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Посланикът на 
Република 

Унгария бе при ета от 
кме та на гра да Герго 
Гергов. По вре ме на 
сре ща та ви дин с ки ят 
кмет за поз на сво ята 
гос тен ка с ня кои от 
проектите, по ко ито 
ра бо ти общината: за 
вод ния цикъл, де по то 
за би то ви отпадъци, 
за щи те ни те жи ли ща и 
из г раж да не на съв ре
мен ни и со ци ал ни жи
ли ща за со ци
ал но слаби, 
без дом ни и 
мар ги на ли зи
ра ни  групи. 

Гжа Ланг 
за яви кол ко 
е впе чат ле на 
от факта, че в 
рам ки те на ня
кол ко ме се ца 
Герго Гергов и 
не го ви ят екип 
са ус пе ли да 
из гот вят до бър 
план за спра
вя не с де фи
ци та и фи нан
со вия дълг. Тя 
ак цен ти ра и 
вър ху те ма та 
за раз ви ти ето 
на ту риз ма в 
региона, ка то 
пред ло жи сво
ето съ дейс т вие за под
по ма га не на съв мес т ни 

про ек ти с дру ги гра до ве 
по по ре чи ето на Дунав. 

След сре ща та Герго 
Герго и Юдит Ланг се 
вклю чи ха в тър жес т ве
на та це ре мо ния пред 
па мет на та пло ча на 
Лайош Кошут в гра
да за от бе ляз ва не на 
164ата го диш ни на от 
Унгарската ре во лю ция 
и бор ба та за свобода. 
Видин ста ва гос топ ри
емен дом за за бе ле жи
тел ния син на Унгария 

след не ус пе ха на ре во
лю ци ята от 18481849 

г., ко га то част от учас
т ни ци те в нея тър сят 
убе жи ще из вън стра
на та. 

В знак на приз на
тел ност към де ло то 
на Лайош Кошут и 
не го ви те съратници 
пред па мет на та пло
ча бя ха под не се ни 
вен ци и цветя. 

Юдит Ланг гос
ту ва на сто па ни те 
в къщата, къ де то е 
бил при ютен Лайош 
Кошут. На ча ша ка
фе тя раз го ва ря със 
Сашка Николова, 
ко ято е праправнуч
ка на хората, да ли 
ня ко га под с лон на 
ун гар с кия ре во
лю ци онер и бо рец 
за независимост. 
Посланикът на 
Унгария бла го
да ри за топ ло то 
гостоприемство, ко
ето кме тът на гра да и 
ви дин ча ни са пред ло
жи ли в то зи прек ра
сен слън чев ден. ■

Общо 33 про ек та за 
мал ко над 28 млн. 

лв. се из пъл ня ват в мо
мен та в oбщина Монтана, 
ко ето е по ве че от ед на 
тре та от всич ки про ек ти 
в областта. Реално прик
лю чи ли са 16 на стойност 
бли зо 3 млн. лв. 

Найго ля ма ак тив ност 
при разработването, уп
рав ле ни ето и из пъл не
ни ето на про ек ти има 
час т ни ят сектор, след ван 
от об щин с ка та ад ми
нис т ра ция и училищата. 

Оперативните програми, 
към ко ито има найси лен 
интерес, са Оперативна 
прог ра ма „Развитие на 
чо веш ки те ре сур си” и 
Оперативна прог ра ма 
„Конкурентоспособност”. 
Това съ об щи ха от 
Областния ин фор ма ци
онен цен тър – Монтана на 
пър ва та ин фор ма ци он на 
сре ща в oбщина Монтана. 

На съ би ти ето бя ха 
пред с та ве ни обоб ще ни 
дан ни за из пъл не ни ето 
на про ек ти със сред с

т ва от Структурните и 
Кохезионния фон до ве 
(СКФ) на мес т но ниво, 
как то и от во ре ни те про
це ду ри по опе ра тив ни те 
програми, по ко ито мо же 
да се кан ди датс т ва с про
ек т ни предложения. 

По ОП 
„Административен ка па
ци тет” ще бъ де из г ра ден 
пор тал за об щин с ки ус
лу ги и ин тег ра ция с ин
ди ви ду ал ни те ин тер нет 
стра ни ци на общините, 
кой то це ли пре дос та вя

не на ка чес т ве ни елек т
рон ни ад ми нис т ра тив ни 
услуги, съ об щи зам.кме
тът на Община Монтана 
Тихомир Антонов. 

Със сред с т ва от съ ща та 
опе ра тив на прог ра ма ще 
бъ де нап ра вен ана лиз на 
со ци ал ноико но ми чес ко то 
раз ви тие на вся ка ед на об
щи на в областта, до пъл ни 
Галя ДоноваИванова, гл. 
ек с перт в Областна ад ми
нис т ра ция Монтана. 

Представителите на 
об щин с ка та и об лас т
на та администрации, 
ре ги онал ни те струк ту
ри на ми нис тер с т ва та 
и неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ции бя ха за поз
на ти с въз мож нос ти те 
за кан ди датс т ва не по 
ОП „Административен 
ка па ци тет” (ОПАК) и 
Оперативна прог ра ма 
„Развитие на чо веш ки те 
ре сур си” (ОПРЧР). 

Организатор на съ
би ти ето бе Областен 
ин фор ма ци онен цен тър 
– Монтана, съз да ден по 
про ект по Оперативна 
прог ра ма „Техническа 
по мощ”, съ фи нан си ра
на от Европейския съ юз 
чрез Европейския фонд 
за ре ги онал но развитие. 
Стойността на про ек та е 
372 350 лв., ка то из пъл не
ни ето му ще про дъл жи до 
сре да та на  2014 година. 
■Слово плюс

Проекти за над 74 млн. лв. се
из пъл ня ват в об ласт Монтана

Видинчани 
от да до ха 
почиткъм
паметта
наЛайош
Кошут

Нейно 
Превъзходителство 
Юдит Ланг 
по се ти Видин в 
на ве че ри ето 
на националния 
праз ник на Унгария 
15 март

С ре ше ние от 16 фев ру
ари та зи го ди на Софийският 
апе ла ти вен съд пот вър ди 
ре ше ни ето на ок ръж ния съд 
в Монтана, ка то обя ви до
го въ ра меж ду  ОМЦ (бив ша 
поликлиника)  Монтана,  
и „Образна диагностика“  
 Враца, за нищожен. 
Решението мо же да се об жал
ва в ед но ме се чен срок. 

В ре ше ни ето на 
Апелативния съд е по
со че но още, че „Образна 
диагностика“ тряб ва да пла ти 
раз нос ки те по де ло то в раз
мер на 4000 лева. За как во 
всъщ ност се съ дят об щи на та 
и „Образна диагнвостика“? 
За два до го во ра за от да ва не 

под на ем на по ме ще ния в 
мон тан с ка та поликлиника, 
къ де то фир ма та от Враца 
тряб ва ше да мон ти ра апарт 
за ЯМР и дру ги съв ре мен ни 
апар ти за изследване. 

Двата до го во ра меж
ду ОМЦ и „Образна 
диагностика“ са 
несъстоятелни, за що то без 
да има право, уп ра ви те лят 
на ОМЦ през 2007 го ди на е 
от дал под на ем помещения, 
ко ито над х вър лят  5 про цен та 
от ба лан со ва та стойност на 
дружеството. 

За тях той е тряб ва
ло да ис ка одоб ре ние от 
Общинския съвет. 
(От сайта www.novinitem.com)

ИАпелативният
съд да де 
по лик ли ни ка та
на об щи на та 



В община Роман
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Обществено об съж да не 
на кон цеп ци ята за раз ви тие 
на ре ги онал ния ту рис ти
чес ки про дукт се про ве де в 
за ла та на ОбС  Видин. То 
е във връз ка с под го тов ка та 
на Проект „Област Видин 
– северозападната пор та на 
България” по Оперативна 
прог ра ма «Регионално раз

ви тие», схе ма „Подкрепа за 
раз ви тие на ре ги онал ния 
ту рис ти чес ки про дукт и 
мар ке тинг на дес ти на ци
ите”. На об съж да не то при
със т ва ха пред с та ви те ли на 
Областния и Общинския 
съ вет по туризъм, на пар т
ньор с ки те об щи ни Видин, 
Белоградчик, Димово, 

Макреш, Грамада, Кула и 
Ново село, ор га ни за ции 
и граждани, съп ри час т ни 
към раз ви ти ето на туризма. 
Подписан бе и пар т ньор с
ки ят до го вор по проекта. 

Проектът тряб ва да бъ
де де по зи ран по елек т ро
нен път до 15.03.2012 г. 
■Слово плюс

Проект “Подкрепа
задостоенживот”

На про ве де ния в не
де ля кмет с ки из бор 

в се ло Радовене, об щи на 
Роман, убе ди тел но спе че ли 
пред ло же ни ят от ГЕРБ кан
ди дат Милчо Кузманов, за 
ко го то са гла су ва ли 128 от 
об що яви ли те се в сел с ка
та сек ция 251 избиратели. 
Радовене по брой жи те
ли  379, е на гра ни ца та на 
при ети те 350 за из бор на 
кмет и без мал ко да ос та не 
без такъв. 

Броят на из би ра те ли
те е 289, а в по ред ния и 
окон ча те лен ден за из бор 
ак тив нос т та на хо ра та 
тук бе бли зо 87 про цен та. 
Кандидатът на уп рав ля ва
щи те раз би съ щес т ву ва щия 

от го ди ни дам с ки гам бит в 
мал ко то селце, къ де то две 
да ми кан ди дат ки си сме ня
ха са мо столовете. 

През еди ния ман дат кме
ту ва ше едната, а дру га та бе 
сек ре тар ка на кметството, 
след то ва обратно.

До те зи из бо ри по ни кое 
вре ме се стигна, след ка то 
на ба ло та жа през есен та 

Петя Вутова, из д г на та от 
Партия „Лидер“, и Лалка 
Найденова, от РЗС, по
лу чи ха по ра вен брой от 
гла со ве те на сво ите съсe
ля ни . С пе че ли ли ят над п ре
ва ра та за кмет с кия стол в 
Радовене Милчо Кузманов 
е на 51 години, по про фе
сия каменоделец. ■Слово 
плюс

Нова со ци ал на кух ня за 
бед ни от во ри вра ти във 
Видин. Вече вся ка съ бо та 
от 10.30 до 12.30 в тра пе за
ри ята на ма нас тир „Успение 
Богородично“ ще се раз да ва 
хра на на нуж да ещи те се 
граждани. Тук бед ни те хо ра 

ще имат въз мож ност да се 
нах ра нят и да взе мат хра на 
за вкъщи. 

Новата со ци ал на кух
ня е ор га ни зи ра на от 
Видинската митрополия, 
под к ре пе на от неп ра ви
тел с т ве на организация. 

Организаторите са из б ра ли 
съ бот ния ден, за що то то
га ва не ра бо ти со ци ал ния 
патронаж, а в не де ля има 
со ци ал на кух ня в ка тед
рал ния храм „Св. вмчк 
Димитър Солунски“. 
■Слово плюс

Нова тра пе за рия 
за бед ни 
във Видин

Публично об съж да не на 
про ек та "ОбластВидин–
северозападнатапорта
наБългария"

В Община Белоградчик бя ха 
под пи са ни и връ че ни до пъл

ни тел ни спо ра зу ме ния към тру дов 
до го вор на 30 лич ни асис тен ти по 
про ект „Подкрепа за дос то ен жи
вот” – схе ма „Алтернативи” по ОП 
„Развитие на чо веш ки те ре сур си”. Те 
ще ра бо тят на 6ча сов ра бо тен ден. 
Потребителите на ус лу га та са ли ца с 
трай ни ув реж да ния и зат руд не ния за 
самообслужване.

Срокът на до го во ри те с лич ни те 
асис тен ти и пот ре би те ли те се удъл

жа ва до 3 сеп тем в ри 2012 година.
Както е известно, про ек тът стар ти

ра в на ча ло то на го ди на та – 10 яну
ари 2012 година. 

В пър вия етап бя ха вклю че ни 8 
пот ре би те ли и 8 асистенти, а пър
во на чал ни ят срок на до го во ра  бе 7 
март 2012 година, но след одоб ре ние 
от Агенция „Социално под по ма га не 
с анекс той се удъл жи до 3 сеп тем в
ри та зи година,  ка то ус лу га та ще се 
пре дос та вя на още 23 лица. ■Слово 
плюс

ГЕРБ раз би 
дам с ки гам бит

Ирен ТОКИНА
Среща меж ду 

институциите, от го вор ни 
за въз пи та ни ето и пра вил
но то от г леж да не на де ца та 
в не рав нос той но по ло же
ние – ли ше ни от ро ди тел
с ки гри жи и сираци, бе 
про ве де на по ини ци ати ва 
на ОД МВР Монтана и 
РУП Берковица.

Повод за ор га ни зи ра
не то на кръг ла та ма са бе 
бяг с т во то на 14го диш на та 
Мая Кирилова от Центъра 
за нас та ня ва не от се ме ен 
тип в гр. Берковица пре ди 
две седмици. Момичето 
бе в не из вес т ност ця ла 
седмица, а при из дир ва не
то му се вклю чи ха по ли
цаи от ОД МВР  Монтана, 
РУП  Берковица, РУП 
 Лом, ОД МВР  Видин и 
две районни уп рав ле ния 
на по ли ци ята в столицата. 
Акцията за вър ши 
успешно, след ка то 14го

диш ното мо ми че бе от к ри
то нев ре ди мо в сто ли ца та 
при своя брат.

Нехуманно от но ше ние 
към децата, неп ро фе си
она лен пе да го ги чес ки 
под ход и лип са на при
ятел с ко от но ше ние към 
тийнейджъ ри те са ус та но
ви ли по ли цейс ки те слу жи
те ли при по се ще ни ята си в 
две те со ци ал ни за ве де ния 
в Берковица след бяг с т
во то на Мая. Те пре по ръ
ча ха на пе да го ги чес кия 
пер со нал почес ти бе се ди 
с децата, склон ни към 
бягства, за топ ля не на вза
имо от но ше ни ята и мик
рок ли ма та в ко лек ти ви те 
им и пого ля ма за ин те ре
со ва ност към проб ле ми те 
на подрастващите. 

Служителите на 
Центъра за нас та ня ва
не от се ме ен тип и Дома 
за деца, ли ше ни от ро
ди тел с ки гри жи “Люба 

Тенева” из ло жи ха 
ка то проб лем ни 
ог ра ни че ни те си 
бюджети, по ра ди 
ко ито не мо гат да 
оси гу рят джоб ни те 
па ри на децата, а 
то ва по раж да краж
би и престъпления. 
Липсата на ак ту ал
ни сним ки на всич
ки въз пи та ни ци 
пък въз п ре пятс т ва 
из дир ва не то им, в 
слу чай че избягат. 
Повечето от близ
ки те и род ни ни те 
на де ца та ня мат 
ад рес ни ре гис т ра
ции и то ва пра ви 
кон так ти те с тях 
не въз мож ни при 
въз ник ва не на проб лем ни 
ситуации. 

Служителите на со ци ал
ни те за ве де ния по ис ка ха 
и почес т ни по се ще ния на 
по ли цейс ки те слу жи те ли 

в те зи до мо ве и центрове, 
по ве че беседи, на со че ни 
сре щу аг ре си ята и уве
ли ча ва не на рес пек та 
към пред с та ви те ли те на 
полицията.

Ръководството на РУП  

Берковица при зо ва со ци ал
ни те слу жи те ли да за си лят 
въз пи та тел на та дейност в 
до мо ве те и не за бав но да се 
свър з ват с тях в слу чай на 
бяг с т ва на непълнолетни. 
Инспекторите от дет с

ка пе да го ги чес ка стая се 
ан га жи ра ха с еже сед мич
ни по се ще ния в то зи тип 
за ве де ния за за поз на ва не 
с проб ле ми те и съв мес
т но тър се не на тех ни те 
разрешения.■В 

Бе
рк

ов
иц

а

Дискусия за проблемите
надецатабезродители

СНИМКА: АВТОРЪТ
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Ели КОНСТАНТИНОВА
Сензационно на бри финг 

ма жо ри тар но из б ра ни ят за 
на ро ден пред с та ви тел от 
Партия ГЕРБ в 41вия бъл
гар с ки пар ла мент Николай 
Коцев съобщи, че на пус ка 
де пу тат с ка та скамейка. 
Своето решение, ко ето ве че 
е спо де лил ус т но как то с 
пре ми ера Бойко Борисов и 
ли де ра на ГЕРБ и ви цеп
ре ми ер Цветан Цветанов, 
а съ що и с ръ ко вод с т во то 
на пар ла мен тар на та гру па 
на сво ята партия, Коцев 
мо ти ви ра с не въз мож нос т
та да съв мес тя ва ра бо та та 

си ка то на ро ден из б ра
ник и об лас тен пар ти ен 
ръководител. Негов ли
чен из бор е да ос та не във 
Враца и ре ги она ка то ли дер 
на уп рав ля ва ща та пар тия и 
та ка да мо же със своя опит, 
кон так ти и въз мож нос ти 
да ра бо ти по ве че на бла гу 
вра ча ни и региона.

Пред вра чан с ки те жур на
лис ти Николай Коцев, кой
то бе из б ран ма жо ри тар но 
за на ро ден представител, 
заяви, че ре ше ни ето му е 
взето, след ка то във Враца 
ГЕРБ за гу би ха кмет с кия 
пост и лич ни те анализи, 

ко ито той си е нап ра вил 
след това. 

Веднага след за гу ба та 
сре щу не го не е има ло ни
как ви упреци, до ри пре
ми ерът Борисов е из ра зил 
разбиране, спо де ли той. 
Личната си цел да ос та
не ка то об лас тен во деч на 
ГЕРБ във Врачанско Коцев 
обяс ни с това, че ис ка да 
из пол з ва връз ки те си в 
ми нис тер с т ва и ве дом с т ва 
за ре ша ва не проб ле ми те на 
гра да и не го ви те жители. 

Той из ра зи и огор че
ние от ме дийни те на пад ки 
сре щу не го и смя та да по

ис ка ця лос т на ре ви зия на 
имот но то му състояние, на 
жи ли ще то му в бив ша та 
ре зи ден ция “Турканица “ и 
фирмите, свър за ни с не го 
и не го ви близки, на бан ко
ви те му смет ки у нас и в 
чужбина. 

Промените в за ко
на да ват въз мож ност на 
ма жо ри тар но из б ра ния 
де пу тат да напусне, ка
то на не го во мяс то вли за 
след ва щия от кан ди дат
с ка та пар тий на листа, за 
ГЕРБ – Враца, то ва ще е 
Мирослав Маринов, бан кер 
от Козлодуй.■

Николай Коцев 
на пус ка пар ла мен та

В периода 59 март евродепутатът Владимир 
Уручев ( ЕНП/ГЕРБ)  и неправителствената 

организация Единение Д.Е.Н. организираха в ЕП  
научен семинар и изложба на тема “Български 
високи и нанотехнологии за повишена сигурност и 
подобра защита на европейските граждани”. Година 
порано, същата експозиция бе подредена и в 
българското Народно събрание. 

Научният семинар се проведе на 6 март с 
участието на български и чуждестранни лектори от 
Германия и Австрия, а изложбата беше официално 
открита от евродепутата Владимир Уручев и 
председателя на сдружение Единение Д.Е.Н 
проф. Живко Желев с демонстрация на ритуала 
Орфеево винопиене с български мавруд в музикален 
съпровод от  българска традиционна каба гайда и 
изпълнения на народната певица Валя Балканска.  

Форумът  включваше два панела. В първия бяха 
представени значението на нанотехнологиите за 
лична и национална сигурност, а  втората част беше 
посветена на феномените и качеството на водата 
като основен елемент на холистичното земеделие. 

По време на изложбата бяха демонстрирани 
различни нанотехнологии срещу фалшификация на 
стоки и документи, проследяване на автентичност, 
персонализирана защита, разшифроване на изтрити 
маркировки, разчитане на скрити шифри върху 
метални повърхности и други иновативни методи, 
представени и приети в ООН и  внедрени пилотно в 
5 европейски държави, сред които и България.

Посетителите ще имат възможност да се 
запознаят на място с машините, които служат 
за защита на документи и ценни книжа срещу 
фалшификация, срещу акцизни и данъчни 
измами, за холистично земеделие и за борба с 
организираната престъпност, трафика на оръжия и 
кражбите на МПСта.■

Евродепутатът 
Владимир Уручев бе 
домакин на научен
семинариизложба
нананотехнологии

С Решение № 254 от 23.02.2012 г. на кме та на 
Община Враца инж. Николай Иванов е

от к ри та про це ду ра за въз ла га не на об щес т ве на 
по ръч ка за изборнаизпълнителнастроител
номонтажниработинаобект„Реконструкция
наводопроводнатамрежаиреконструкцияи
удължаваненаканализационнатамрежанагр.
Враца–ЕтапII”, по  про ект “Интегриран про ект 
за Водния ци къл на Град Враца” по Договор № 
58111С065
256/15.01.2010 г. 
за пре дос та вя не 
на без въз мез д на 
фи нан со ва по
мощ по при ори
тет на ос 1 от ОП 
“Околна среда”. 

Обектът на 
по ръч ка та е 
осъ щес т вя ва не 
на стро ител но
мон та жи ра бо ти 
по из г раж да не на 17 852 м ка на ли за ци он на мрежа, 
вклю чи тел но ка на ли за ци он на пом пе на стан ция в 
кв. Бистрец и на 34 148 м во доп ро вод на мре жа в 
гр. Враца, вклю чи тел но част от ма гис т рал ния во
доп ро вод за гр. Мездра (3 752 м).

Проектната стойност на об щес т ве на та по ръч ка е 
19 179 926 лв. без ДДС.

Срокът за по лу ча ва не на офер ти
е 16 ч. на 05.04.2012 г.
Пълен дос тъп до до ку мен та ци ята е пре дос

та вен на офи ци ал на та ин тер нет стра ни ца на 
Община Враца  www.vratza.bg. 

Отдел «Връзки с обществеността»

Даниела ХИТОВА
Работна среща, 

посветена на проекта 
“Воден цикъл”, се проведе 
в Министерството на 
околната среда и водите в 
София. На нея присъстваха 
министър Нона Караджова, 
зам.министър Ивелина 
Василева и Йоана 
Христова – ръководител 
на междинното звено на 
ОП „Околна среда 2007 – 
2013”. От страна на община 
Враца в срещата участваха 
инж. Красимира Георгиева 
 зам.кмет по европейско 
финансиране и обществени 
поръчки, инж. Марияна 
Рашева – директор на 
звеното за изпълнение на 
проекта „Воден цикъл” и 
счетоводителят на проекта 
Петър Койчев.

Инж. Марияна 
Рашева докладва за 
напредъка по проекта. 
Разгледани бяха също 
закъсненията от графика 

за дейностите, вследствие 
на обжалванията пред 
КЗК и ВАС на избрания 
изпълнител от други 
участници.

Това са закъсненията на 
обществените поръчки за 
възлагане на строително
монтажните работи. 
Обсъдени бяха технически 
въпроси, свързани с 
избора на материала за 
проектиране и изграждане 
на довеждащия водопровод 
от язовир „Среченска бара”.

В резултат на 
проведената среща, инж. 
Красимира Георгиева пое 
ангажимента обществената 
поръчка за реконструкцията 
на водопроводната 
и канализационна 
мрежа – етап ІІ да бъде 
обявена на 22 февруари. 
Ще бъде актуализиран 
графикът на дейностите 
по проекта съобразно 
решенията на Върховния 
административен съд.■

Напредва 
проектът “Воден
цикъл”въвВраца

Открита 
процедура за 
възлаганена
обществена
поръчка

Дневният 
цен тър за 
ин ва ли ди 
във Видин 
затвори
врати

След ка то ре али за
ци ята на про ект по ОП 
„Развитите на чо веш ки те 
ре сур си“, из пъл ня ван 
съв мес т но със Съюза на 
ин ва ли ди те в България 
приключи, днев ни ят цен
тър за въз рас т ни хо ра 
с ув реж да ния зат во ри 
врати.

Макар да са нап ра ве
ни всич ки не об хо ди ми 
постъпки, за да бъ де 
фи нан си ра на дейнос т та 
на центъра, кри за та и тук 
си ка за теж ка та дума. 

Центърът за поч ва 
дейнос т та си от 1 ап рил 
2011 година, а въз рас
т ни те хо ра,  ко ито имат 
се мейс т ва, са по се ща ва
ли до ма са мо през деня. 
За тях са се гри жи ли 12 
спе ци алис ти  психолози, 
рехабилитатори, ки
не зи те ра пев ти и 
физиотерапевт. 

Очаква се ско ро нуж
ни те сред с т ва да бъ дат 
на ме ре ни и цен тъ рът 
от но во да заработи. 
■Слово плюс

На 19 март де вет уче ни
ци от СОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” и три ма от СОУ 
“Христо Ботев”, гр. Козлодуй, 
за еха клю чо ви по зи ции в 
атом на та елек т ро цен т ра ла в 
рам ки те на на ци онал на та ини
ци ати ва “Мениджър за един 
ден”. АЕЦ 
“Козлодуй” се 
при съ еди ни 
за чет вър ти 
по ре ден път 
към проявата, 
ор га ни зи ра на 
от фон да ция 
“Джуниър 
Ачийвмънт 
България” и 
про веж да на 
под пат ро на жа 
на ми нис тъ ра 
на фи нан си
те Симеон 
Дянков.

С длъж нос
т та из пъл ни
те лен ди рек тор на цен т ра ла та 
бе ан га жи ран Венелин Велев 
от 12 клас на СОУ “Св. св. 
Кирил и Методий”. Другите 
ръ ко вод ни позиции, ко ито по 
вре ме на ини ци ати ва та бя
ха ог ла ве ни от мла де жи те с 
ме ни джър с ки амбиции, бя ха 
на ди рек то ри на ди рек ци ите 
“Безопасност и ка чес т во”, 
“Развитие и мо дер ни за ции” 

и “Икономика и фи нан си”; 
на ръ ко во ди те ли на уп рав
ле ни ята “Експлоатация”, 
“Правно”, “Търговско”, 
“Сигурност”, “Инвестиции” 
и “Администрация и кон т
рол”; на глав ни ин же не ри на 
Електропроизводство – 1 и на 

Електропроизводство – 2.
В на ча ло то на своя ра бо тен 

ден уче ни ци те по лу чи ха от 
Александър Николов, из пъл
ни те лен ди рек тор на “АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, до го во ри за 
вре мен но уп рав ле ние и длъж
нос т ни характеристики. След 
то ва все ки от тях зае оп ре
де ле но то му ра бот но мяс то 
и по лу чи въз мож ност да се 

за поз нае как прак ти чес ки се 
осъ щес т вя ва ръ ко вод с т во
то на дейнос ти те в атом на та 
централа. Младите ме ни джъ
ри по се ти ха и ко манд ни и 
ма шин ни за ли на 440ме га
ва то вия вто ри и на 1000ме
га ва то вия пе ти енергоблок. 

Програмата 
им за вър ши 
с пре зен та
ция на те ма 
“Ефективният 
ме ни джър”, 
ка то уче ни ци те 
се за поз на ха 
със сти ло ве те 
на уп рав ле ние 
и про ве ри ха 
към кой от те зи 
сти ло ве те ка то 
лич нос ти са 
склон ни да се 
придържат.

Участието 
на АЕЦ 
“Козлодуй” в 

“Мениджър за един ден” се 
прев ръ ща в доб ра традиция, 
чрез ко ято ръ ко вод с т во то 
на цен т ра ла та пот вър ж да ва 
трайна та си ан га жи ра ност за 
ин вес ти ра не в раз ви ти ето на 
чо веш кия ка пи тал и за прив
ли ча не на ин те ре са на мла
ди те хо ра към дейнос т та на 
атом на та централа. ■Слово 
плюс

Ученици бя ха ме ни джъ ри за
един ден вАЕЦ“Козлодуй”
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Борис БОРИСОВ 

Може да се спо ри кои са хо ра та на 
тру да в България и кои не са, но е 

безспорно, че в па зар но то сто пан с т во /си
но ним на капитализма/, съ щес т ву ва ед на 
ог ром на ма са от хора, ко ито жи ве ят са мо 
или пре дим но от своя фи зи чес ки и ин те
лек ту ален труд, жи ве ли са та ка  ка то се
гаш ни те пен си оне ри и безработните, или 
ще жи ве ят та ка  ка то се гаш ни те уче ни ци 
и студенти.

Всички те имат об щи трай ни интереси, 
ко ито в един не ма лък пе ри од от раз
ви ти ето на България са обус ло ве ни от 
нис кия жиз нен стандарт, 
безработицата, не дос тойно то 
зап ла ща не на тру да им, лип са 
на въз мож нос ти за раз г ръ ща
не на чо веш ки те способности, 
уме ния и талант. И найваж но
то – всич ки те вло ши ха сво ите 
жиз не ни показатели, ока за ха 
се на гу бе ща та стра на при т.н. 
пре ход и са без осо бе ни пер с
пек ти ви в жи во та си.

Тези хо ра  имат нуж да от 
за щи та на тру да си, са ми ин
ди ви ду ал но или ор га ни зи ра но 
се защитават, очак ват за щи та 
от об щес т ве ни те фак то ри – 
държава, синдикати, по ли ти
чес ки партии.

Исторически, с дъл го го диш
ни опит и практика, с яс но за
яве ни прог ра ми ка то за щит ник 
на тру до ви те хо ра в пого ля ма 
или помал ка сте пен са се 
до ка за ли ле ви те партии, а в 
България – найго ля ма та сил
на ля ва пар тия – Българската 
со ци алис ти чес ка партия.

В прог ра ма та на БСП, са 
впи са ни две задачи: Първата, 
да леч на та – ис то ри чес ко то 
пре одо ля ва не на ка пи та лиз
ма ка то про цес на не го во то 
пос ле до ва тел но ог ра ни ча ва
не и обезсилване. Втората, 
ак ту ал на та – на се гаш ния 
етап /не ка под чер та ем – на 
сегашния/ ние под чи ня ва ме 
дейнос т та си /не ка под чер та
ем  подчиняваме/ на на деж д
на та за щи та /не ка под чер та ем 
 надеждната/ на ин те ре си те 
на хо ра та на труда, на бед ни те 
и изоставените, на ра бот ни ци
те и служителите.

Ако се взрем в се гаш на та 
дейност на БСП, не ми ну емо 
въз ник ват ня кол ко въпроса:

ЗАЩО БСП НЕ СЕ 
ОБРЪЩА ПОИМЕННО 
КЪМ ХОРАТА НА ТРУДА?
В документи, в из каз ва ния 

на ли де ри те й се го во ри об що 
за хората, за гражданите, за 
избирателите, то ест за всички, 
жи ве ещи на територията. Все 
едно, тър го ве цът да рек ла ми
ра  с общ рек ла мен клип хла
дил ни ци на аф ри кан ци и на 
ескимоси, на до ма ки ни и на 
номади.

Президентът на САЩ де
мок ра тът Барак Обама се обя вя ва за 
за щи та на сред на та кла са от бедността. 
Комунистите в Русия са за ре монт на 
по ли ти чес ка та сис те ма и по ви ша ва
не ка чес т во то на жи вот на тру дя щи те 
се. Българското пра ви тел с т во об мис ля 
сти му ли за мал кия и сред ния бизнес. 
СДС е от к ро вен в прог ра ми те си – тя е 
партия, чи ито чле но ве учас т ват ак тив но 
в съз да ва не то на час т на соб с т ве ност /на 
практика, и в присвояването/. 

Ако не се об ръ щаш към ня ко го по име, 
той ще се обър не ли с ли це към тебе?

КОЙ ЗАСЯГА ИНТЕРЕСИТЕ 
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА ?
Съгласно прог ра ма та си БСП е на

род на партия, за що то не се бо ри сре щу 
ни то ед на класа, прос лой ка или гру па 
на обществото. А за що ? Настъпила ли е 
хармония, ня ма ли про ти во ре чи ви кон
ф лик т ни ин те ре си меж ду соб с т ве ни ци и 
на ети работници, меж ду дър жа ва и тру
де щи се, интелигенция, меж ду кру пен и 
дре бен бизнес? 

Движението “Окупирай Уолстрийт” 
не го ду ва сре щу ал ч нос т та на бан ки
те и корпорациите, ко ито се обо га тя ват 
в кри за та на гър ба на всич ки ос та на ли 
американци. Барак Обама се обя ви за 
икономика, ко ято да не об ла го де тел с т ва 

са мо бо га ти те и нас тоя найбо га ти те да 
пла щат пого ле ми данъци. Лидерът на ко
му нис ти чес ка та пар тия на Русия Генадий 
Зюганов е за национализация, от ко ято ще 
пос т ра дат те сен кръг лица, а ще спе че ли 
ця ла та страна. На све тов ния ико но ми чес
ки фо рум  в Давос ми ли ар де ри посочиха, 
че мно зи на от учас т ни ци те във фо ру ма 
са хора, об ви ня ва ни за ико но ми чес ко то 
неравенство.

Сергей Станишев в ка чес т во то на 
пред се да тел на ПЕС заяви, че има риск 
Европейският съ вет да се пре вър не в част 
от проблема, при ла гай ки са мо ико но

мии и ря за не  и пре диз вик вай ки гне ва на 
хората. Евродепутати от ПЕС от че то ха в 
своя статия, че со ци алис ти те чес то пъ ти 
са се ока за ли нес по соб ни да спло тят на
род ния гняв сре щу вис ши те финансисти. 

БСП е сре щу по ли ти ка та на пра ви тел с
т во то и ГЕРБ, но ся каш не вижда, че с та
зи по ли ти ка в ущърб на тру до ви те хо ра се 
за щи та ват и удов лет во ря ват ин те ре си на 
точ но оп ре де ле ни об щес т ве ни групи.

В прог рам ни те си до ку мен ти ГЕРБ 
прокламира, че е пар тия на всич ки бъл
га ри /сиреч, на род на партия/, за со ли дар
ност и справедливост, но “без ха бер но то 
и бе зот го вор но то пре раз п ре де ле ние на 
об що на ци онал ни те сред с т ва от пра ви тел
с т во то не е наш при ори тет”. В про ти во
по лож но то се убеж да ва ме се от ло бис т
ки те закони, от от но ше ни ето на ми нис
търпред се да те ля към за бо га те ли те ка то 
Мишо Бирата. “Ние мно го доб ре е раз
би ра ме с КРИБ” – за яви Бойко Борисов, 
то ест пра ви тел с т во то при ема и про кар ва 
ин те ре си те на ра бо то да те ли те и ин дус т
ри ал ци те в България. Но не се “раз би ра” 
със синдикатите, със земеделците, ра бо
те щи те в железниците, със земеделците, 
миньорите, със со ци ал но и здрав но 
неосигурените, с пенсионерите. 

Единствен Янаки Стоилов фор му ли

ра яс но про тив ни ци те на хо ра та на тру
да и на БСП  “Ние сме сре щу мутрите, 
олигарсите, спекулантите, ек с т ре мис ти те 
и па ра зи ти ра щи те на гър ба на об щес т во
то”.

Заедно с мно го дру ги не ща БСП заб ра
ви или нап ра во из х вър ли от коритото, къ
де то къ пе об но ве ни те си възгледи, те ма та 
за ек с п ло ата ци ята на труда. Но в прог
ра ма та си пътьом все пак се ан га жи ра с 
ог ра ни ча ва не на експлоатацията. Кой ще 
от го во ри в как во се из ра зя ва та зи ек с п ло
ата ция и ка къв из раз на ми ра днес бор ба та 
на БСП за ог ра ни ча ва не то й? 

НАДЕЖДНА ЛИ Е ЗАЩИТАТА НА БСП ?
В по ли ти ка та на БСП има мно го сил ни 

про яв ле ния на за щи та – уве ли че ние на 
ми ни мал на та зап ла та и пенсиите, гри жа 
за майки те и инвалидите, бор ба сре щу 
раз г раб ва не то на дър жав ни те сред с т ва… 
Но на деж д на не оз на ча ва ли открита, 
ясна, сил на и пос ле до ва тел на защита?

БСП в съ учас тие въ ве де плос кия данък, 
про дъл жи да го отс то ява доскоро, ед
ва на пос ле дък се обя вя ва сре щу него. 
Доверието към по доб но не пос то ян с т во 
е ка то към лъж ли во то ов чар че от по пу
ляр на та приказка, ко ето найсет не ка за ло 
истината, но би ло късно. Не стига, че ог
ром на та раз ли ка в пе чал ба та се прис во ява 
от оли гар си те и спе ку лан ти те още в про
це са на про из вод с т во то и услугите, ами и 
след то ва при вто рич но то раз п ре де ле ние 
те би ват облагоделствани. Само ка те го
рич но от ри ча не и по ка яние мо же да поп
ра ви грешката. Заедно с мно го посил на 
бор ба сре щу експлоатацията, спекулата, 
корупцията, из вън мер но то кос ве но об ла
га не и акцизите... Това не бя ха найсил ни
те стра ни на тройна та коалиция, не са и 
найсил ни те се га в дейнос т та на БСП.     

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗАЩИТАТА ? 
Защитата на ин те ре си те на хо ра та на 

тру да след ва да се осъ щес т вя ва от ця ла

та пар тия ка то организация. Но как, след 
ка то пар тийни те ор га ни за ции са тол ко ва 
отслабени, че ня мат връз ка с тру до ви те 
хора? Самите хо ра на труда, осо бе но на
ем ни те ра бот ни ци и интелигенцията, са 
с нищожно, съв сем неп ро пор ци онал но 
пред с та ви тел с т во в партията, да не го во
рим в ръ ко вод ни те й органи. 

Ръководителите на пар ти ята про веж дат 
сре щи са мо с пар тийни те активи. Въобще 
не се сре щат и не раз го ва рят с пред с та ви
те ли на тру до ви те слоеве, тех ни те бол ки 
се изу ча ват са мо по ста тис ти чес ки дан ни 
и чрез со ци оло ги чес ки проучвания.    

Сред фор ми те на за щи
та на тру до ви те ин те ре си 
се от к ро яват един с т ве но 
пар ла мен тар ни те де ба
ти и ин тер вю та та на ог
ра ни чен брой пар тий ни 
ръководители. От ма лоб
ройна та гру па де пу та ти кой 
се въз п ри ема в об щес т во то 
ка то за щит ник на тру до ви те 
хора?

Къде е за яве но то в прог
ра ма та ак тив но вза имо
дейс т вие със син ди ка ти те и 
струк ту ри на граж дан с ко то 
общество? Какво пра вят 
ос нов ни те ор га ни за ции и 
об щин с ки те струк ту ри по 
мес та  кои по ли ти чес ки и 
граж дан с ки ак ции ини ци
ира ха или под к ре пи ха /ста
ва ду ма за мощ на подкрепа, 
а не за от дел ни сло вес ни 
изявления/ в за щи та на ин
те ре си на тру до ви те хора?     

ДОВЕРИЕТО НА 
ТРУДОВИТЕ ХОРА – 
СПОРЕД ЗАЩИТАТА ИМ
Стои ог ром ни ят въп рос 

– за що при пре об ла да ващ 
брой на тру до ви те хора, 
БСП се пол з ва с нис ко 
доверие, из ра зя ва що се в 
об щес т ве но то мне ние и в 
гласуването. Доверието е 
ре зул тат не тол ко ва от ло ша 

из бор на тактика, от не умел пи ар или слаб 
ме ни дж мънт на структурите, а глав но от 
очуж де ни ето на пар ти ята от хо ра та на 
труда.

Партията се за ни ма ва пре ко мер но 
със се бе си и же ла ни ето си да дой де на 
власт ка то самоцел, с вът реш но пар тий ни 
битки. Допусна ин те рес чии и за щит ни ци 
на корпорациите, на бо га ти те слоеве, на 
при ва ти за то ри да бъ дат во де щи при офор
мя не на по ли ти ка та й. Упорито и про дъл
жи тел но за оби ка ля въп ро са за со ци ал на та 
си база, чия пар тия е, за как во и за ко го 
се бори. 

 Сред хо ра та на труда, учащите, 
интелигенцията, пен си оне ри те на
би ра си ли движение на не до вол с т
вото от ог раб ва ща та икономика, от 
псевдодемокрацията. 

Истинската ля ва пар тия тряб ва да бъ де 
вът ре в то ва движение. Конкретно, с пер
с пек ти ва и всекидневно. (Е, та ки ва изис
к ва ния не ва жат за елитарни, картелни, 
лидерски, прагматични, са мо на зо ва ли се 
на род ни и тям по доб ни партии.)

Преди по ве че от век и по ло ви
на “Комунистическият ма ни фест” 
провъзгласи, че ко му нис ти те ня мат 
интереси, от дел ни от ин те ре си те на це лия 
пролетариат. А со ци алис ти те днес? ■

Поглед от другата страна:
Имат ли надеждна 
защита хората на труда?
"На се гаш ния етап ние под чи ня ва ме дейнос т та си на на деж д на та за щи та на ин те ре си
те на хо ра та на труда, на бед ни те и изоставените, на ра бот ни ци те и служителите."

ИзпрограматанаБСП
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Диди СИРАКОВА
По по вод 70го диш ни на та 

от на вод не ни ето във Видин 
в ка тед рал ния храм „Св. 
Димитър” бе уре де на из
лож ба на фо то си и до ку мен
ти за тра гич ни те съ би тия 
око ло 4 март 1942 година. 
Тогава Дунав за ли ва част от 
гра да и окол ни те села. По 
по вод го диш ни на та в хра
ма бе от с лу жен мо ле бен за 
здра ве то и ду хов но то пре ус
пя ва не на Видин и не го ви те 
граждани. 

Изложбата бе пред с та ве
на от Светлана Кръстева, 
ек с перт от Държавен ар хив 
– Видин. Тя за поз нава при
съ ос т ва щи те с из ло же ни те 
от на вод не ни ето сним ки и 
документи.

Във фон до ве те на 
архива се съх ра ня ват лич
ни документи, спомени, 
фотоси, по щен с ки 
картички, как то и об ръ
ще ни ето на спе ци ал но уч
ре де ни я то га ва Върховен 
об що на ро ден ко ми тет за 
все на род но съ би ра не на 
по мо щи за пос т ра да ли
те при на вод не ни ето във 
Видин, с пред се да тел пред
се да те лят на Народното 
съб ра ние Христо Калфов. 

„Бедствието е голямо, стра
да ни ята са страшни, не 
се под да ват на описание. 
Видинци ще бъ дат спасени! 
Трябва да им се да де бърз 
подслон, облекло, храна. Но 
не е са мо това. Къщите са 
под ко па ни от водите, по
къщ ни на та  разнебитена. 
Трябва бър зо да се действа! 
Да се помага, спа ся ва и 
възстановява! Държавата 
ще из пъл ни своя дълг, но 
и це ли ят на род тряб ва да 

се яви в помощ! Да бъ дем 
всич ки щед ри”, се каз ва в 
об ръ ще ни ето на комитета. 

За да ви ди лич но пос ле
ди ци те от бедствието, във 
Видин прис ти га и пред
се да те лят на Народното 
събрание. След ви дя но
то пред ла га гра дът да се 
премести. Видинските 
граж да ни оба че остават! 
Населението е един но в 
же ла ни ето си да въз к ре
си гра да си! Сред ге ро ите 

са и мес т ни те боклукчии. 
Особено след на ча ло то на 
април, ко га то во да та ве че 
се е от тег ли ла достатъчно, 
че да мо же да се раз чис т ва 
нат ру па на та на нос на кал и 
всичко, ко ето се е ута ило в 
нея по ули ци те и в за ле ти те 
домове... Изложбата е ор
га ни зи ра на от Видинската 
све та митрополия, 
Държавния ар хив – Видин 
и Регионалния ис то ри чес ки 
музей.■

Изложба по повод 
70-а та годишнина 
от наводнението 
във Видин

В Белоградчик тър жес т ве но 
от п раз ну ва ха 134а та 
го диш ни на 
от Освобождението на гра да 
от османско иго
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

В храм „Свети вмчк Георги Победоносец” бе 
от с лу же на въз по ме на тел на за упо кой на па ни хи
да от епис коп Сионий в със лу же ние с про то ирей 
Рафаил, с ко ято бе по че те на па мет та на ге ро
ите, за ги на ли във война та, и на тези, за ги на ли 
за освобождението на Белоградчик. Бяха под
не се ни вен ци и цве тя на гро бо ве те на ръ ко во
ди те ли те на въс та ни ето от 1850 го ди на с цен тър 
Белоградчик. 

Тържеството про дъл жи в Младежкия дом 
на града, къ де то в сво ето сло во кме тът Борис 
Николов го во ри за това, че в ис то ри ята на гра
да има мно го свет ли дати, но тази ста ва сим вол 
на найго ля ма та цен ност – Свободата! Велика 
дата, бле ну ва на и жа ду ва на от по ко ле ния бъл га
ри сто ле тия наред! В то зи ден се да ва из раз на 
по чит и прек ло не ние пред под ви га на ру мън с ки
те и рус ки войски, сра жа ва ли се за ос во бож де
ни ето на града.
СНИМКА: АВТОРЪТ

Изложба за
Освобождението
въвВършец

С Георгиевски кръст за храб рост и злат на ча ша 
бил наг ра ден от рус кия им пе ра тор опъл че не цът 
от Вършец Иван Филипов  Комитата. За то ва 
сви де тел с т ва из лож ба в му зея на ку рор т ния град. 
Тя е уре де на по по вод Националния праз ник на 
Република България  3 март. Представени са 
медали, два пистолета, сним ки и спи сък на учас
т ни ци те в Българското опъл че ние от Вършец и 
околността. 

Иван Филипов  Комитата, по вре ме на бо еве
те спа ся ва зна ме то да не по пад не в ръ це те на 
врага. Сваля го от пръ та и го скри ва в дре хи те 
си. “Когато войни ци те би ли найунили, той раз вял 
байра ка пред тях и всич ки се зарадвали”, раз каз
ва Яна Петрова от му зея във Вършец. След то зи 
слу чай го наричат Знаменосеца, защото оттогава 
му по ве ри ли и фла га на войс ка та”. 

Другият опълченец, на кой то е от де ле но мяс
то в изложбата, е Георги Петров Попненов. 
Той при със т ва на тър жес т ве но то връч ва не на 
Самарското знаме, а друг не гов съг раж да нин  
Георги Кръстев, за ги ва над се ло Бързия. 

Освен спи съ ка с опълченците, в ед но от ин фор
ма ци он ни те таб ла е спо ме нат и княз Владимир 
Черкаски, ог ла вил Временното рус ко уп рав ле ние 
през пе ри ода на война та 18771878 г. В знак на 
признателност, мес т ни те хо ра от пър во то ос во бо
де но се ло в ра йо на на Вършец, го пре име ну ва ли 
на рус кия освободител. ■ Слово плюс

134 години от 
освобождението
на Белоградчик

На 13 на во ли ера та за 
адап та ция на бе

лог ла ви ле шо яди при се ло 
Долно Озирово Георги 
Стоянов от Българското 
дру жес т во за за щи та на 
хищ ни те пти ци и Георги 
Грозданов  наб лю да ва ха 

две птици, ко ито не са от 
ос во бо де ни те до момента. 
Едната от тях е мар ки
ра на с жълт пръс тен с 
номер. След нап ра ве на 
справ ка с ор ни то ло зи те се 
установява, че пти ца та ид
ва от Израел и е пре ле тя ла 

над 1600 км. Белоглавият 
ле шо яд е из лю пен през 
2007 г. , от г леж дан до 2010 
г. в Израел, след ко ето е 
ос во бо ден в природата. 
Другата гос тен ка е по
мла да и без маркировка. 
Привличането на но ви 

пти ци на пло щад ка та за 
под х ран ва не е от из к лю
чи тел но важ но зна че ние за 
бъ де що то ус та но вя ва не на 
гнез до ва ко ло ния в ра йо на 
Природен парк „Врачански 
балкан”. 

Орнитолозите, ра бо те
щи в мо мен та за въз с та
но вя ва не на по пу ла ци ята 

на бе лог ла ви те ле шо яди, 
при зо ва ват гражданите, 
ко ито за бе ле жат или наб
лю да ват ед ри граб ли ви 
птици, да се оба дят в офи
си те на Природен парк 
„Врачански балкан” или 
Природозащитен цен тър 
„Натура“ на те ле фо ни 66 
54 73 или 66 03 18.

Дейностите по из г
раж да не и под х ран ва не 
на бе лог ла ви те ле шо яди 
се из пъл ня ват по про
ект на Зелени Балкани 
„Възстановяване на по
пу ла ци ите на ед ри те 
ев ро пейс ки ле шо яди в 
България”.■

Гости от 
Израел
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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: 
096389346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет106

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

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

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.

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом 
е ото ри зи ран 
ди лър на мо
то ка ри с мар
ка та Тайлифт”. 

Бързи, ер го но мич ни и на деж д ни мо то ка ри те 
на „Тайлифт” са найдоб ра та под к ре па във ва
шия склад, про из вод с т ве но ха ле или площадка. 
Възможности за дос тав ка на дизел, газ или бензин, 
ком п лек то ва ни със смен ни съоръжения. Двигатели 
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, ав то ма тич на хид рот
ран с ми сия и сервоуправление.
Две го ди ни гаранция, оси гу ре но об с луж ва не до 
вся ка точ ка на стра на та в рам ки те на 24 часа.

Ние сме си гур на опо ра за Вашия бизнес.
3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
email: office@diven.bg; http://www.diven.bg

■ Системи 
    за сигурност
■ Техническа
    ох ра на на
    обек ти с
    ав то пат рул ни
    сили
■ Физическа
    охрана

Доверете ни се

Монтана,
бул. „Трети март” 74, офис 1
096/ 303 599,  0886/036 990, 
0889/200 711, 0889/200 727
sot.3s.montana@abv.bg
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22ч Св. свщмчк 
Василий, през ви тер 
Анкирски. 
23п Св. прпмчци 

Никон. Препмчк Лука 
Одрински 
24с Преп. Захария 

монах. Св. Артемий еп. 
Солунски 
25н † 4 Неделя на 

Великия пост – Преп. 
Йоан Лествйчник. 
Благовещение на 
Пресвета Богородица 
26п Събор на св. ар

хан гел Гавриил.Мчци 
Алла и Лариса. Св. мчк 
Георги Софийски, Стари 
27в Св. мчца 

Матрона Солунска. 
28с Преп. Иларион 

Нови и Стефан чу дот
во рец изп. Свщмчци 
Георги, еп. Зографски 
и Петър, презв. 
Мъгленски. Св. мчк 
ЕнравотаБоян, княз 
Български (|833).  

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

►Ремонтиирециклираненадизелова
горивнаапаратуразаселскостопанскаи
транспортнатехника
►ВсичкивидоверускиГИПидюзи
►БОШ(безелектроника)
►ДРА3,4,6цилиндровиляваи
дяснаоригиналнирезервничасти.
Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

На 12.03.2012 г. око ло 
01,00 ч. в Монтана на КПП 
Монтана  Враца ав то
пат рул на РУП Монтана 
е спрял за про вер ка лек 
ав то мо бил „Форд Мондео“ 
с ве ли ко тър нов с ка 
регистрация, уп рав ля ван 
от 26го диш ния К.Й. от 
с. Вардим, обл. Велико 
Търново, и път ник 43го
диш ни я А.Ю., от съ що то 
село. При про вер ка та в 
ба гаж ни ка на ав то мо би
ла са на ме ре ни око ло 30 
кг раз фа со ва но ме со от 
ри ба мо ру на и око ло 16 
кг хайвер. За слу чая са 
уве до ме ни слу жи те ли на 
ИАРА, ко ито са със та ви ли 
ак то ве на бракониерите.■

30 кг раз фа со ва но ме со от ри ба мо ру на и 16 кг хайвер са за ло ве ни 
при про вер ка на лек ав то мо бил с ве ли ко тър нов с ка регистрация

Бракониери заловени от
автопатрул на РУП Монтана

Bulgaria-SerbiaIPA
Cross-borderprogramme

CCINumber
2007CB16IPO006-2009-1-65

ПРОГРАМАЗАТРПРОНСРУДНИЧЕСТВОПОИПП
Продължавауспешнатареализацияна

проектаСЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  БЪРЗ СТАРТ 
В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по прог ра ма та 
за тран с г ра нич но сътрудничество. 

В мо мен та уси ле но се ра бо ти по съз да ва не то на 
три езич на уеб ба зи ра на ин фор ма ци он на сис те ма и 
сайт, пред наз на чен за ос нов ни те це ле ви групи:

● Работодатели по браншове;
● Заети и без ра бот ни лица, же ла ещи ква ли фи

ка ция и прек ва ли фи ка ция и же ла ещи да раз ви ват 
соб с т вен бизнес.

Тези це ле ви гру пи мо гат да се ре гис т ри рат в 
сайта,  да по пу ля ри зи рат дейнос т та си, да тър сят 
пар т ньо ри от об лас ти те Ниш (Сърбия) и  Монтана, 
да тър сят и пред ла гат ра бот ни места, кон сул та
ции за тех ни те пот реб нос ти от партньори, пазари, 
обучения, консултации.

Ще има и ин фор ма ция на пред ви де ни
те и из пъл ня ва ни те дейнос ти по про ект НА 
ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ 
/ИКК/  БЪРЗ СТАРТ В ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И 
НИШ” ,  ак ту ал на ин фор ма ция за пар т ньо ри те по 
про ек та и възможностите, пре дос та вя ни от тях. 

Проектът се ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г
ра нич но сът руд ни чес т во (ТГС) и е на стойност 159 
хи ля ди лева. Предложението е сред спе че ле ни те 44 
про ек та от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща 
орга ни за ция е Национална асо ци ация за ико но
ми чес ка и со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София. 
Партньори по про ек та са: Читалище „Иван Вазов 
1872” – Берковица и Организация Протекта  Ниш.

Давам стая под наем, удоб на за квар ти ра
 и за офис, в БЦ „Огоста” – Монтана. 

Тел.0899/655604

По слу чай 22 март – про фе си она лен праз ник на 
ра бот ни ци те и слу жи те ли те от 

„Напоителни сис те ми” ЕАД, 
ръ ко вод с т во то на ХТР – Монтана, 
и лич но ръ ко во ди те лят му 
инж. Игор Репкин 
поз д ра вя ват всич ки ра бот ни ци в 
системата, ка то им же ла ят креп ко 
здраве, лич ни и се мей ни ус пе хи 
и про фе си онал но благополучие!



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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ОБЩИНАВЪЛЧЕДРЪМ,ОБЛАСТ МОНТАНА
НаоснованиеЗаповед№243/15.03.2012год.наКметанаобщината,

Решение№288отпротокол№40/17.09.2010год.,
Решение№36отпротокол№6/24.02.2012год.

наОбщинскисъвет–Вълчедръм,областМонтана

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО СЛЕДВА: 
І.Насрочвамтъргстайнонаддаванеза от да ва не под на ем на:
І.1.Сградапавилионсъсзастроенаплощ70,00кв.м,находящасевУПИХIII383,кв.56 по пла на на 

с.Раз г рад – пуб лич на об щин с ка соб с т ве ност (АОС №33/31.07.1998 год.), с пред наз на че ние “Кафеапери
тив”, за срок от 3 години.

Месечен на ем – 118,30 лв. (сто и осем на де сет ле ва 30 стотинки) – без вклю чен ДДС. Депозит: 11,83 лв. 
(еди на де сет ле ва 83 стотинки).

І.2. Земеделски зе ми – час т на об щин с ка собственост, за срок от 3 (три) сто пан с ки години, за имо ти и 
землища, как то следва:
7.Земеделскиземи–частнаобщинскасобственостиземипочл.19отЗСПЗЗ

Списък на обя ве ни те пого ре имо ти по номера, площ и зем ли ща мо гат да се ви дят на таб ло то за обя ви в 
сгра да та на об щин с ка ад ми нис т ра ция – Вълчедръм и на интернет стра ни ца на об щи на Вълчедръм – бу тон 
“но ви ни”.
Началнатръжнацена–25 лв./дка за ед на година, с ДДС.
Търгътщесепроведена09.04.2012в10,00 часавзаседателназала№2,
етажІІвсградатанаобщинаВълчедръм,областМонтана.
За имо ти те, по лу чи ли ед нак ви стойнос ти в предложенията, ще се про ве де търг с яв но наддаване. Ако 

всич ки учас т ни ци те, да ли ед нак ви стойнос ти за съ от вет ни те имо ти, при със т ват на тър га с тай но наддаване, 
съ щият про дъл жа ва ка то търг с яв но наддаване, след прик люч ва не на тър га с тай но наддаване. За ос та на
ли те учас т ни ци тър гът с яв но над да ва не ще се про ве де на 17.04.2012 от 10.00 ч в съ ща та зала, за ко ето те 
ще бъ дат уве до ме ни до пъл ни тел но писмено. СТЪПКАТА НА НАДДАВАНЕ ПРИ ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА 10% ОТ НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА. 

При не об хо ди мост повторентъргщесепроведена17.04.2012от 10,00 ча са в за се да тел на за ла №2, 
етаж ІІ в сгра да та на об щи на Вълчедръм при ус ло ви ята на пуб ли ку ва на та обява. 
Заявления за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая №8, ет.І.
Тръжнидокументисе за ку пу ват и по лу ча ват в стая №8, ет.І.
Депозитзаучастиевтърга10% от раз ме ра на на ем на та це на за всич ки площи, за ко ито е по да де но 

за яв ле ние за учас тие и за обек та по т.І.1. Внася се на ка са та на об щи на Вълчедръм /стая №6, ет.І./ или по 
смет ка та на об щи на Вълчедръм, по со че на в тръж на та до ку мен та ция

Време за справ ки по кар ти те на зем ли ща та и за всич ки ос та на ли обекти, пред мет на тър га – все ки ра бо тен 
ден от 8.00 до 17.00 ча са от да та та на обя вя ва не до 06.04.2012 год. включително. Стая №8, ет. І в сгра да та 
на об щин с ка администрация.
Краенсрокза за ку пу ва не на тръж ни документи, вна ся не на де по зит и по да ва не на за яв ле ния е 17,00ч.

на 06.04.2012год.
Участницитевтърга пред с та вят след ни те за дъл жи тел ни до ку мен ти за участие:
1. Копие от  до ку мент за за ку пе ни тръж ни книжа; 2. Копие  от  до ку мент  за  вне сен депозит; 3. Копие от до

ку мент за са мо лич ност  за фи зи чес ки лица; Удостоверение за ре гис т ра ция в Търговския ре гис тър  ори ги нал 
или за ве ре но от кан ди да та ко пие или раз пе чат ка от ин тер нет стра ни ца на Търговския ре гис тър за ре гис т
ра ция на учас т ни ка  за юри ди чес ки лица; Регистрационна кар та  за ре гис т ра ция ка то зе ме дел с ки про из во
ди тел /копие/  за зе ме дел с ки те производители; 4. Оригинал или но та ри ал но за ве ре но ко пие от документа, 
удос то ве ря ващ  пред с та ви тел на та власт или пъл но мощ но то на пред с та ви те ля (ако се кан ди датс т ва чрез 
пълномощник). Пълномощното да е из рич но – за учас тие в кон к рет ния търг; 5. Декларация, че учас т ни кът 
е за поз нат и съг ла сен да учас т ва в тръж на та про це ду ра при условията, по со че ни в обя ва та и тръж ни те 
документи; 6. Документ за лип са на за дъл же ния към об щи на Вълчедръм, об ласт Монтана, от Звено за мес т
ни да нъ ци и такси; (при съ ща та община) 7. Ценово предложение. Липсата на кой то и да би ло от по со че ни те 
до ку мен ти е дос та тъч но ос но ва ние за отс т ра ня ва не от пона та тъш но учас тие в тър га на съ от вет ния участник.

Документите за учас тие в тър га /за дъл жи тел ни те до ку мен ти по точ ки от 1 до 6/ се пос та вят в запечатан, 
неп роз ра чен плик, на кой то се за пис ва име то на учас т ни ка и обекта, за кой то се пра ви предложението. В 
ос нов ния плик се пос та вя и друг запечатан, неп роз ра чен плик с над пис “це но во пред ло же ние” /точ ка 7/, съ
дър жащ кон к рет но то це но во пред ло же ние на учас т ни ка /по образец/, под пи са но и под пе ча те но от същия.

Внесеният де по зит от кан ди да ти те за учас тие в търга не се връ ща при ус ло ви ята на чл.65, ал.6 от Наредба 
№ 3 на ОбС – Вълчедръм за ре да за придобиване, уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко имущество. 
Засправки:тел.09744/2130–РайкаЕлкина

Землище Бройимотииплощ/дка
1. Долни Цибър 15 броя с обща площ 70,998 дка
2. Мокреш 34 броя с обща площ 116,905 дка
3. гр. Вълчедръм 180 броя с обща площ 1759,160 дка
4. с. Игнатово 6 броя с обща площ 54,006 дка
5. с. Ботево 5 броя с обща площ 13,000 дка
6. с. Разград 112 броя с обща площ 792,854 дка
7. с. Горни Цибър 95 броя с обща площ 679,937 дка
8. с. Черни връх 83 брой с обща площ 528,603 дка
9. с. Златия 155 броя с обща площ 136,148 дка

Награди от Русе за 
“ПъстренецJr.” 

Четири наг ра ди спе че ли пев чес ка гру па „Пъстренец 
Jr.” от Националния фолк ло рен кон курс за из пъл ни те
ли на на род на му зи ка  за де ца и младежи, в Русе

Найно во то по пъл не ние на фор ма ци ята Сашко 
Бисеров, кой то пред с та ви ФСГ „Васил Левски” бе кла
си ран на вто ро място. Трима от со лис ти те на гру па та 
към Общински мла деж ки дом: Ева Янакиева, Кристи 
Любенова и Теодор Димитров спе че ли ха тре ти наг ра
ди в сво ите въз рас то ви групи. 

„Успехът на со лис ти те на „Пъстренец Jr.” е 
доказателство, че ве че има за мес т ни ци на злат ни
те ни гла со ве – Валя и Персиан, ко ито след ват в 
Академията в Пловдив, Бетина, Роксана и Памела, 
ко ито са в му зи кал ни училища. Много се рад вам 
на ус пеш ния де бют на Сашко Бисеров, с ко го то ра
бо тя от по ло вин година. Благодарен съм на об щи
на Монтана, че оси гу ри тран с пор та на гру па та ни 
до Русе. Този кон курс е един от найпрестижните. 
Той е вклю чен в ка лен да ра на Министерството на 
културата.” – ка за ръ ко во ди те лят на „Пъстренец Jr.” 
Асен Асенов.

Националният фолк ло рен кон курс за из пъл ни те ли 
на на род на му зи ка  за де ца и мла де жи се про ве де 
9 и 10 март в крайду нав с ка та сто ли ца на България. 
В пе то то му из да ние учас т ва ха око ло 400 мла ди 
таланти, съ об щи ха ор га ни за то ри те от Общинския 
дет с ки цен тър за кул ту ра и изкуства. Председател 
на жу ри то бе проф. Милчо Василев  рек тор на 
Академията за музикално, тан цо во и изоб ра зи тел но 
из кус т во в Пловдив.

На въз пи та ни ци те на Асен Асенов им пред с то
ят през март учас тия и във фолк лор ни те кон кур си 
във Варна и Стара Загора, след ко ето през ап рил 
ще пе ят и на ор га ни зи ра ния в Монтана “Напеви от 
Северозапада”. ■Слово плюс

Борислав КАМЕНОВ 
В края на парка, от към кв. 

„Заножене”, пре ди 30 г. е из г
ра де на спе ци али зи ра на бол ни
ца „Свети Мина”, ко ято сега е 
Национален цен тър по ре ха би
ли та ция. Там сега ки пи уси лен 
ремонт, кой то е и найго ля ма та 
ин вес ти ция за на шия край – 400 
хи л. лв. Вътрешният ре монт се 
из вър ш ва от врачанска стро ител
на фир ма. 

Двете цис тер ни от по 30 куб. 
лит ра ми не рал на вода, ко ито 
са има ли покрив, но са би ли на 
от к ри то и са ко ро зирали за 30 г. 
експлоатация, ще бъ дат заменени. 
За но ви те 8 цис тер ни от Румъния 

се под гот вя по ме ще ние на зак
ри то.

На мъжкия ми не ра лен ба сейн 
се под ме нят плочките, душовете 
и съблекалните. Ще има джакузи, 
са уна и пар на баня.

Таванът на ба сей на ще бъ де 
сводест. Заради не из беж ния кон
денз се под но вя ва из ця ло и сис
те мата от въздухопроводи, ко ято 
ула вя па ри те и ги из веж да навън. 

Ще се из пол з ва вла го ус тойчив 
гип со кар тон и ще се на ле пят 50 
кв. м стъклопакети. На Душова 
ка тед ра се под ме нят всич ки вани. 
На во доп ро во ди те със сту де на 
вода, ми не рал на во да от бойле
ри те и топ ла ми не рал на во да се 

под ме нят ста ри те тръ би с но ви от 
полипропилен. Водата от из во ра 
е 39 градуса. За ня кои про це ду ри 
до пъл ни тел но се под г ря ва и до 
50 градуса. Навсякъде ще има и 
но во пар но отопление.

Меж ду мъж кия и жен с кия ми
не рал ни басейни ще има мо дер на 
за ла за релаксация.

Вече прис тиг на ха и ня кол ко 
сме ни за ле че ние на пре дим но 
въз рас т ни хо ра от ця ла та страна. 
По вре ме на ре мон та на сме ни се 
пол з ва жен с ки ят ми не ра лен ба
сейн ос вен от же ни и от мъже.

За хвойно ва ва на се зап ла ща 
по 1 лв., а за ба сейн – по 3 лв. 
Цените са за хора без ле кар с

ко направление. Здравната ка са 
по ема го ля ма част от раз хо ди те за 
храна, спа не и ле че ние на всич ки 
прис тиг на ли с кар ти за по 10 дни.

Коментарите на ле ку ва щи те 
ле ка ри са, че ре мон тът прев ръ ща 
ле чеб ни ца та ка то ВИП. Всички се 
надяват, че це ни те и след ре мон та 
ня ма да се повишат.

Минералната во да на Вършец 
не е пре це дент за на шия 
Северозапад. На 7 км от Вършец 
е с. Спанчевци, къ де то во да та е 
из вес т на с това, че ле ку ва рани, 
ко ито от нея бър зо заздравяват. 
Минерална вода, но студена, 
има и в с. Бързия и 4 чеш ми в 
Монтана.■

Ремонтират бол ни ца "Св. Мина"
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Елеонора ЦАНОВА 

Затворена за по се ти те ли пре
ди по ве че от по ло вин век, 

ве ков на та ку ла на Куртпашови в 
са мо то сър це на Враца от ня кол ко 
дни жи вее на но во, из пъл не на със 
съдържание.

Кулата е стро ена през 17и 
век, ка то мяс то за прик ри тие при 
чес ти те тур с ки на бе зи и склад, в 
кой то се съх ра ня ва ли за па си от 
храна. Издигната нас ред се ли ще
то ка то укрепление, при гра де жа 
й са за им с т ва ни еле мен ти и на чи
ни на стро ител с т во от сред но ве

ков ни те кули. Заедно с Кулата на 
Мешчиите ста ва  ед на от ем б ле
ми те на Враца.

Кулата на Куртпашови има 
подземие, при зе мен етаж и два 
жи лищ ни етажа. Високият три 
мет ра при зе мен етаж е из ця ло 
при го ден за отбрана, на ета жи
те над не го, с ви со чи на по два 
мет ра, има от во ри в зида, от 
ко ито мо же ло при нуж да да бъ
де из ля та вря ла теч ност вър ху 
нападателите. Като найси гу рен, 
пос лед ни ят етаж при ютя вал в 
нуж да хората.

Затворена пре ди по ве че от 50 
години по ра ди опас ност за по
се ти те ли те, днес Куртпашовата 
ку ла при ема гос ти в но ва визия. 
Със съ дейс т ви ето на общината, 
Регионалният ис то ри чес ки му зей 
от к ри там уни ка лен бу тик за су
ве ни ри, ед но място, от ко ето все
ки гост на на шия град мо же да от
не се не що със се бе си за спомен. 
На при зем ния етаж са раз по ло
же ни ма га зин че та за дипляни, 
картички, рек лам н и материали, 
бъл гар с ки сувенири. Специално 
мяс то е от де ле но за мал ка част 

от ко лек ци ята уни кал ни ми не ра
ли и камъни, ко ито бя ха да ре ни 
пре ди вре ме на врачанския му зе й.  
На вто рия етаж го ри камина. Тук 
ще се про да ват спе ци али зи ра ни 
сувенири ка то реп ли ки от раз
ли чен ме тал на съ до ве от про
чу то то Рогозенско сък ро ви ще, 
ко пия на гли не ни съдове, от к ри ти 
по на ши те мес та, и дру ги ред
ки подаръци, как ви то ня ма да 
се на ме рят ни къ де другаде. На 
пос лед ния етаж пък иде ята на 
ди рек то ра на Регионалния ис то
ри чес ки му зей Илия Стоянов е 

да се от к рие рет ро фотоателие, 
къ де то вра ча ни и гос ти да мо гат 
да се сни мат в под хо дящ де кор и 
то але ти от отми на ли без въз в рат
но времена. 

На от к ри ва не то при със т ва и 
кме тът на гра да ин ж. Ни ко лай 
Иванов, кой то поз д ра ви му зейни
те ра бот ни ци за ини ци атив нос
т та и под чер та под к ре па та на 
общината, ко ято те ще имат в сво
ите начинания. Така но ви ят бу тик 
за су ве ни ри се прев ръ ща в ед на 
от но ви те ту рис ти чес ки ат рак ции 
на Враца.■

Вековна кула 
се изпълва с нов живот

Нова книга

Недко ДАМЯНОВСКИ, Враца
Уводните ре до ве на 15ата кни га на др 

Цонков са на пи са ни от Илия Борисов, до айен 
на врачанската жур на лис ти ка и чрез три пе
чат ни стра ни ци прос ле дя ва про фе си онал ния 
и твор чес ки път на др Герго Цонков. После 
след ват от зи ви те на ко ле ги по книгите, из
да де ни през го ди ни те след 1995 г. Дълги 
го ди ни др Цонков под дър жа ше „Чичо док
тор раз каз ва” – руб ри ка във врачанските и 
мездренски вестници. Усъвършенства сво ето 
про фе си онал но из рас т ва не и ут вър ж да ва не 
след за вър ш ва не на Медицинска ака де мия и 
по раз п ре де ле ние найнап ред ка то учас тъ ков 

ле кар в Преслав 
и след то ва в 
Мездра, Ботевград 
и пак Мездра, 
къ де то ра бо ти 
ка то за веж дащ 
Дет с ко отделение. 
Изявява се и 
ка то ак ти вен 
общественик. И 
всич ко с мярка, 
етика, морал, 
хуманност. 
Сядайки над бе
лия лист, др 
Цонков се стре ми 
чрез пе чат но то 
сло во да ле ку ва 
сво ите пациенти, 
найве че децата. 
Първите му кни
ги  „Записки на 
ле ка ря”  1995 г., 

„Дневник на ле ка ря” – 1996 г., съ дър жат мо
рал ноетич ни и об щес т ве но зна чи ми раз де ли и 
се га да пре ми нат в „Записки на лич ния ле кар”, 
тъй ка то про дъл жа ва да ра бо ти ка то об щопрак
ти ку ващ лекар. 

Не бях ме се виж да ли по ве че от 30 години, 
ма кар да се обаж дах ме с пис ма и по те ле фон 
ка то съ се ля ни (др Цонков и ро ден на 30 май 
1933 в Галиче) и тряб ва ше да се срещ нем в 
Здравната ка са във Враца. Портиерът ме по пи
та как во оби чам и разбрах, че др Цонков е ид
вал до обяд и си е по дал документите. Дойде 
в уре че ния час и по ех ме към печатницата. Не 
му ос та ват без раз лич ни ве се ли случ ки из ме
ди цин с ки те колективи, ко ито са пред с та ве ни 
във вто ра та част „Хумор и са ти ра” на книгата. 
Езикът и из ло же ни ето са с мяр ка във всичко, 
ко ето се пред ла га на читателя. Работохолик, 
др Цонков за ема ед но от пър ви те мес та сред 
пи шещи те лекари, мо же би след др Тотко 
Найденов – из рас нал ка то про фе си она лен 
литератор. 

Да по же ла ем на др Цонков но ви твор чес ки 
дръз но ве ния и чес т но перо. ■

За „Книгав
двечасти” на 
д-р Герго Цонков

Константин  ДУШЕНОВ

Русия за руските хора
За руските хора е само Русия.
За честни молитви небесни – ония,
във златните църкви 
със звън на камбани,
на праведно дело – зовът непрестанен.

За храбрите воини в славни победи,
за детски усмивки и тихи беседи,
за слънце и вятър в просторите ведри
с полята зелени и с нивите щедри.

За руските хора, за хората смели,
готови на подвиг за честното дело, 
за мила Родина, за вярата свята,
без жал те отдават кръвта си пролята.

За руските хора, Русия със Бога
на вража погибел във дни на тревога,
с оръжие крепко в десница сурова
Русия възмездие става отново.

Русия свободна, на руската слава
от Господа Бог православна държава,
Русия – готова за подвизи честни,
за вярната обич към чисти невести.

За руските хора Русия навеки
да бъде Родина свободна за всеки.
На щастие мирно пресветла държава.
За нея руснакът до смърт се сражава.

От руски преведе
Тихомир ЙОРДАНОВ

Поетичен салон

„Обаяние” се каз ва из лож ба та във 
видин с ка та ху до жес т ве на  га ле рия 
„Никола Петков”. Тя е пос ве те на на Меж
ду на род ния ден на жената. Представени 
са 28 жи во пис ни твор би и мал ка 
пластика. Сред тях са “Три девойки” 
и “Портрет на май ка ми” на Владимир 
Димитров  Майстора, “Спомени”  Иван 
Кънев, “Маргарита”  Бисера Прахова, 

“Композиция”  Тома Трифоновски, 
“Людмила” – Анета Дръгушану.

Идеята на ор га ни за то ри те е да 
докажат, че ма кар и ри су ва ни в раз лич но 
вре ме и раз лич ни в сти ло во отношение, 
по ка за ни те кар ти ни са вдъх но ве ни и 
обе ди не ни от магията, кра со та та и приз
на тел нос т та към веч на та жена. ■Слово 
плюс

Изложбата 
"Обаяние",

пос ве те на на 
ви дин с ки те да ми

Николай Пенков под ре ди са
мос то ятел на из лож ба в 

Лом. Тя бе от к ри та на 9 март в 
га ле рия „Поломие”. Художникът 
се пред с та вя с 45 плат на мас ле
на живопис. Те са сът во ре ни през 
пос лед ни те 4 години. Картините 
са обе ди не ни в два те ма тич ни 
ци къ ла – „Родна зе мя”, включ ващ 
пейзажи, ар хи тек ту ра и фи гу ри 
на девойки, мор с ки брегове, те
рен ни форми. Вторият ци къл е 
„Натура”. Изобразените обек ти 
и пред ме ти са ри су ва ни поско
ро и в тях до ми ни рат ко ло рит ни 
цве то ви решения. 

Изложбата в крайду нав с кия 
град бе от к ри та от до айе на 
на лом с ки те ху дож ни ци Иван 
Манойлов, кой то пред с та ви ав
то ра ка то съв ре ме нен ху дож ник 
с ак тив но от но ше ние към жи во
пис та и мо де рен поглед. 

Събитието прив ле че вни ма ни
ето на мно го це ни те ли и ко ле ги 
на художника.

ТЕКСТ И СНИМКА: 
Гала ПЕНКОВА, Клуб „Медии”

Николай Пенков от к ри 
жи во пис на из лож ба в Лом
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