по

Новата клетка
е почти готова
– предстои
да бъде 
подписан 
акт 16

На 30 де кем в ри 
2011 г. Общински 

съ вет   Криводол про
ве де ре дов но заседание. 
Съветниците одоб ри ха 
наз на ча ва не то на кмет с ки 
на мес т ни ци в кметс т ва та 
Ботуня, Главаци, Големо 
Бабино, Добруша, Осен 
и Фурен. Упълномощиха 
кме та на об щи на та да 
из вър ши про це ду ра по 
пре дос та вя не на без въз
мез д но пол з ва не на пет 
броя апартаменти, на хо дя
щи се в бив ше Ученическо 
об ще жи тие, за срок от 5 
го ди ни на Областна ди рек
ция „Земеделие”  Враца. 
Дадоха пред ва ри тел но 
съг ла сие за пре ми на
ва не на тра се на обект 
„Преносими га зоп ро во ди 
ви со ко на ля га не с АГРС 

от ПГХ Чирен до гр. 
Козлодуй и гр. Оряхово” 
през имо ти об щин с ка соб
с т ве ност в зем ли ще то на 
с. Осен. 

Одобрена бе ше план
смет ка за оп ре де ля не 
раз хо ди те на об щи на та за 
съ би ра не и из воз ва не на 
би то ви отпадъци, тран
с пор ти ра не до ДТБО  
Монтана и под дър жа не на 
чис то та та на те ри то ри ите 
за об щес т ве но пол з ва не 
през 2012 г., ка то пред ви
де ни те раз хо ди са в раз мер 

на 150 000 лева. Приети 
бя ха про ме ни в Наредба 
№ 12 за оп ре де ля не и ад
ми нис т ри ра не на мес т ни те 
так си и це ни на ус лу ги в 
общината. 

Такса би то ви от па дъ ци 
ос та ва непроменена. Тя 
ще се зап ла ща на две рав
ни внос ки от 1 март до 30 
юни и до 30 ок том в ри на 
годината, за ко ято се дължи. 
На пред п ла ти ли те за ця ла та 
го ди на до 30 ап рил се пра ви 
отс тъп ка от 5%. 

Общинският съ вет да де 

съг ла си ето си за съз да ва не 
на об щин с ко пред п ри ятие 
за ко му нал ни дейнос ти и 
ус лу ги на те ри то ри ята на 
общината, ка то въз ло жи 
на кме та да при ве де в из
пъл не ние про це ду ра та и 
да бъ де из гот вен про ект за 
правилник за дейнос т та на 
об щин с ко то предприятие. 
Утвърдени бя ха и ос та на ли
те предложенията, свър за ни 
с уп рав ле ние и раз по реж да
не с об щин с ко имущество, 
съобщиха от пресцентъра 
на общината.■

В Криводол не 
променят такса смет
Одобрени са кметските наместници в 6 села

Десислава МЕТОДИЕВА
Зам.об лас т ни ят уп

ра ви тел на Видин Елка 
Георгиева връ чи на це ре мо
ния в Конферентния цен тър 
на Областна ад ми нис т ра ция 
57 гра мо ти на учас т ни ци те 
в екокон кур са «Да из чис тим 
об ласт Видин за един ден 
 всич ки заедно!” В ор га
ни зи ра ния кон курс от БЧК 
– Видин, де ца та от ІІІ до VІІ 
клас, обу ча ва щи се в учи ли
ща та на град Видин, по ка за
ха своя та лант и еко ло гич но 
мислене. В при ветс т ви ето 
си към мла ди те та лан ти за
мес т никоб лас т ни ят уп ра ви
тел заяви: „Вашите ри сун ки 
са впе чат ля ва щи и в тях е за
ло же но пос ла ни ето на един 
млад човек, ко ето по каз ва на 

нас, възрастните, как тряб ва 
да бъ дем от го вор ни за това, 
ко ето ос та вя ме след се бе си. 
Вие мно го ра зум но и трез
во раз съж да ва те за това, че 
опаз ва не то на окол на та сре
да е де ло и от го вор ност на 
все ки един от нас и се въз
пи та ва ежедневно.”

На мла ди те автори, кла
си ра ни на първо, вто ро и 
тре то мяс то, наг ра ди връ чи 
Калина Гергова, из пъл ня ващ 
длъж нос т та об лас тен ко ор
ди на тор на мла деж ка та ор га
ни за ция на БЧК – Видин. На 
пър во мяс то бе кла си ра на 
ри сун ка та на Александър 
Колев от ОУ „Иван Вазов” – 
гр. Видин, на вто ро и тре то 
мяс то се кла си ра ха твор би
те на Натали Цветанова от 

СОУ „Цар Симеон Велики” 
– Видин, и Християна 
Иванова от ОУ „Иван 
Вазов” – Видин. 

БЧК – Видин, по да
ри на всич ки де ца учеб ни 
програми, кни ги с ин фор
ма ция за оказ ва не на пър ва 
до ле кар с ка по мощ и на ци
онал но то спи са ние на чер ве

нок ръс т ка та организация. 
Областна ад ми нис т ра

ция – Видин, е пар т ньор 
на БТВ в кам па ни ята «Да 
из чис тим България за един 
ден!», а кон кур сът е част 
от мероприятията, за ло же
ни в зе ле ния ка лен дар на 
Областна ад ми нис т ра ция  
Видин. ■

Празник в зеления 
календар на Видин

►Децата, класирани на първите три 
места в екоконкурса. СНИМКА: АРХИВ
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- Г-н Дичев, за поз нах те ли се с пос-
лед на та лек ция на из вес т ния гер ман с-
ки фи ло соф Юрген Хабермас, в ко ято 
об ви ня ва технократите, че са из вър ши-
ли прев рат в Европа. 

„За пър ви път в ис то ри ята на ЕС 
дейс т ви тел но пре жи вя ва ме де мон ти-
ра не на де мок ра ци ята”, каз ва из вес т-
ни ят за щит ник на иде ята за обе ди не на 
Европа. Съгласен ли сте с те зи оценки?

 Да, ще ци ти рам и друг ав тор – сло вен
с кия фи ло соф Славой Жижек, кой то каза: 
„Свършва бра кът меж ду де мок ра ци ята и 
пазара.” Темата му е, че от тук на та тък ми
на ва ме към ня как ви фор ми на диктатура, 
на ог ра ни ча ва не на демокрацията. Жижек 
си пред с та вя то ва ка то ня как во връ ща не 
на про це си те от 30те го ди ни на ми на
лия век. Прогнозата на Хабермас е друга, 
мо же би е пореалистична, а имен но – ог
ра ни ча ва не на де мок ра ци ята в по со ка на 
ек с пер т но управление, на ня как ва зат во
ре ност на уп рав лен с ки те елити.

Какъв е проблемът? Следвоенният ком
п ро мис меж ду тру да и капитала, кой то 
бе ше в ос но ва та на та ка на ре че ни те 30 
слав ни години, се със то еше в това, че 
се оси гу ря ва ше со ци ал на дър жа ва бла
го да ре ние на ви со ко пре раз п ре де ле ние 
и данъци. Към края на 70те го ди ни с 
Маргарет Тачър и Роналд Рейгън за поч на 
не оли бе рал на та кон т ра ре во лю ция – бо
га ти те ре ши ха да не да ват по ве че па ри за 
об що то благо, да приватизират, да на ма
ля ват данъците. 

Това тряб ва ше вед на га да до ве де и до 
на ма ля ва не на при ви ле ги ите на со ци ал
на та държава. Само че при де мок ра ци ята 
на по ли ти ци те им е мно го труд но да ка
жат на из би ра те ли те си: „Сега ня ма да 
по лу ча ва те по ве че образование, по ве че 
здравеопазване...” Какво пра ве ха де мок ра
тич ни те правителства, пос та ве ни меж ду 
Сцила и Харибда? Увеличаваха дефицита, 
дълговете. И всичко, ко ето се нат ру па в 
Европа и в Америка, се дъл жи на от ла га
не то на проблема. Досега ни кой не е пос
мял да обяс ни то ва на хората.

- В съ що то вре ме се чу ват и мнения, 
че „со ци ал ни ят мо дел в Западна 
Европа е за тъ пил хо ра та”. Цитирам 
38-го ди шен ме ни джър на го ля ма бъл-
гар с ка компания, кой то в ин тер вю 
нас ко ро се обър на към сво ята май ка  - 
учителка, с думите, че тряб ва да ра бо ти 
повече.

 Трябва да се имат пред вид ин те ре си те 
на хората, ко ито говорят. Абсолютно съм 
съгласен, че е нуж но да се ра бо ти повече. 
Но ес тес т ве но е, че един ви со коп ла тен 
ме ни джър или соб с т ве ник има ин те рес да 
де мон ти ра со ци ал на та държава. Тези хо ра 
си жи ве ят в зат во ре ни комплекси, вклю
чи тел но на ши ят но во из б ран президент, а 
до ри и ли де рът на опозицията. Защо му 
са на не го пътища, об щес т ве ни болници, 
за що му е полиция, след ка то си има 
оазис, в кой то си живее?

Аз не съм от найбед ни те хо ра и мо ят 
ли чен ин те рес не е да се преразпределя, 
да се да ват пари. Това, ко ето искам, е 
не ща та да не се кри ят и да се ка же яс но 
– как во оз на ча ва да де мон ти ра ме со ци
ал на та държава. Приватизираме всич ко 
наред, все ки се оп ра вя как то може, строи 
си зат во ре ни комплекси, на ема си час т на 
охрана, час т ни док то ри и т.н. Ако на се
ле ни ето е го то во да при еме това, гла су
ва ме го и – готово!

Време е от но во да се пре до го во ри 
ос нов ни ят въп рос – как ва част от на шия 
жи вот ще се ре ша ва съвместно? Каква 
част от нещата, ко ито са ни нужни, ще 
бъ дат пуб лич на гри жа и как ва частна?

Второто нещо, ко ето ме притеснява, е, 
че тол ко ва 

бру тал но лик ви ди ра не на со ци ал-
на та

дър жа ва ще до ве де до из к лю чи-
тел на

нестабилност
А там, къ де то има нестабилност, оти

ват по дя во ли те всич ки смет ки на хо ра 
ка то ми нис тър Дянков. Той си представя, 
че ще на го ди ня как ви цифри, ще вър же 
ня как ви сметки, но хо ра та из ли зат на 
ули ци те и из по чуп ват всичко, кре дит ни
те рейтин ги се сви ват и т.н. Социалната 
и по ли ти чес ка ста бил ност са из к лю чи
тел но важни, но те са въз мож ни са мо 
при оп ре де ле но съг ла сие на всич ки час
ти на об щес т во то от нос но това, ко ето се 
пра ви или ко ето пред с тои да се направи.

Писна ми да слушам, че раз ду ти ят 
дър жа вен сек тор е ви но вен за кризата. 
Причина за нат руп ва не то на ги ган т с ки те 

дъл го ве е неп ре къс на то то на ма ля ва не на 
данъците, за поч на ло в гло ба лен ма щаб 
в края на 70те години. Казваха ни, че 
ка то на ма лят данъците, ще за поч нат да 
съ би рат повече. Това е вяр но са мо в един 
сми съл – че ще се прив ле кат ня как ви 
капитали, неп ре къс на то ще из ду ват но ви 
и но ви ин вес ти то ри и от там ще се вър тят 
но ви и но ви пари. Виждате, че то ва не се 
случва. Трябва да мис лим как об щес т
во то ще бъ де ста бил но и балансирано, а 
не да очакваме, че тук неп ре къс на то ще 
ид ват ня как ви хора, ко ито ще вър тят и 
ще при би рат пари.

- Според Хабермас ев ро пейци те в 
мо мен та са пре вър на ти в без г лас ни 
зрители, но случ ва що то се е твър де 
важно, за да си сто им вкъщи. Могат 
ли хо ра та да пов ли я ят вър ху те зи 
решения? И как?

 Бедата е, че хо ра та ви дя ха в Европа 
ед на ма ши на за либерализиране, за от
ва ря не на пазарите, за лик ви ди ра не 
на сигурността, ко ято чо век има вър
ху соб с т ве но то си мяс то за живеене. А 
обе ди не на Европа уж бе ше за мис ле на 
ка то за щи та сре щу „пого ле мия свят”. 
Националистическият бум в от дел ни те 
дър жа ви е ед но сти хий но же ла ние на на
се ле ни ето да се вър не към на ци онал ни те 
държави.

- Наблюдаваме ли края на 
Европейския съюз, ка къв то бе ше 
досега?

 Мисля, че ЕС ня ма да се 
разпадне. Но ка то ця ло ди на ми ка та 
е недемократична. Да взе мем при ме
ра с на ши те зърнопроизводители, ко
ито се бунтуват. Веднага се по явя ват 
спо ро ве – за що се да ва на тях, а не на 
зеленчукопроизводителите, и за що въ об
ще на ня кой се да ва нещо, до ка то на друг 
ни що не му е гарантирано, и т.н. Само че 
ако пог лед нем в об що ев ро пейс ки план, 
пре мах ва не то на те зи суб си дии оз на ча ва 

па за рът да бъ де за лят с ев ти на сто ка от 
дру ги стра ни и кон ти нен ти и лик ви ди ра
не на сел с ко то сто пан с т во в съюза. Това 
е ед на про тек ци онис т ка бариера. Защо не 
се на ла га мит ни чес ка бариера? Защото 
Третият свят ще на ло жи ре цип роч на 
ба ри ера за нем с ки те машини, ин дус т ри
ал ни сто ки и технологии.

Струва ми се, че ев ро пейс ко то прос
т ран с т во тряб ва да за поч не да се мис ли 
ка то на ша територия, ко ято тряб ва да 
пазим. За съ жа ле ние то ва не е де мок ра
ти чен проект, той труд но ще бъ де раз
б ран от хората. Те ис кат не за бав но да 
се спа си раз па да ща та им се со ци ал на 
държава.

- Доколкото разбирам, вие смятате, 
че Европа ще оцелее, но де мок ра ци ята 
– не съвсем?

 Демокрацията е го лям проблем. 
Сякаш се връ ща ме в ХVIII век, ко га то 
ня ма мно го де мок ра ция и Европа се уп
рав ля ва от прос ве те ни елити, ко ито ра бо
тят за раз ви ти ето на сво ите общества, но 
без да имат ди рек т на сан к ция „от до лу”. 
Въпросът е да ли съв ре мен ни те ели ти 
ще пра вят не що в ин те рес и на хората. 
Защото имам чувството, че 

връз ка та се е скъ са ла някъде
Елитите са се зат во ри ли в сво ите съв

ре мен ни за мъ ци и прос то са заб ра ви ли за 
как во са там.

От дру га страна, де мок ра ци ята нав ли за 
във фаза, ко ято мой френ с ки ко ле га на
ре че „епо ха та на по доз ре ни ето”. Всяко 
дейс т вие или ре ше ние на влас т та се 
пос ре ща с не до ве рие и не за бав но раж да 
ужас, възмущение, протести. Това во ди 
до то тал на та де ле ги ти ма ция на вся ко 
управление. Ако сме във властта, как во 
правим, след ка то ед ни хо ра вед на га ска
чат сре щу ня как во на ше на ме ре ние или 
до ри сре щу нещо, ко ето мо же би още 
до ри не сме си го помислили?

- Вероятно оти ва ме да иг ра ем фут-

бол в Борисовата градина...
 Да, точ но то ва пра вят те зи не оли

бе рал ни по ли ти ци и в Италия, и във 
Франция, и у нас. Просто ос та вят не ща
та на самотек. Ако се ре аги ра на вся ко 
об щес т ве но очакване, единственото, 
ко ето ре ал но мо же да се прави, е да се 
бездейства. Постоянното не до ве рие 
под ко па ва демокрацията. Ако се пред
ло жи нещо, вед на га чуваме: „Ще го 
откраднат.” Или: „Това се прави, за що то 
ня кой има ли чен интерес.” Ако е яд ре на 
централа: „Катастрофа!” Ако слу чай но 
съ бе рат ня как ви данъци: „Те ще ни ги 
вземат!” Този „ан ти ко руп ци онен” дис
курс е ос нов ни ят мо тор за не оли бе рал
на та политика. Защото бло ки ра вся как ва 
въз мож ност да се пра ви не що различно.

Пример за то ва е и Уикилийкс. 
Американската дип ло ма ция из вед нъж 
се из ли ва в пуб лич но то пространство! И 
как во пе че лим от това? Професията на 
дип ло ма та то тал но се обезсмисля. Кой 
ще на пи ше гра ма до своя началник, след 
ка то знае, че ут ре мо же да я про че те във 
вестника?

От ре жим на де фи цит на ин фор ма ция 
чо ве чес т во то бър зо пре ми на в пе ри од 
на свръх п ро из вод с т во на информация. 
Всяко нещо, ко ето мо же да се каже, се 
казва.

Всяка клюка, ко ято мо же да се
произведе, се произвежда
Проблем е и из к лю чи тел на та скорост, с 

ко ято ста ва всич ко това. Няма да заб ра вя 
как до ри един кла си чес ки не оли бе рал и 
майс тор на по ли ти чес кия пи ар ка то Тони 
Блеър вед нъж се оп ла ка съв сем искрено: 
„Отивам на за се да ние на пра ви тел с т во то 
и още на вра та та жур на лис ти те ме пи тат 
как во ще решим. 

И аз тряб ва да им ка жа как во ще 
решим, пре ди още да сме го решили.” 
Къде оти ва демокрацията, ка къв е сми съ
лът от та ка ва демокрация? ►►
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табели, све те щи реклами, 
обем ни букви, тотеми, па на от 
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►►Това неп ре къс на то не до ве рие в 
съ че та ние със скоростта, с ко ято в ре ал
но вре ме се „кон т ро ли рат” политиците, 
иг рае в пол за на то зи не оли бе ра лен свят, 
за що то не поз во ля ва да се взе ме ни как во 
по ли ти чес ко решение.

Пресата вър ху по ли ти ци те е 
ежеминутна, под ко па ва се въз мож нос т та 
за действие. Парадоксът е, че след ка то 
всич ки по ли ти ци ви на ги са „ло ши”, това 
означава, че няма смисъл да се бориш с 
тях, защото знаеш, че ще дойдат някакви 
други, които пак ще бъдат "лоши". За 
да ис каш да сме ниш властта, тряб ва да 
имаш ня как во ми ни мал но до ве рие към 
нея – за това, че тя мо же да има и ня как
ви качества, че мо же да пра ви и по лез ни 
за хо ра та неща. Отчаяно очак ва ме да се 
по яви ня как ва во ля на по ли ти чес ка та 
власт и миг но ве но под ко па ва ме вся ка 
въз мож ност то ва да се случи.

- Тоест зад при вид ния ха ос про зи ра 
строг ред?

 Нека го  ка жем така: от къс ва не на 
ка пи та ла от територията. Ето то ва е 
не оли бе рал ни ят свят. Класическият ин
дус т ри алец от го ва ря по ня ка къв на чин 
пред страната, в ко ято живее. Хора от 
ти па на Андре Ситроен или Хенри Форд 
в Америка са раз ви ва ли ин дус т рия за 
ня как во място, пра ви ли са не що и за 
работниците, обу ча ва ли са ги, стро ели 
са жи ли ща и т.н. Днес щрак ваш с миш
ка та на ком пю тъ ра и пре на сяш ка пи
та ла от ед но мяс то на дру гия край на 
света. Изобщо – пет па ри не даваш. Този 
безотговорен, от вър зан от за дъл же ния 
ка пи тал тряб ва да бъ де кри ти ку ван как
то отляво, та ка и отдясно. Защото в та зи 
вър те леж ка на ци онал на та дър жа ва се 
оказ ва са мо ня как ва лю пил ня на хо ра и 
стар чес ки дом, до ка то 

ико но ми ка та е гло бал на и има 
все по-мал ко от но ше ние към 
кон к рет но то място
Данъчното бре ме вър ху ка пи та ла 

се на ма ля ва не са мо за що то бо га ти те 
прос то ис кат да си ку пу ват яхти, а за
що то дру ги те мес та се със те за ват да ги 
привличат. Ако ние не на ма лим да нъ ци
те – ин вес ти то ри те ще оти дат в Албания. 
Ако не оти дат в Албания, ще оти дат в 
Казахстан. В та зи си ту ация е мно го труд
но да се ов ла дее процесът.

- В ед на от пос лед ни те си ста тии 
пред ла га те Европа да се за мис ли за 
мит ни чес ки ба ри ери сре щу раз лич ни 
фор ми на дъм пинг от стоки, про из ве-
де ни в сред но ве ков ни ус ло вия на труд. 
Казвате: „Няма ни що срам но в то ва 
да от ка жеш да ку пу ваш сто ки на хора, 
ко ито не са пен си он но оси гу ре ни и за 
ко ито не се по ла гат здрав ни грижи.” 
Това ин те лек ту ал на про во ка ция ли е 
или при зив за действие?

 Тук се сблъс к ват две логики: на 
дъл гот райно то раз ви тие и на къ сия 
хоризонт. Отваряме пазарите, ид ват ев
ти ни те сто ки от Китай, ядем тур с ки 
до ма ти и т.н., то ест – мно го бър зо ре ша
ва ме ня как ви проблеми. 

Само че как во ста ва – фа ли рат на
ши те заводи, на ши те зе ме дел с ки 
производители, стра на та пос те пен но се 
деиндустриализира, дър жа ва та ня ма от 
ко го да съ би ра данъци, прес та ва да мо же 
да пла ща пенсии. В край на смет ка пен
си оне рът не мо же да си ку пу ва до ри от 
ев ти ни те ки тайс ки стоки. Не ста ва въп
рос са мо за дъм пинг на заплатите, но и 
за дъм пинг на екологията.

Абсолютно не при емам дис кур са на 
не оли бе ра ли те сталинисти, ко ито са 

го то ви да жер т ват чо ве ка в име то на 
то ва да ди мят ко ми ни те на банките. 
Хора с же ле зен пла мък в очите, ко ито 
мо гат да уни що жат ед но общество, са
мо и са мо за да на пас нат ня как ви числа. 
Защо тряб ва да се хва ща ме на тях на та 
логика, не мо же ли да кажем: тук то
ва прос т ран с т во ис ка ме да си го па зим 
и да мис лим за не го во то развитие? 
Въпросът е да ли ис ка ме да си па зим 
на ше то бъл гар с ко пространство, как то 
се чу ва непрекъснато, или европейското. 
Аз мисля, че е подоб ре да па зим 
европейското, за що то то е голямо, сил но 
и мо же да победи.

- Какъв е бъл гар с ки ят при нос в 
раз го во ра за бъ де ще то на ЕС и въ об ще 
има ли такъв?

 Българският при нос е мно го 
деструктивен. Много ряд ко чу вам у нас 
да се каз ва „ние” за Европа. Европа са 
„те”. Никой не е убе ден реално, че сме 
част от ЕС. Сещаме се за то ва са мо ко га
то се на ре дим на опаш ка та на летището. 
Основното, ко ето чувам, е, че от Европа 
тряб ва да ни да дат ня как ви неща. „Защо 
да ват на циганите, за що не да ват на бъл
га ри те” – то ва е лайтмотивът. А но ва та 
му ре дак ция е: „Защо да ват на гърците, а 
не да ват на бъл га ри те”, ка то се го во ри за 
оп ро ща ва не на дълговете. Ако очак ва ме 
не що от ев ро пейс ки те страни, то тряб ва 
да бъ дем и со ли дар ни с тях.

Европейският при нос на България за 
съ жа ле ние е пре дим но индивидуален. 
500600 хи ля ди бъл га ри жи ве ят там 
и имат важ на ро ля в ико но ми ки те на 
страните, в уни вер си те ти им.

- Всичко това, за ко ето разговаряме, 
въл ну ва ли ва ши те студенти?

 В кул ту ро ло ги ята са дос та 
аполитични, но имам един курс в 
европеистиката, къ де то са поактивни. 
Преди ня кол ко го ди ни се за ни ма вах
ме с из с лед ва не на тех ни те наг ла си и 
осо бе но на начина, по кой то из пол з ват 
но ви те медии. Установихме, че ос нов
ни те две клаузи, ко ито мо би ли зи рат 
сту ден ти те в Софийския университет, 
са от ед на та стра на – национализмът, 
а от дру га та – екологията. Тоест има
ме ня как во ус лов но дяс но и ляво, но 
не ка то по ли ти чес ка доктрина. При тях 
на ци она лиз мът се из ра зя ва поско ро в 
то ва да мра зиш циганите, да си про тив 
но ви ни те на тур с ки език и ня как ви дру ги 
сим во лич ни неща, ко ито ня мат осо бе
ни по ли ти чес ки измерения. От дру га та 
стра на са еколозите, ко ито се бо ре ха за 
спа ся ва не то на Иракли и по доб ни каузи. 
Любопитното в слу чая е, че и едните, и 
дру ги те мно го упо ри то пред с та вят се бе 
си за аполитични. Казват „не ис ка ме да 
пра вим по ли ти ка”, „ня ма ме иде оло гии”, 
„то ва са об що чо веш ки не ща”.

Отвращението от по ли ти чес ко то
пра ви така, че у нас ни ко га ня ма
да се сме ни системата
Ако мла ди те хо ра не ис кат да се бо рят 

да ста ват политици, да взе мат властта, 
да из ля зат на ули ца та и да за щи та
ват ня как ви ка узи – политически, а не 
общочовешки, естествено, че та зи власт 
ще си стои безкрайно. Точно та ка бе ше 
по вре ме то на Тодор Живков. Всичко, 
ко ето бе ше политическо, бе ше бе ля за
но ка то номенклатурно, гадно, скучно, 
бюрократично. Това съз да ва ше ес тес т ве
на ба ри ера пред все ки млад и чес тен чо
век да не вли за там и да не им се бърка. 
И те про дъл жа ва ха да се въз п ро из веж дат 
по меж ду си и да си управляват.

От списание „Тема”

Димитър ЦЕРОВСКИ
Малцина от ста ри те 

хо ра днес си спомнят, 
че Живовци и жи те ли те 
му очак ва ли ги бел та на 
се ло то още далеч, да
леч пре ди да се взе ме 
ре ше ние за пос т ро ява
не то на язо вир “Огоста” 
и из сел ва не то му. 

И мно зи на не го и 
дочакали. Но то на
ис ти на се случило. 
Затова раз каз ва след
но то предание.

Някога, още през 
тур с ко то робство, в 
се ло то до шъл нез най но 
откъ де бе лоб рад 
старец. Събрали 
се хо ра та око
ло него, зап ри
каз ва ли го, той 
дъл го мълчал, 
пог ла дил си бра
да та, па рекъл: 
“Помнете ми 
думата, то ва 
се ло не ма да го 
бъде. Вода ще 
го но си пет пъти, 
пе та та съв сем 
ще го зат рие”. 
Поседял малко, 
пог ле дал се ло то 
и си тръгнал.

И на ис ти на 
след години, 
през 1830 г. на 
27 юли (стар 
стил) на праз
ни ка на Св. 
Панталеймон 
пад на ла го ля
ма градушка, 
прид ру же на с 
бу ря и по ро ен 
дъжд, кой то из кър тил 
го ля ма част от по са де
ни те оре хо ви дър ве та 
в зем ли ще то на Горно 
Церовене, близ ко с гра
ни ца та на с. Живовци. 
Облакът ид вал от към 
Чипровския балкан, ми
нал през Тракийската 
рав ни на и за ми нал за 
Европейска Турция.

Второто на вод не
ние е от 1858 го ди на 
през ме сец май. На 
Спасовден е пад нал 
го лям по ро ен дъжд, 
вслед с т вие на кой то 
ре ка Огоста при дош ла 
тол ко ва голяма, че до
ри в Горно Церовене 
еди ни ят й бряг е бил 

до мес т нос ти те Под 
Стоянов лъг и Летони 
връх, а дру ги ят до 
Камено бръд це, ко ито 
съ що са към гра ни ца
та на се ло Живовци. 
Това показва, че ця ла
та ни зи на е би ла под 
водата. Това на вод не
ние е ос та на ло с име
на та Спасовска во да и 
Повогьето.

Случайно по пад нах 
на един от къс от кни га
та  “Срещи с ко ме ти те” 
от Никола Николов, 
Валери Голев и 
Венелина Рачева, из да

де на през 1986 г.
“За ко ме ти те от 1858 

г. спо ме на ва в сво ите 
ле то пис ни “не во ли” 
и мо на хът Дамаскин 
Хилендарец: 1858 
година, сеп тем в рия 
16, три пъ ти то зи ден 
зе мя та се тресе: на 6 
са ха та през деня, на 
10 на икин дия и на 6 
през нощта. И опа
ша ти звез ди яв иха се 
две – ед на мно го го ля
ма на север, дру га та 
мал ка на изток. И во ди 
го ле ми има ше през 
та зи година. Срещнах 
ста рец на 120 го ди ни 
и той не пом ни да е 
има ло друг път тол ко

ва мно го вода. И мно го 
гра до ве се потопиха: 
Плевен, Търново, 
Габрово, Ловеч, Враца 
и дру ги гра до ве и се ла 
безброй. Тази го ди
на мно го страдах, 20 
де ня око ван сто ях в 
Черепиш с букаи, 14 
дни хляб в ус та та си не 
ту рих и пак жи вях”…

Това е ед но от пот
вър ж де ни ята за на вод
не ни ето от 1858 година.

Третото на вод не ние 
е ста на ло на 12 май 
(стар стил) 1915 г. след 
по ро ен дъжд.

Четвъртото 
се е слу чи ло на 
4 сре щу 5 юни 
(нов стил) 1942 г. 
Паднал оби лен 
по ро ен дъжд по 
ця ло то по ре чие 
на ре ка Огоста 
и сут рин та ре ка
та за ля ла поч ти 
ця ло то село. 
Тогава хо ра та си 
из кар ва ли жи
вот ни те в мес
т нос т та Връо. 
Водата от нес ла 
Горановата во
де ни ца на се
ло Живовци и 
Иваново се ло 
(или Иванова 
махала), на ми
ра що се към 
град Фердинанд. 
Удавили се две 
же ни ка ра ка
чан ки от съ що то 
село.

Петата 
вода, ко ято ста ре цът 
предрекъл, е днеш ни ят 
язовир. 

Това пре да ние би ло 
забравено, до ка то не 
се за го во ри ло за из
сел ва не то на селото. 
Тогава стар ци от 
Живовци, раж да ни през 
ХIХ век, си спом ни ли 
пре да ни ето за ги бел
та на селото от сво ите 
ба щи и де ди и го раз
ка за ли на  помладите, 
ко ито днес съ що ги 
ня ма сред живите, или 
са мно го малко. И та ка 
пре да ни ето е дос тиг на
ло до днес, но днес то 
на ис ти на е об ре че но на 
забрава. ■

Предсказание
за ги бел та
на Жи вов ци
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова

oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана,
ул.“Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани, 
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и 

теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани 
и МДФ врати. Боядисване, огради и 

довършителни дейности

Монтана, ул. “Индустриална”48, 
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години  пазаруваме
с доверие!

Давам под наем оборудван магазин със санитарен 
възел в идеален център на Монтана, с 
магазинерка с опит и сигурни клиенти. 

Тел. 0988/66 20 75

ТПК “Септември” – 
Монтана

произвежда:
• дюшеци, ма си – хол ни и кухненски, 

и столове
• Отдава по ме ще ния под на ем

за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Ветеринарен кабинет
др Станислав 

Якимов
●рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 

подстригване и 
електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за 
кучета, котки, гризачи

Монтана, ул. „Парта” 
8; тел. 0888/54 3 011

ПРОДАВАМ къща
с дворно място 
520 кв. м  в 
Монтана. 
Тел. 0886/273042

ДАВАМ стая под наем, 
удобна за квартира и 

за офис, в БЦ „Огоста” 
– Монтана. 

Тел. 0899/655604

Продавам дву етаж на къ ща в цен тъ ра на Монтана с 
двор но мяс то 270 кв. м, пе че на тухла, гре до ред и 

плоча, ку ба ту ра 120 кв. м, раз гъ на та площ 55 кв. м. 
Цена по договаряне. 

ДАВАМ под на ем нов апар та мент 100 кв. м., на ем 
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.

Иван Атанасов 
управител

гр. Берковица, обл. Монтана
тел./факс 0953/88 360, GSM 0888/351 157

e-mail:ivasberk@abv.bg

КАРТЕКС 
Автомобилни 
тех но ло гич ни сис те ми
Калин Кирилов

ТАХОГРАФИ, ТЕРМОГРАФИ И 
СКОРОСТООГРАНИЧИТЕЛИ
Монтаж, ото ри зи ран сервиз,

ле га ли за ция
Механична об ра бот ка на ме та ли и не ме та ли

Телефони: 0877/598 046; 0887/598 046
www.cartecs.eu

„Ася Рапонска - 2011” ООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Рибни изкушения
●Скум рия на ска ра

●Винаги прес ни и вкус ни пържени: 
уклей, шаран, пъстърва, цаца, хек, 

картофи.

За пред ва ри тел на заявка: тел. 
0886/059 200

„Кирил Рапонски”
 – 2006” ЕООД

Магазин за ри ба 
на Общинския па зар в Монтана

●Прясна риба: 
сом, шаран, бял амур.

Собствено производство, с га ран ти ра но 
качество. От язовир: с. Студено буче, 

с. Д-р Йосифово, с. Септемврийци.

●Замразена риба: 
хек, цаца, скумрия.
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"Ставен" АД
ку пу ва зе ме дел с ка земя.

Високи цени! Плащане веднага!
0888/68 68 68; 0892/49 22 92; 0879/45 49 44; 
0885/30 24 22; 0897/83 08 73; 0884/98 99 15.

Офис: Враца, 
ул. „Христо Ботев” № 43 – сре щу ДСК.

"ТРАНСКОМ СА" ООД
Транспортно и об що

ма ши нос т ро ене

3400 Монтана, 
ж.к. „Младост” 1, бл. 24, вх. Д, ап. 9
Офис: бул. „Трети март” 84, ет. 6, 
те л. /факс 096/30 35 51

Производствена база: 
тел. 096/30 40 20, 096/30 40 22

Управител: 0899/166771.
email: transkom@bitex.bg

„ТРАНСКОМ СА” ООД
гр. Монтана

Да е  мирна и 
честита, весела и 
спорна новата 2012 
година на всички 
наши служители 
и клиенти! Да 
бъде пълна с 
плодородие, обич 
и сполука! Да се 
радваме на добро 
здраве и нека в 
новите си дела 
открием щастие! 

ОТ 
РЪКОВОДСТВОТО

Щастлива и успешна 2012 година!
На всич ки хо ра в об щи на Мизия же лая дни те 
през тази го ди на да са спорни, из пъл не ни с 
амбиция, упо рит труд и вяра! Нека има щас тие 
и топ ли на в жи во та на все ки от вас! Нека с уве-
ре ност в соб с т ве ни те си въз мож нос ти да ра-
бо тим за прос пе ри те та на гра да и общината. 
Бъдете здрави, по ве че къс мет и успехи!

Виолин КРУШОВЕНСКИ 
кмет на община Мизия

ЕТ „МАРИУС – Пламен 
Марков” – 

Ваня Емилова
Монтана

честити на своите 
служители и 
клиенти новата 2012 
година! Нека през 
цялата година ви 
съпътстват много 
успехи, здраве и 
благоденствие! 
Желая ви повече 
радост и оптимизъм!
Честита Нова 
година!

Ваня ЕМИЛОВА, 
управител

12 ч  Св. мчца Татяна. 
Св. Сава Сръбски. Св. 
мчк Мертий. Мчк Петър

13 п Св. мчци Ермил 
и Стратоник. Св. мчк 
Петър Анийски

14 с Преп. отци, 
избити в Синай и 
Раита. Св. Нина

15 н Неделя 12 
след Неделя подир 
Въздвижение на 10
те прокажени Преп. 
Гавриил Лесновски, 
Прохор Пшински, 
Павел Тивейски и Йоан 
Колибар

16 п Честни вериги 
на св. ап. Петър. Преп. 
Ромил Видински. Св. 
свщмчк Дамаскин 
Габровски

17 в Преп. Антоний 
Велики (Антоновден)

18 с Св. Атанасий и 
Кирил Александрийски 
Св. Йоаким, 
патр. Търновски 
(Атанасовден)



Жоро ТОДОРОВ
Крайдунавският ни град 

е из вес тен с пър вия бъл гар
с ки театър, с пър ва та са мо
дей на оперета, с пър во то 
жен с ко дру жес т во „Елена 
Циганелска”, с пър во то бъл
га рошвейцар с ко дру жес т во 
„Луи Айер”.

Всички ние пом ним во
ен на та ду хо ва му зи ка на 
Конния полк и един с т ве
ния во енен клуб, кой то е 
сре ди ще на ве те ра ни те от 
Отечествената война, на за
пас ни те сер жан ти и офи це
ри и военноинвалидите.

Под ръ ко вод с т во то на 
о.з. полк. Иван Стоянов, 
пред се да тел на клу ба в 
Лом, се осъ щес т вя ват 
раз лич ни по вид клуб
ни тра ди ции в след ни те 
секции: 

● По литература, ко
ято се ръ ко во ди от Иван 
Георгиев, член на Съюза 
на за пас ни те офи це ри и 
пред се да тел на ОбС на 
ве те ра ни те от войни те 
в България. Той сис тем
но ор га ни зи ра в клу ба 
сре щи с ли те ра тур ни 
твор ци от об лас т та и под 
пат ро на жа на  об лас т ния 
уп ра ви тел ор га ни зи ра 
кра евед с ки и ли те ра тур
ни четения.

● По журналистика, 
с ръ ко во ди тел Георги 
Петров, дъл го го ди шен 
жур на лист и ко рес пон
дент от АЕЦ – Козлодуй, 

член на Съюза на бъл гар с
ки те журналисти, на Съюза 
на за пас ни те офи це ри и 
пред се да тел на ОбС на ве
те ра ни те от Отечествената 
вой на в България в об щи на 
Медковец. Клубът ор га ни
зи ра кон кур си за найдоб ро 
есе, раз ка зи и репортажи.

● Клуб „Поезия”, кой то 
се ръ ко во ди от Вергиния 
Радева, поетеса, член е на 
СОСЗР, съп ру га на дъл го
го ди шен во енен слу жи тел 
в БА. В мо мен та Вергиния 
Радева пуб ли ку ва сти хо ве 
за любовта, на ар мейс ка 
тематика, за род ния край. 
На всич ки праз ни ци и бе ле
жи ти да ти тя ор га ни зи ра ре
ци та ли на спе ци ал на тема. 
Към клуб „Поезия” ак тив но 
се включ ва и по ете са та 
Тинка Йолова, из да ла сти
хос бир ка та „Да  из го риш 
от лю бов”. Тя е учи тел ка в 
Техникума по хра ни тел но
вку со ва промишленост, а 
съп ру гът й е бивш офицер.

● Клуб по музика, с ръ
ко во ди тел дъл го го диш ни ят 
ор кес т рант от во ен на та 
му зи ка в Лом Димитър 
Миков, кой то се га ръ ко во ди 

во ен ния ор кес тър „Ритмус”. 
Той про веж да ре пе ти ци ите в 
клу ба с мла ди ин с т ру мен та
лис ти и ги под гот вя за гас
т рол в чужбина. Блестящо 
е учас ти ето на със та ва в 
праз ни ци те и кон цер ти те в 

града.
На всич ки град с ки тър

жес т ва лом с ки ят во енен 
клуб ак тив но учас т ва с 
изя ви на сво ите членове, 
ор га ни зи ра ни в раз лич ни те 
му подразделения.■

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово
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Велиана ХРИСТОВА
Нямаше къ де чо век по ве

че да стъ пи ми на ла та сед
ми ца в за ла та на Института 
за ет но ло гия и фолк ло рис
ти ка при БАН, тол ко ва бе
ше претъпкана. Изненадва 
в днеш но вре ме та къв ин те
рес към но во из да де на на уч
на книга, още по ве че  ко га
то ав то рът й ни е на пус нал 
пре ди 10 години. Големият 
ет но лог и фолклорист, пуб
ли цист и граж да нин проф. 
Тодор Ив. Живков ни на
пус на на 31 де кем в ри 2001 
г. Но про дъл жа ва и днес да 
съ би ра учени, приятели, 
съмишленици, сту ден ти 
на един ни ко га неп ре къс
ван раз го вор за науката, за 
фолклора, за етнологията, 
за бля съ ка и па де ни ята на 
обществото, за кул ту ра та и 
безкултурието.

Съпругата на уче ния 
 проф. Веска Кожухарова
Живкова ка то със та ви тел 
и Ангелина Иванова ка то 
ре дак тор по да ри ха на мис
ле ща та пуб ли ка кни га та 
„Поглед през рамо“, в ко ято 
са вклю че ни пуб ли ку ва ни 
и не пуб ли ку ва ни тек с то ве 
на проф. Живков  студии, 
статии, лек ции за кур со ве
те по етнология, ко ито той 
ос но ва пре ди 20 го ди ни в 
Пловдивския уни вер си тет и 
в ЮЗУ. Някои са съб ра ни и 
раз че те ни лис т че по лис т че 
в ос та ве ния от не го архив. 

Проф. Живков съз да
де своя на уч на шко ла  по 
етнология, за щи те на с 40 
го ди ни из с ле до ва тел с ки 
труд. Създаде своя кон цеп
ция за фолк ло ра ка то тип 
кул ту ра и за фолк ло рис ти
ка та ка то спе ци фич на наука, 
свър за на с ис то ри ята и до ри 

със социологията, на ка ра 
све та да приз нае бъл гар с ка
та ет но ло гия ка то рав нос
то ен пар т ньор в све тов но то 
обществознание. Колеги 
на уче ния от ня ко гаш ния 
Институт за фолк лор при 
БАН, чий то ди рек тор той 
бе в те че ние на 10 години, 
пре по да ва те ли и бив ши не
го ви сту ден ти от ПлУ, ко ито 
той е по вел по стъ па ла та на 
на ука та и на морала, про
дъл жи ха се га своя ди алог с 
него. Защото чрез кни га та 

си той бе там  на та зи осо
бе на пре ми ера в института. 
И ни що от твор би те и де
ла та му не се ока за из тър
ка но от времето. А то ва е 
нещото, ко ето пра ви чо ве ка 
Голям.

Всеки, кой то е об щу вал с 
проф. Живков, по свой на
чин усе ща не го во то при със
т вие и вли яни ето му вър ху 
се бе си. Ученият на ми ра 
оча ро ва ние в из с ле до ва тел
с ки те му търсения, жур
на лис тът  в пуб ли цис тич

ни те му статии, при яте лят 
 в не пов то ри ми те сре щи с 
него, ко ито ви на ги те ка рат 
да мислиш. Всъщност той 
бе скро мен и до ри кро тък 
чо век  и ка то учен, и ка то 
„началник“, и ка то депутат. 
Но онова, ко ето написа, 
не из мен но бе бе ля за но от 
мощ на харизма. Той бе 
ед нов ре мен но Интелект и 
Интелигент. Който ни ко га 
не ос та на без раз ли чен към 
по ро ка и към по губ ва не то 
на ду хов нос т та в България. 
В съ че та ние с яр ка граж
дан с ка по зи ция и бе зу кор на 
поч те ност то ва го нап ра
ви пред с та ви тел на она зи 
ряд ка гру па от гра мад ни 
личности, ко ято днес е на 
из чез ва не в об щес т во то ни. 
Изумително е, че в днеш
но то вре ме на от в ра ти тел на 
без ду хов ност пред с та ви те
ли на раз лич ни по ко ле ния 
уче ни пре пъл ни ха за ла та 
на Института за ет но ло гия 
и фолклористика, за да си 
по да дат ръ ка чрез пос ла ни
ята на проф. Живков. Това 
бя ха ми го ве на бяг с т во към 
един свят на ду хов ни те 
ценности, от кой то мис ле
щи ят чо век има от ча яна 
потребност!

Непубликувани тек с то ве на проф. Тодор Ив. Живков 
ви дя ха бял свят в кни га та „Поглед през ра мо”

Димитър МАРКОВ, Враца
Такива сме си вра ча ни те – шантави. И 

неслучайно, как то нег ри те и ци га ни те се обиж дат 
съ от вет но на чер нил ка и мангал, ние пък – на 
музевир. И май си се гор де ем с това. Открай вре
ме сме си вър ла опо зи ция – още от Стамболово 
и Фердинандово (за сред но ве ко ви ето и ан тич нос
т та ня мам сведение, но не мо же и то га ва да не е 
би ло тъй). 

Така ста на и след пос лед ни те мес т ни избори. 
Тъкмо уп рав ля ва щи те поч на ха да пра вят не щич
ко за нас, ние пак ми нах ме в опо зи ция (да но да 
е за добро), та ядо сах ме „ба щи ца та” си, кой то 
(да но не е истина) бе ци ти ран от вра чан с ки вес т
ник да казва, че щом не сме гла су ва ли тъй как то 
той иска, „ще зат рие фут бо ла и гра да”. Напразно 
в съ щия или в друг вес т ник ча ках опровержение, 
че не е има ло та ко ва изказване. Явно е имало. Е, 
как то се ви ка тогава, „но ко мент”. 

Сега за страната. За то кущо от ми на ли те из бо
ри ще спо ме на само, че ка то връх на всич ко бе 
„бла го род с т во то” с из на ся не то на де пу тат с ки гръб 
на чу ва ли с бюлетини. А ина че яв но и 2012а ня
ма да ни зарадва. Заплати зам ра зе ни – вди га се 
са мо минималната, тя пък ще вдиг не ме ди цин
с ки те и дру ги такси... За пен си ите не що мъл вят 
са мо за найниските, за дру ги те да но по не ин дек
са ция за ин ф ла ци ята да има? Затова ми хрумна, 
че у нас ста ва как то пре ди мно го вре ме в Англия: 
там в XVII век „ов це те изя до ха се ля ни те”, а у нас 
в XXI век „ав тос т ра ди те изя до ха пен си оне ри те”. 
Толкова за ми ла та ни не щас т на родина, де то все 
без ре зер в но под к ре пя съ се ди те си, а те все без
ре зер в но й се подиграват. Справка: сръб с ки ят 
тор моз над бъл га ри те в Западните покрайнини, 
ма ке дон с ки те пос то ян ни ан ти бъл гар с ки пи са ния 
и действия, тур с ко то вме ша тел с т во във вът реш
ни те ни дела.

За Европа и света. Вождовете на Еврозоната 
на ли ват ли, на ли ват „греш ни” па ри в без дън на та 
да на иди на елин с ка каца, а са ми те гър ци си иг
ра ят на „ту ка има, ту ка не ма” – не щем помощ, 
не щем еврозона, ис ка ме референдум, пос ле не 
ис ка ме ... Ами, на ли вай те им още тогава, пък за 
други, ка то нас, се стискайте! Алчността на бо га
ти те дър жа ви до ка ра ми зе рия и глад в бедните, 
но до ка ра и брожения, осо бе но та зи го ди на в 
Северна Африка и Близкия изток. Да взе мем 
за при мер Либия: още не из с ти нал тру път на 
Кадафи и по бе ди те ли те обявиха, че връ щат ха
ре ми те и шериата. Е, ще за поч нат да ре жат уши 
и носове, ще уби ват с камъни, как то и до се га си 
ста ва в „дъл бо ко де мок ра тич ни те” Саудитска 
Арибия, Иран и Афганистан. Ами по бе ди ли те ис
ля мис ти в Египет не поч на ха ли вед на га тор моз 
над та мош ни те християни. Загрижи ли се хрис ти
ян с ки ят свят за тях? Да, заг ри жи се, но са мо за 
ин те ре си те си: ли бийс кия и иракс кия петрол, еги
пет с кия газ и дру ги подобни. 

А в съ що то вре ме Китай ти хо и крот ко зав ла дя
ва света. Да си при пом ним лю би ма та им фраза: 
„Не е ва жен цве тът на котката, а да ли ло ви миш
ки”. И ло вят ли, ловят. Ние от дав на свик нах ме 
с тех ни те ментета, ала да леч не са мо при нас е 
та ка. Нас ко ро поз на ти ни до не со ха от САЩ су ве
ни ри „Мейд ин Чайна”. Е, щом и там е така, как во 
да се оплакваме.

Така вър ви светът. А при ро да та (съ си па
на от нас) бав но и без въз в рат но загива. Какво 
повече...■

Мнение

Шантав ли е
светът?

Интелектът, кой то 
има ше съ вест

Възходът на 
Военния клуб в Лом


