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Мирослав ГЕТОВ
Кметът Иван Аспарухов под пи са до го вор за фи нан си ра не 

на про ек та „Община Мездра с енер го ефек тив на об ра зо ва тел
на ин ф рас т рук ту ра”. по Оперативна прог ра ма „Регионално 
раз ви тие” (ОПРР) 2007 – 2013 г. Това ста на в Министерството 
на ре ги онал но то раз ви тие и бла го ус т ройс т во то в при със т
ви ето на ми нис тър Лиляна Павлова, ко ято му връ чи лич но 
ва уче ра за без въз мез д на та помощ. От стра на на ОПРР до ку
мен та па ра фи ра ръ ко во ди те лят на Управляващия ор ган на 
прог ра ма та Деница Николова. 

Бюджетът на про ек та е 891 731 лв., а сро кът за не го во
то из пъл не ние 14 ме се ца – до 28 май 2013 г. 85% от сред
с т ва та ще бъ дат от пус на ти от Европейския фонд за ре ги
онал но развитие, ос та на ли те 15% са соб с т вен при нос на 
бенефициента. 

С па ри те ще бъ дат са ни ра ни че ти ри об щин с ки учеб ни 
заведения: ЦДГ №1 „Детелина”, ЦДГ №2 „Роза” и ПГ „Алеко 
Константинов” в Мездра и ОДЗ в Зверино. В тях ще бъ де 
из вър ше на хид ро изо ла ция на покривите, топ ло изо ла ция на 
външ ни те фасади, под мя на на амор ти зи ра на та дог ра ма и съ
пътс т ва щи стро ител номон таж ни работи. „След ре али зи ра не
то на то зи про ект раз хо ди те за из д ръж ка на те зи учеб ни за ве
де ния ще на ма ле ят с 1520 %”, ко мен ти ра след под пис ва не то 
на до го во ра кме тът Аспарухов. ■

Освен про ек та на об щи на Мездра, по схе ма 
BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за при ла га не на мер ки за 
енер гий на ефек тив ност в об щин с ка та об ра зо ва тел на ин ф рас т-
рук ту ра в град с ки те аг ло ме ра ции” ще бъ дат фи нан си ра ни про ек-
ти на още 20 общини. Размерът на пре дос та ве на та без въз мез д на 
по мощ въз ли за приб ли зи тел но на 49 млн. лв. Средствата са на-
со че ни към дейнос ти за внед ря ва не на мер ки за енер гий на ефек-
тив ност в об щин с ки об ра зо ва тел ни ин с ти ту ции - дет с ки яс ли и 
градини, обе ди не ни дет с ки заведения, ос нов ни и сред ни училища.  

Мездра спечели близо 
900 хил. лв.

безвъзмездна 
помощ

Кметът Иван Аспарухов под пи са 
до го вор за фи нан си ра не по ОПРР 
на про ект за са ни ра не на 4 учеб ни 
за ве де ния в об щи ната

На за се да ние на 
Общинския съ вет 

вне сох за раз г леж да не 
Програма за уп рав ле
ние на об щи на Враца за 
пе ри ода 2011 – 2015 г. 
Според  Закона за мес
т но то са мо уп рав ле ние и 
мес т на та администрация, 
уп рав лен с ка та прог ра ма 
са мо се пред с та вя пред 
Общинския съвет. И то ва 
мно го доб ре се знае от 
го ля ма част от об щин
с ки те съветници, ко ито 
са та ки ва по ве че от един 
мандат. Затова 
неп ри ема не то 
на уп рав лен с
ка та прог ра ма 
е чис то по ли
ти чес ки акт на 
опозицията.

Програмата за уп рав
ле ние на об щи на Враца, 
как то и всич ки прог ра ми 
за уп рав ле ние на об щи ни 
в България, са съ об ра зе
ни с Националния план 
за раз ви тие на Република 
България през пе ри ода 
2007 – 2013 г. Там яс но 
са раз пи са ни при ори
те ти те за раз ви тие на 
стра на та и на об щи ни те 
в нея през по со че ния 
период. Управленската 
прог ра ма е съ об ра зе на и 
с Общинския план за раз
ви тие 2006 – 2013 г., кой то 

е ос но вен стра те ги чес ки 
до ку мент за раз ви ти ето 
на Враца. На та зи ба за  
са из ве де ни и на ши те 
приоритети:

1. Враца – при те
га те лен цен тър за 
инвестиции, ино ва ции и 
ра бо та

2.Враца – прив ле ка
тел но мяс то за жи ве ене

3. Враца – ту рис ти чес
ки и кул ту рен център.

Тези три при ори те
та ще са в ос но ва та на 
ра бо та та ни през це лия 

мандат.
Конкретните дейс т вия 

за пос ти га не то на все ки 
от тях не би тряб ва ло 
да сто ят в стра те ги чес ки 
документ, ка къв то е уп
рав лен с ка та програма. 
Те се на бе ляз ват в от дел
ни пла но ве за действие. 
С при ема не то на бю дже
та за 2012 г. са очер та ни 
фи нан со ви те рамки, в 
ко ито през та зи го ди на 
ще нап ра вим пър ви те 
стъп ки в осъ щес т вя ва не
то на програмата. Какво 
точ но е  из вър ше но през 

го ди на та ще ста не яс но 
при го диш ния от чет за 
из пъл не ни ето на уп рав
лен с ка та програма, ко ето 
ще е в на ча ло то на 2013 
г. Такива от че ти се пра вят 
ежегодно.

Управленската прог ра
ма е из гот ве на с ми съл та 
за доб ру ва не то на Враца.  
Тя це ли из г раж да не то на 
но во бъ де ще за на ша та 

община. За то ва ка те го
рич но се про ти во пос та вям 
на по ли ти чес ки те за иг рав
ки с ед на тол ко ва се ри оз
на тема.

инж. Николай 
ИВАНОВ
кмет на 

об щи на Враца

Позиция

Министърът по 
ев ро па ри те пох ва ли Вра ца

Елеонора ЦАНОВА
Министър Томислав Дончев, кой то 

от го ва ря за уп рав ле ни ето на сред с т
ва та от Европейския съюз, и Ивелина 
Василева, за мес т никми нис тър на окол
на та среда, на път от Дунав мост 2 по
се ти ха Враца. Те раз го ва ря ха с кме та на 
об лас т ния град инж. Николай Иванов и 
от го ва ря ха на въп ро си на журналисти.

Министър Дончев оп ре де ли Враца ка
то ли дер сред об щи ни те в Северозапада 
по ус во ява не то на ев ро пейс ки те 
средства. Близо 170 ми ли она ев ро са до
го во ре ни те па ри по раз лич ни те проекти, 
ка то найма ща бен е т.нар. „Воден 

цикъл“, проектът, очак ван от врачани, с 
кой то ще се под ме ни ос нов но во доп ре
нос на та мрежа, ще бъ де из г ра де на но ва 
пре чис т ва тел на стан ция и дуб ли ращ 
во доп ро вод от язо вир «Среченска ба ра» 
и ка то ре зул тат ще по доб ри ка чес т во то 
на жи вот на врачани. 

Това е найма щаб ни ят про ект в сек
то ра и два ма та ми нис т ри по еха от го
вор нос т та да съ дейс т ват за не го во то 
бър зо стартиране. Забавяне от бли зо 
де сет ме се ци има и то ва е  по ро де но от 
възможностите, ко ито за ко нът да ва да 
бъ дат об жал ва ни от учас т ва щи те стра ни 
търговете. ►► на 2-а стр.
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Община Видин е сред 
че ти ри те в страната, 

ко ито имат шанс да бъ дат 
одоб ре ни за из пъл не ни ето 
на ин тег ри ран пи ло тен 
про ект за со ци ал но уяз
ви ми гру пи и жи лищ на 

политика. В то ва уве ри 
ми нис тъ рът по уп рав ле
ние на сред с т ва та от ЕС 
Томислав Дончев на сре ща 
с кме та на Видин Герго 
Гергов. На сре ща та при
със т ва ха съ що Зорница 

Русинова  за мес т никми
нис тър по тру да и со ци
ал на та по ли ти ка, и Ирена 
Първанова – ди рек тор на 
Дирекция „Оперативна 
прог ра ма и тех ни чес ка 
по мощ“ в Министерския 

съвет. Проектът за вся ка 
об щи на е на стойност че
ти ри ми ли она лева. Той 
включ ва ре кон с т рук ция 
и из г раж да не на но ви 
жилища, как то и ин ф рас т
рук тур ни мерки. 

Освен то ва про ек тът 
пред виж да оси гу ря ва не на 
дос тъп на де ца та от со
ци ал но уяз ви ми те гру пи 

до образование, со ци ал ни 
ус лу ги и па за ра на труда, 
ка за за мес т никми нис тър 
Русинова. Подобен проект, 
в кой то се пре дос та вя въз
мож ност за ин тег ри ра не 
на всич ки мерки, свър за ни 
с па за ра на труда, со ци ал
но то включ ва не и об ра зо
ва ни ето и се фи нан си ра 
от Европейския со ци ален 

фонд, е пър ви по ро да си 
у нас.

На сре ща та бя ха ко мен
ти ра ни и про ек ти те за вод
ния ци къл и ре ги онал но то 
де по за би то ви отпадъци. 
С фи нан си ра не то и ре али
зи ра не то на те зи проекти 
Община Видин ще има 
въз мож ност за пер с пек ти
ва и подоб ро развитие.■

Община Видин 
с пер с пек ти ва
за фи нан си ра не 
на про ек ти

Министър Томислав Дончев:

Безработицата 
във Видинско 
стигна 19,66%

Една от при чи ни те за на рас т ва ща та без ра бо
ти ца в ре ги она е, че в поч ти всич ки фир ми в об
лас т та има съкращения. Броят на ре гис т ри ра ни те 
без ра бот ни през фев ру ари е 7438. В срав не ние с 
пред ход ния ме сец офи ци ал но не ра бо те щи те са 
се уве ли чи ли с 2,56 %, ко ето означава, че без ра
бо ти ца та във Видинско е 19,66 %. 634 от ре гис
т ри ра ни те са мла де жи до 29 години. Това пра ви 
15,50 % от об щия брой безработните. Без ра бо та 
са 2091 жени. Продължително без ра бот ни те лица, 
ре гис т ри ра ни в бю ро то, над 1 го ди на са 1514. 
Съотношението меж ду тър се не и пред ла га не на 
ра бо та е 7:1. За ми на лия ме сец на бор са та са 
обя ве ни 65 сво бод ни ра бот ни места, 40 от тях  за 
шивачки. ■ Слово плюс

От фа тал ни я 13 март 
та зи го ди на Бюрото по 
тру да в град Кула е зак ри
то и се прев ръ ща в „Отдел 
ус лу ги по за етос т та” към 
Бюрото по тру да във Видин. 
Така БТ – Видин ще об
с луж ва ве че об щи ни те 
Видин, Брегово, Ново село, 
Кула, Бойница, Макреш и 
Грамада. Досега то е об
слу ж ва ло са мо пър ви те три 
общини. 

Въпреки про мя на та ад ми
нис т ра тив но то зве но в Кула 
ще про дъл жи да ра бо ти в 
съ щия със тав и да из вър ш ва 

съ щи те дейности, ко ито са 
из вър ш ва ни и досега. 

На прак ти ка ця ла та офи
ци ал на част ка то договори, 
анек си и ре ше ния ще се 
под пис ват във Видин от 
ди рек то ра на Дирекция 
„Бюро по тру да”, но ще се 
офор мят от слу жи те ли те в 
Кула. От Видин твърдят, че 
про мя на та ня ма да съз да
де не удоб с т во на хо ра та от 
те зи че ти ри общини, как то 
и че ня ма да им се на ла га 
да хо дят до об лас т ния град, 
за да се ре гис т ри рат или 
подписват.

БТ по тру да в Кула е ед
но от осем те в страната, 
пред ви де ни за закриване. 
Мотивът за зак ри ва не то на 
те зи ди рек ции е, че те се 
на ми рат в об щи ни с ма лък 
брой ико но ми чес ки ак тив но 
население. 

Освен ди рек ци ята във 
Видин в об лас т та ос та ва 
и бю ро то в Белоградчик. 
За пос лед ни те ме се ци в 
общините, об с луж ва ни от 
бе лог рад чиш ка та ди рек
ция, е от че те на над 40 % 
безработица. ■ Слово 
плюс

Закриха бюрото 
по труда в Кула

25 000 
ве че са 
на пъ лен 
ра бо тен ден 

Над 25 000 души, ко ито 
са би ли оси гу ря ва ни на 
4ча сов ра бо тен ден, ве че 
ра бо тят на пъл но ра бот но 
вре ме и ра бо то да те ли те 
им вна сят оси гу ров ки на 
двой но пови сок до ход след 
съв мес т ни те про вер ки на 
НАП и Инспекцията по 
труда, ко ито за поч на ха през 
ми на ла та есен. Тогава бе 
установено, че 164 000 слу
жи те ли в стра на та се во дят 
на 4ча сов ра бо тен ден. 
Извършените бли зо 10 000 
про вер ки от две те ин с ти ту
ции оба че показаха, че над 
70% от те зи хо ра всъщ ност 
по ла гат труд по 8, 10 или 
до ри по ве че ча са дневно. 
След на ло же ни те сан к ции 
ра бо то да те ли те на те зи 
25 000 ду ши ве че ги оси гу
ря ват на пъ лен ра бо тен ден.

Работата на по ло вин ден 
още тя ва ос вен бю дже та с 
да нъ ци и осигуровки, но 
и за ся га неб ла гоп ри ят но 
оси гу ри тел ни те пра ва на 
хората. Ако ра бот ни кът се 
съг ла си да бъ де оси гу ря ван 
на 4 часа, а раз ли ка та до 
ре ал на та му зап ла та да бъ
де из п ла ща на на ръ ка и без 
да нъ ци и осигуровки, то 
тру до ви ят стаж, кой то ще 
му е не об хо дим за пенсия, 
ще бъ де из ра бо тен за двой
но подъл го време. Това на 
прак ти ка означава, че чо век 
с по ве че от 10 го ди ни стаж, 
оси гу ря ван на по ло вин ра
бо тен ден, мо же ни ко га да 
не се пенсионира. ■ Слово 
плюс

Областният уп ра ви тел на об ласт 
Видин инж. Цветан Асенов и не го вия 
за мес т ник Елка Георгиева по лу чи ха 
гра мо ти за трай но сът руд ни чес т во и 
под по ма га не дейнос т та на Видинска 
Света Митрополия – Видинско и 
Кулско ду хов но надзорничество. 
Благодарствените гра мо ти бя ха връ
че ни от Негово Високопреосвещенство 
Видинския мит ро по лит Дометиан, 
кой то заяви, че инж. Асенов и Елка 
Георгиева ра бо тят за раз ви ти
ето и прос пе ри те та на духовното, 
социалното, кул тур но то и об ра зо ва
тел но то де ло в региона. 

Народните пред с та ви те ли от ПП 
ГЕРБ Владимир Тошев и Любомила 
Станиславова бя ха удос то ени с гра
мо ти за дейнос т та им в со ци ал на та 
сфера. 

Грамоти по лу чи ха кме тът на об щи
на Видин Герго Гергов, пред се да те лят 
на Общински съ вет – Видин Пламен 
Трифонов, кме то ве те на об щи ни те 
Бойница и Грамада – Анета Генчева и 
Николай Гергов, ду хов ни лица, на чал
ни кът на Регионален ин с пек то рат по 
об ра зо ва ние – гр. Видин Калин Нинов, 
пред с та ви те ли на бизнеса, кул тур ни 
институции, неп ра ви тел с т ве ни и граж
дан с ки организации, училища, дет с ки 
гра ди ни и медии. 

Християнският праз ник 
Благовещение по тра ди ция бе от
бе ля зан в ка тед рал ния храм „Свети 
великомъченик Димитър Солунски” 
– гр. Видин със света литургия, от с лу
же на от Негово високопреосвещенство 
Видинският мит ро по лит Дометиан.■ 
Слово плюс

Видинският митрополит 
Дометиан раздаде 
грамоти на общественици

►► от 1-а стр. 
Министър Дончев заяви, 

че тук е свър ше на мно го 
работа, но тя тряб ва да бъ
де до ве де на до край  от 
хартията, до хората, и той 
обе ща ва да по мог не про це
сът да се ус ко ри да се об лек
чат ня кои про це ду ри и съг
ла су ва тел ни ре жи ми с дру ги 
институции, къ де то то ва се 
налага, за що то ре ща ващ за 
ре али зи ра не то на то зи ва
жен за хо ра та от Враца про
ект ще бъ де стро ител ни ят 
се зон 2012 година, ко га то 
тряб ва да за поч нат ре ал но 
стро ител ни те дейнос ти по 
проекта, та ка че той да бъ де 
за вър шен до сре да та на 2015 

година. 
Найваж но то се га е, под

чер та той, да бър за ме без 
грешки, ко ито во дят до 
удъл жа ва не на сро ко ве те и 
забавяне. 

Министърът по ус во ва не 
на ев ро фон до ве те обе ща да 
съ дейс т ва пред тран с пор т
ния министър, за да бъ дат 
чу ти гла со ве те на врачани, 
ко ито са ка те го рич но про тив 
пред ла га щия им се про ект за 
пре ми на ва не на ско рос т на
та жп ли ния СофияВидин, 
ко ято ще сър з ва сто ли ца та 
с Дунав мост2, да ми на ва 
в един учас тък над зем
но и да раз де ля гра да под 
Околчица.■

Министърът по 
ев ро па ри те 
пох ва ли Вра ца

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
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Устойчивото раз ви тие 
и еко ло гич ни ят рас теж в 
гра до ве те и ре ги они те на 
Европа не са са мо на чи ни 
за бор ба с из ме не ни ето на 
климата. Те са важ ни ета пи 
от път на та кар та за на ми ра
не на из ход от ико но ми чес
ка та и фи нан со ва та кри за и 
за въз с та но вя ва не на ра бот
ни те мес та и растежа

Това бе ше ос нов но то 
послание, от п ра ве но от 
местните, ре ги онал ни те 
и ев ро пейс ки те по ли ти ци 
на от к ри ва не то на пе та та 
Европейска сре ща на ви со
ко рав ни ще на ре ги они те и 
градовете, ко ято се про веде 
в Копенхаген на 22 и 23 
март.

Във встъ пи тел на та си 
реч на Срещата на върха, 
пред се да те лят на Комитета 
на ре ги они те* Мерцедес 
Бресо заяви: „В то зи пе
ри од на ико но ми чес ка и 
фи нан со ва кри за и в свят, 
кой то е свръ хек с п ло ати ран 
от мо де ла на не ус тойчи
во то развитие, гра до ве
те имат во де ща ро ля за 
про мя на на на чи на ни на 
живот, сти му ли ра не на 
креативността, прив ли ча не 
на таланти, под по ма га не на 
без ра бот ни те да се вър нат 
на ра бо та и ут вър ж да ва
не на сът руд ни чес т во то с 
предприятията. Точно то ва 
е и цел та на нас то яща та 
Среща на вър ха – да об съ
дим те зи пре диз ви ка тел с т ва 
и да на ме рим прак ти чес ки 
решения, ко ито мес т ни те и 
ре ги онал ни те пред с та ви те
ли мо гат да при ла гат в сво
ите области.“

Според нея, обаче, въп ре
ки ев ро пейс ка та по ли ти ка 
на сближаване, гра до ве те 
в ЕС все още не са раз гър
на ли пъл ния си потенциал. 
Ето за що е не об хо ди ма 
пос ле до ва тел на и ин тег
ри ра на по ли ти ка на ЕС за 
град с ки те райони, за ед но 
с ис тин с ки мно гос те пе нен 
подход. „Европа ще мо же 
да осъ щес т ви пре хо да към 
бъ де що то развитие, ко га
то осъз нае в пъл на сте пен 
ро ля та на гра до ве те ка то 
по ли ти чес ки учас т ни ци в 
стра те ги ите за раз ви тие и 
оси гу ри тях но то учас тие в 
из гот вя не то на сек тор ни те 
политики, ка то на сър ча ва 
сът руд ни чес т во то по меж ду 
им и им да ва въз мож ност 
да ра бо тят в пого лям уни
сон с дру ги рав ни ща на 
уп рав ле ние“ – до ба ви тя.

В сво ето об ръ ще ние към 
Срещата на вър ха по вре ме 
на от к ри ва не то й пред се да
те лят на Европейската ко

ми сия Жозе Мануел Барозу 
подчерта, че „Европейските 
гра до ве са се ри оз но за
сег на ти от кризата, осо
бе но по от но ше ние на 
безработицата, найве че 
сред младежта. Градовете 
са из п ра ве ни пред го ле
ми предизвикателства, но 
ос вен то ва раз к ри ват и 
възможности. Те имат за бе
ле жи тел на спо соб ност да 
на ми рат но ва тор с ки на чи ни 
за спра вя не с бър зоп ро
ме ня ща та се обществена, 
ико но ми чес ка и еко ло гич на 
реалност. Ето за що тряб
ва да се гор де ем с на ши те 
градове. Европейските 
градове, бла го да ре ние на 
ка чес т во то на живот, ко
ето пред ла гат на сво ите 
граждани, са от лич ни при
ме ри за дру ги час ти на 
света. Барозу наб лег на и 
на клю чо ва та ро ля на ев
ро пейс ки те гра до ве за осъ
щес т вя ва не на це ли те на 
стра те ги ята „ЕС 2020“ за 
ра бот ни места, инвестиции, 
на уч ни изследвания, об
ра зо ва ние и со ци ал но 
приобщаване. Освен то ва 
той при зо ва ли де ри те на 
мес т ни те влас ти в ЕС да 
по емат поцен т рал на ро ля 
за ак тив но отс то ява не на 
ев ро пейс кия проект.

Кметът на Копенхаген, 
Франк Йенсен, кой то бе
ше до ма кин на Срещата 
на вър ха за ед но с КР и 
Столичния ре ги он на 
Дания, ак цен ти ра вър ху 
клю чо ва та ро ля на „ус
тойчи вия еко ло ги чен рас
теж“ при раз ре ша ва не то 
на нас то ящи те проблеми: 
„Европейските народи, 
ре ги они и гра до ве са из
п ра ве ни пред трой но 
предизвикателство: спра
вя не с из ме не ни ето на 
кли ма та и на ма ля ва не на 
еми си ите на СО2; съз да
ва не на ра бот ни мес та и 
ико но ми чес ки растеж; и 
обез пе ча ва не на дос та тъч
ни енер гий ни доставки. 
Добрата но ви на е, че не 
е нуж но да тър сим три 
решения, за що то спо ред 
мен от го во рът е един: ус
тойчив еко ло ги чен растеж. 
Ето за що тряб ва да ин вес
ти ра ме в гра до ве те си, тъй 
ка то те из пъл ня ват въз ло ва 
ро ля за ико но ми чес ко то 
възстановяване, нап ри мер 
чрез ин вес ти ции в град с ка 
инфраструктура, енер гий на 
ефек тив ност и иновации.“ 
Кметът из тък на кон к рет ни 
при ме ри и пос ти же ния на 
град Копенхаген в стре ме
жа му до 2025 г. да се пре
вър не в пър ва та сто ли ца в 

света, ко ято е не ут рал на по 
от но ше ние на въг ле род ни те 
емисии.

Вибеке Сторм Расмусен, 
пред се да тел на ре ги онал
ния съ вет на Столичния 
ре ги он на Дания, се спря на 
въп ро са как ре ги онът про
дъл жа ва да за де ля ре сур си 
за ус тойчи ви и еко ло гич ни 
иновации. Тя отбеляза, че 
са ис ка ли ед на „ус тойчи
ва струк ту ра“ да за лег не в 
ос но ва та на уси ли ята им за 
град с ко раз ви тие ка то пла
но ве те им за по доб ря ва не 
на тран с пор т ни те връз ки 
меж ду Дания и Европа, в 
до пъл не ние към пос ти же
ни ето им да ста нат све то вен 
ве ло си пе ден регион. Гжа 
Расмусен да де още при ме
ри за ре али зи ра ни про ек
ти в Столичния ре ги он на 
Дания, ка то отбеляза, че 
„еко ло гич но то об нов ле
ние на час т ни те жи ли ща 
и на бол ни ци те ни ще има 
поси лен ак цент вър ху ус
тойчи вос т та и енер гийно то 
пот реб ле ние“. 

Тя раз г ле да те зи уси лия 
в поши ро кия кон текст на 
ико но ми чес ка та криза, ка то 
посочи, че „кре атив нос т та 
на гра до ве те и ре ги они те 
мо же да се из пол з ва сре щу 
кризата, пред ко ято всич ки 
ние сме изправени.“  

Българските общини бяха 
представени от кметовете 
на Монтана, Гоце Делчев, 
Добрич, Търговище и двама 
съветници от Столичния 
общински съвет.

* Комитетът на ре ги-
они те е асам б лея на пред-
с та ви те ли те на ре ги онал-
ни те и мес т ни те влас ти 
в ЕС. 

Мисията на не го ви те 
344 чле но ве от 27-те дър-
жа ви-член ки на ЕС е да 
прив ли чат за учас тие пред-
с тав ля ва ни те от тях ре-
ги онал ни и мес т ни влас ти 
и об щ нос ти в про це са на 
взе ма не на ре ше ния в ЕС и 
да ги ин фор ми рат за по ли-
ти ки те на ЕС.  

Европейската комисия, 
Европейският пар ла мент 
и Съветът са за дъл же-
ни да се кон сул ти рат с 
Комитета по политики, ко-
ито имат от ра же ние вър-
ху ре ги они те и градовете. 

Той мо же да се об ръ ща 
към Съда на Европейския 
съюз, ако пра ва та му са 
на ру ше ни или е на мнение, 
че оп ре де лен за кон на ЕС 
на ру ша ва прин ци па на суб-
си ди ар ност или не за чи та 
пра во мо щи ята на мес т ни-
те и ре ги онал ни те власти.

Ние, чле но ве те на Комитета на 
регионите, из б ра ни пред с та ви те ли 

на териториите, общините, гра до ве те и 
ре ги они те на Европейския съюз, 

Като има ме предвид, че промените, 
про тек ли в ев ро пейс ки те гра до ве през 
вековете, да до ха въз мож ност за пре раз
п ре де ля не на на се ле ни ето и сти му ли ра
не на об ме на и твор чес т во то в раз лич ни 
об лас ти на правото, по ли ти ка та или 
икономиката;

Като има ме предвид, че ин дус т ри ал
ни те промени, гло ба ли за ци ята и по ява та 
на но ви те ин фор ма ци он ни и ко му ни ка ци
он ни тех но ло гии по ро ди ха не ра вен с т ва 
меж ду градовете, ко ито мо гат да бъ дат 
обяс не ни как то с природните, струк тур
ни те или ис то ри чес ки те ограничения, 
та ка и с по ня ко га лип с ва щия ин с ти ту ци
она лен капацитет;

Като има ме предвид, че гра до ве те 
тряб ва да от го ва рят на неп ре къс на то 
на рас т ва щи те изис к ва ния на сво ите жи
те ли в пе ри од на ог ра ни че ни пуб лич ни 
фи нан си и да ра бо тят за оси гу ря ва не то 
на удов лет во ря ва ща и сти му ли ра ща со
ци ал на рамка, ко ято включ ва как то ка
чес т во то на ар хи тек тур на та среда, та ка и 
подоб ра дос тъп ност на услугите;

Като има ме предвид, че два де сет го

ди ни след Третата сре ща на вър ха за 
Земята в Рио де Жанейро це ли те за 
ус тойчи во раз ви тие и на ма ля ва не на 
бед нос т та все още не са пос тиг на ти и че 
сре ща та на вър ха Рио+20 ще пре дос та ви 
въз мож ност за под но вя ва не на по ли ти
чес кия ан га жи мент за ин тег ри ра ни дейс
т вия на све тов но рав ни ще в под к ре па на 
ус тойчи во то град с ко развитие;

Като има ме предвид, че ре ди ца 
ев ро пейс ки при ме ри свидетелстват, 
че вът реш ни те пре диз ви ка тел с т ва на 
сближаването, сигурността, без ра бо ти ца
та и бедността, как то и външ ни ят натиск, 
свър зан с окол на та среда, миг ра ци ята 
или меж ду на род на та конкуренция, мо гат 
да се пос рещ нат на мес т но равнище;

Заявяваме, че Европейският съ юз 
иг рае пър вос те пен на ро ля за на ма ля
ва не то на те ри то ри ал ни те неравенства, 
в час т ност ка то оси гу ря ва под хо дящ 
бюджет, поак тив на по ли ти ка на сбли
жа ва не и по ли ти чес ка и за ко но да тел на 
рамка, бла гоп ри ятс т ва ща раз ви ти ето и 
ав то но ми ята на градовете;

Отбелязваме, че дейс т ви ята на 
Европейския съ юз мо гат да до не сат кон
к рет ни резултати, са мо ако гра до ве те и 
ре ги они те по лу чат важ но мяс то в из пъл
не ни ето на стра те ги ята „Европа2020” и 
се пре вър нат в пъл но цен ни су бек ти пос
ред с т вом мно гос те пен но то управление;

Припомняме, че гра до ве те са важ но 
рав ни ще на де мок ра ци ята и са способни, 
в рам ки те на мно гос те пен но то уп рав ле
ние и подоб ро при ла га не на прин ци па 
на субсидираност, да раз ра бот ват но ви 
на чи ни за граж дан с ко учас тие в об щес т
ве ния и по ли ти чес кия живот;

Обявяваме ам би ци ите си 
за ев ро пейс ки те градове:
За да има ме покра си ви и позе

ле ни градове, от но во пот вър ж да ва ме 
ан га жи мен та си за гра до ве без еми сии 
на пар ни ко ви газове, по ла га щи уси
лия да бъ дат ико но мич ни и ефек тив ни 
в сво ето пот реб ле ние и производство. 
Устройството на те ри то ри ята тряб ва да 
га ран ти ра вза им но то до пъл ва не на град
с ки те ра йо ни и при род ни те зони, ка то в 
съ що то вре ме се по ла гат уси лия за съх
ра ня ва не и по доб ря ва не на при род но то 
и кул тур но то наследство, вклю чи тел но 
архитектурното;

Припомняме, че гра до ве те са в 
аван гар да на уси ли ята за пос ти га не 
на ус тойчи во раз ви тие пос ред с т вом 
по ли ти ки те в об лас т та на жи лищ но то 
настаняване, град с ко то обновяване, 
уп рав ле ни ето на ре сур си те – покон
к рет но на въ зоб но вя еми те енер гий ни 
източници, во ди те и от па дъ ци те – и град
с кия транспорт, об ръ щай ки пого ля мо 

вни ма ние на об щес т ве ния тран с порт и 
еко ло го съ об раз на та мобилност;

За да ста нат на ши те гра до ве по
приобщаващи, ние отчитаме, че гра до
ве те са пре ди всич ко мес та за „съ жи тел с
т во”, къ де то со ли дар нос т та тряб ва да бъ
де пос то ян на цел: дос тъп до об щес т ве ни 
ус лу ги за всички, от каз от съз да ва не на 
гета, мер ки за спра вя не с бедността, 
же ла ние за смес ва не на раз лич ни те 
со ци ал ни гру пи от населението, покон
к рет но пос ред с т вом раз ра бот ва не то на 
политики, бла гоп ри ятс т ва щи ак тив ния 
жи вот на въз рас т ни те хора, со ци ал ни те 
ино ва ции или со ли дар нос т та меж ду раз
лич ни те по ко ле ния и култури;

За да има ме покон ку рен тос по соб
ни градове, из тък ва ме не об хо ди мос т та 
гра до ве те да ин вес ти рат при ори тет но 
в чо веш кия капитал, об ра зо ва ни ето и 
здравеопазването, фи зи чес ки те ин ф
рас т рук ту ри и но ви те тех но ло гии с ог лед 
на раз ви ти ето на иновациите, на уч ни те 
из с лед ва ния и творчеството, за да се 
съз да ват ка чес т ве ни ра бот ни мес та и да 
се доп ри на ся за по доб ря ва не на ус ло ви
ята на живот;

За да има ме те ри то ри ал но подоб
ре ин тег ри ра ни градове, бих ме искали, 
с ог лед на хар мо нич но то раз ви тие на 

град с ки те и сел с ки те 
райони, да се за си лят 
връз ки те на гра до
ве те с ев ро пейс ки те 
тран с пор т ни мре жи 
и тех ни ят ка па ци тет 
да раз ви ват об ме на и 
връз ки те си с окол ни
те крайг рад с ки и сел
с ки райони, за да се 
из бег не раз рас т ва не то 

на градовете, да се съз да дат бла гоп ри ят
ни ус ло вия за из г раж да не то на ба лан си
ра на мре жа от мал ки и сред ни гра до ве и 
да се да де пре дим с т во на про из веж да ни
те в бли зост сел с кос то пан с ки продукти;

Приканваме:
● Европейският съ юз да от го во ри на 

те зи амбиции, ка то под к ре пи фи нан со во 
ед на хо ри зон тал на град с ка по ли ти ка за 
Европа на ут реш ния ден;

● На стра те ги ята „Европа 2020” да 
се при да де те ри то ри ален характер, за да 
мо же да се про яви ино ва ци он на та въз
хо дя ща ди на ми ка съ об раз но прин ци па 
„от до лу на го ре”, ко ято се крие в гра до ве
те и регионите;

● В рам ки те на ев ро пейс ки те по ли
ти ки да бъ де обър на то пого ля мо вни ма
ние на те ри то ри ал но то сът руд ни чес т во 
меж ду ев ро пейс ки те градове;

● Да се уве ли чи ро ля та на гра до ве те 
и ре ги они те в из гот вя не то и уп рав ле ни
ето на ев ро пейс ки те политики, осо бе но 
що се от на ся до ин тег ри ра ни те стра те гии 
за ус тойчи во раз ви тие на те ри то ри ите и 
за пос ти га не на ико но ми ка без въг ле род
ни емисии;

● Участието на гра до ве те и ре ги они те 
да ста не за дъл жи тел на част от сис тем
но то и прак ти чес ко то при ла га не на мно
гос те пен но то управление;

● Да се за дъл бо чи про це сът на 
децентрализация, кой то про ти
ча в по ве че то дър жа ви – член ки на 
Европейския съюз, и гра до ве те и ре ги
они те да по лу чат пого ля ма фи нан со ва 
самостоятелност;

● В рам ки те на ев ро пейс ки те по ли
ти ки да се от да ва пого ля мо зна че ние на 
ро ля та на „мес т ни те еки пи за дейс т вие”, 
със та ве ни от пред с та ви те ли на из бор ни 
длъжности, спе ци алис ти и учас т ни ци от 
граж дан с ко то общество, ко ито мо гат да 
пос тиг нат ре ал ни промени, ка то мо би ли
зи рат дру ги пар т ньо ри в рам ки те на ин
тег ри ра ни меж ду сек тор ни подходи;

● Тази ви зия за „Града на ут реш ния 
ден”, ро ля та на град с ки те по ли ти ки и 
ев ро пейс ки ят об щес т вен мо дел да бъ
дат за щи та ва ни и за чи та ни на сре ща та 
на вър ха за Земята Рио+20 и в рам ки те 
на дру ги ини ци ати ви в под к ре па на ус
тойчи во то развитие, ка то Конвента на 
кметовете. 

Покон к рет но на сре ща та на вър ха 
Рио+20 след ва да се приз нае не об хо ди
мос т та от ин тег ри ра не на по ли ти ки те за 
ус тойчи во град с ко раз ви тие ка то клю чов 
еле мент от на ци онал ни те по ли ти ки за 
ус тойчи во развитие.

Копенхаген, 
                           23 март 2012 г.

В про дъл же ние на 2 дни над 300 кме
то ве и пред се да те ли на ре ги они от 

27те дър жа ви член ки на ЕС, за ед но с 
во де щи архитекти, спе ци алис ти по гра до
ус т ройс т во и из с ле до ва те ли на град с ко то 
развитие, спо де лиха своя опит и раз мис
ли с цел в ев ро пейс ки и све то вен план да 
бъ де от де ле но по ве че вни ма ние на град с
ки те въпроси. 

Срещата на вър ха пред ла га въз мож
ност за от к рити де бати по те ми ка то 
въз дейс т ви ето на ЕС вър ху град с ко то 

развитие, учас ти ето на граж да ни те в ре
ги онал ни и мес т ни про ек ти и раз ви ти ето 
на ино ва тив но фи нан си ра не за на сър ча
ва не на еко ло гич на град с ка икономика. 

Целта е съ що та ка интегрираното, 
ус тойчи во град с ко раз ви тие да не ос
та ва са мо бла гоп рис той но желание, а 
да се пре вър не в ре ал ност за всич ки 
европейци.

Във връз ка с то ва чле но ве те на КР 
приеха в края на Срещата на вър ха дек
ла ра ция („Декларацията от Копенхаген“, 

която публикуваме отделно) за ролята, ко
ято ще иг рае град с ко то раз ви тие във все
ки ре ги он и за град с ко то ус тойчи во раз
ви тие в кон тек с та на дебатите, свър зани 
с Конференцията на ООН за ус тойчи во 
раз ви тие („Рио+20“). 

Тази дек ла ра ция е из раз на спо де лен 
по ли ти чес ки ангажимент, по ет не са мо 
във връз ка с Рио+20.

Петата Европейска сре ща на ви со ко 
рав ни ще на ре ги они те и гра до ве те бе 
ор га ни зи рана от Комитета на регионите 

в пар т ньор с т во с град Копенхаген и 
Столичния ре ги он на Дания под над с лов 
„Европейската град с ка струк ту ра на 21
ви век“. Успоредно с нея бе пред с та ве на 
изложба, ко ято онаг ле дя ва найдоб ри те 
прак ти ки в ус тойчи во то раз ви тие в бли зо 
три де сет ев ро пейс ки гра до ве и региони. 

Изложбата ще бъ де по ка за на в сгра да
та на Комитета на регионите през май и 
в цен т рал на та сгра да на Европейската ко
ми сия по вре ме на Европейската сед ми ца 
на ре ги они те и гра до ве те през октомври.

Асамблея на пред с та ви те ли те на 
ре ги онал ни те и мес т ни те влас ти в ЕС

Да ра бо тим за ед но 
за ус тойчи во 
град с ко раз ви тие

Визия за "Града 
на ут реш ния ден"
Декларация от Копенхаген
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Елеонора
ЦАНОВА
„Гората за децата“, 

то ва бе мо то то на 
на ци онал но то от к ри
ва не на Седмицата 
на го ра та2012 във 
Враца. В сво ето при ветс т вие 
към дош ли те от ця ла та стра на 
ле со въ ди и спе ци алис ти по го
ри те ми нис тъ рът на зе ме де ли ето 
Мирослав Найденов подчерта, 
че днес ние тряб ва да въз пи та
ва ме с лю бов де ца та да оби чат 
и опаз ват на ша та природа, да ги 
за поз на ем с грижите, ко ито се 
по ла гат за гор с ко то богатство, 
за що то ут ре те ще са тези, ко ито 
ще го съхраняват.

Отчетената за 2011 го ди на пе
чал ба от шес т те дър жав ни гор
с ки сто пан с т ва в стра на та е три 
и по ло ви на ми ли она лева, ко ето 
е ре кор д но и спо ред ми нис тъ ра 
до каз ва , че моделът, по кой то се 
ра бо ти в на со ка опаз ва не ,  из
пол з ва не и доб ли жа ва не хо ра та 
до горите, е правилен. Парите 
във фонд „Инвестиции в го ри
те“ са 21 милиона, по ло ви на та 
от ко ито ще бъ дат вло же ни в 
стро ител с т во то на гор с ки ав то
мо бил ни пъ ти ща . П рез го ди на та 
е из вър ше но за ле ся ва не на бли
зо 15 хи ля ди де ка ра но ви го ри . 
П ри със т ва щи те на тър жес т ве
но то на ци онал но от к ри ва не на 
Седмицата на

го ра та бя ха поз д ра ве ни и от 
ди рек то ра на Северозападното 
дър жав но пред п ри ятие Юри 
Миков.

Заедно с вра чан с ки деца ми
нис тър Найденов за са ди ел хич
ки в пар ка зад ве ли чес т ве ния па

мет ник на Христо 
Ботев. Найго
ля ма та ра дост за 
пред с та ви те ли те 
на дър жав ни те 
лес ни чейс т ва 
бе подаръкът, 
кой то ми нис
тер с т во то им 
нап ра ви  де сет 
чис то но ви ав то
мо би ла „Хамър“, 
про из вод с т во на 
за во да в Ловеч. 
Високопрохо
димите ма ши
ни са от пър ва та 
род на партида, 
ка то все ки е с 
це на око ло 25 000 
ле ва. С гор дост 
зе ме дел с ки ят ми
нис тър под чер та , 
че по то зи на чин 
под по ма га ме 
род но то про из
вод с т во и се да ва въз мож ност за 
раз ви тие на на ша та ин дус т ри я , 
как то и голям шанс на бъл гар
с ки те лес ни чеи да ра бо тят още 
подобре. 

Председателят на Съюза 
на ле со въ ди те до цент Иван 
Палигоров и Мирослав 
Найденов наг ра диха найдоб ри
те лес ни че и . По чет но то зва ние 
„Лесовъд на годината“ по лу чи 
Марко Запрев, за мес т никди рек
тор на сто пан с т во то в Гърмен. 
За ця лос т на та си дейност бе зас

лу же но от ли чен Стойчо Бялков. 
В 87го диш на та си история 

Седмицата на гората се ут вър
ди ка то про фе си она лен праз ник 
за всички, за ко ито лю бов та 
към го ра та оп ре де ле но не е 
са мо професионален, но и жи
тейс ки път, сподели, поз д ра вя
вай ки наг ра де ни те, ми нис тър 
Найденов и от но во за яви , че 
ще нап ра ви вси чк о въз мож но 
бъл гар с ки те де ца да из ля зат в 
гората, да се рад ват, да по чув с т
ват нейна та красота.

Съвместно с пред се да те ля на 

пар ла мен тар на та ко ми сия по 
зе ме де лие Десислава Танева 
той уве ри , че тези, ко ито ра
бо тят по за ко но да тел с т во то за 
го ри те, ще нап ра вят та ка , че да 
се да де нор ма тив на въз мож ност 
в на ши те го ри да се из г раж
дат пътища, площадки, мес та 
за отдих, без да се на ру ша ва 
природата, но да мо гат децата, 
а и не са мо те, да по чув с т ват 
го ра та побли зо, да я нап ра вят 
подостъпна. Категоречен бе, че 
те ре ни те, вър ху ко ито ще бъ
дат из г ра де ни та ки ва съ оръ же

ния, ще ос та нат дър жав на 
собственост.  

В сле до бе да на праз нич
ния ден ми нис тъ рът на 
окол на та сре да и во ди те 
Нона Караджова, за ед
но с ми нис тър Мирослав 
Найденов и ди рек то
ра на Природен парк 
„Врачански балкан „ 
Николай Ненчев, от к ри
ха Многофункционалния 
цен тър за кон сер ва ци он ни 
дейнос ти на те ри то ри ята на 
Природен парк „Врачански 
балкан“. Това е един с т ве ни
ят и уни ка лен Зелен „Ноев 
ков чег“, в чи ято се мен на 
бан ка за съх ра ня ва не на 
ред ки се мен ни ма те ри али 
и ве ге та тив на та бан ка за 
про из вод с т во на реп ро
дук тив ни ма те ри али ще се 
съх ра ня ват и раз м но жа ват 
из к лю чи тел но ред ки расти
тел ни видове, ко ито след 
то ва ще бъ дат пре дос та вя ни 
на гор с ки те сто пан с т ва в 
страната. Тази пър ва в стра
на та бан ка за консервация, 
про из вод с т во и реп ро дук
ция на ма те ри али от ред ки 
за щи те ни рас ти те ни ви до
ве  клен, бук, тис, бя ла и 
жъл та вод на ли лия и още 
13 вида, ще съх ра ня ва ре

зе ни и ма то чи ни от рас ти тел ни 
и дър вес ни ви до ве, ка то по то
зи на чин те ще бъ дат за па зе ни 
и раз п рос т ра не ни от но во в 
природата. Тук ще се раз м но жа
ва и ря дък вид папрат, кой то не 
се сре ща на дру го мяс то ос вен 
по си пе ите над вра чан с ко то се
ло Челопек.  

Центърът в из ця ло об но ве ния 
Горски дом в Балкана е по про
ект, фи нан си ран по Оперативна 
прог ра ма „Околна среда“, кой то 
е на стойност 500 179 лева.  ■

Зеленият “Ноев ковчег”

се па зи във 
Врачанския бал кан

▲ Министър Мирослав 
Найденов засажда 
дръвче СНИМКА: АВТОРЪТ

◄По слу чай Световния ден на 
во да та, Дирекция на Природен 
парк „Врачански Балкан“ и уче
ни ци от чет вър ти клас на СОУ 
„Софроний Врачански” ор га ни зи ра
ха „Час на во да та”

По вре ме на ини ци ати ва та 
ек с перт от Природозащитен 
цен тър „Натура” разказа за 
свойс т ва та на водата, нейния 
кръ гов рат в при ро да та и ос нов но 
предназначение. 

Ак цент бе пос та вен върху ог ра
ни че ни те за па си от пи тейна та 
во да на пла не та та и на чи ни те 
за на ма ля ва не на не ра зум но то 
раз хи ща ва не. Чет вър ток лас ни
ци те про че то ха свои есе та за 
во да та. Ръководителите Мария 
Вишнарова и Росен Цонев връ чи ха 
сер ти фи ка ти на найизя ве ни те 
ученици. Децата иг ра ха об ра зо ва
тел ни игри, ко ито ги за поз на ват 
с во до лю би ви те жи вот ни и рас
те ния в раз лич ни те вод ни ба сей
ни и тях на та ро ля в при род ни те 
екосистеми.

Час на 
водата

Даниела ХИТОВА
Община Враца, в пар т ньор с т во  с 

Мездра и Роман, вне се про ек т но пред ло
же ние „Враца – вра та към древ нос т та” по 
схе ма „Подкрепа за раз ви тие на ре ги онал
ния ту рис ти чес ки про дукт и мар ке тинг на 
дестинациите" по Оперативна прог ра ма 
“Регионално раз ви тие” 20072013 г. 

Основната цел е по доб ря ва не на се зон
но то и те ри то ри ал но раз п ре де ле ние на 
туризма. 

Предвидено е раз ра бот ва не то на ре ги
она лен ту рис ти чес ки про дукт с раз лич ни 
пакети, включ ва щи обек ти с на ци онал но 
зна че ние ка то къ ща та на ба ба Илийца, 
пе ще ра та Леденика, про хо да Вратцата, 
ма нас ти ра „7те прес то ла”, мес т нос т та 
Шупловица, връх Околчица, при ро ден 
фе но мен Божия мост и др. Във все ки от 
па ке ти те ще бъ дат вклю че ни и уни кал ни 
ат рак ции ка то при гот вя не на хляб, ри ту

али за пи ене на вино, ог не но шоу и др. 
Рекламните дейнос ти пред виж дат ино

ва тив ни на чи ни за ин фор ми ра не и въз
дейс т вие ка то 3Dmapping, 3D ви зу али за
ция и вир ту ал ни кар ти за ту рис ти чес ки те 
пакети, флаш моб спек так ли и други. 

Планирани са учас тия в ту рис ти чес ки 
бор си и форуми, чрез ко ито да се по
пу ля ри зи ра раз ра бо те ният по про ек та 
ту рис ти чес ки про дукт и да се пред с та ви 
рек ла мен филм. 

Стойността на про ек т но то пред ло
же ние е 491,5 хил.лева, ка то община 
Враца ще оси гу ри 24,5 хи л.  лв. соб с т вен 
принос.

Очакваните ре зул та ти са на рас т ва не на 
броя ту рис ти в ре ги она бла го да ре ние на 
раз ра бо те ни те но ви ту рис ти чес ки пакети, 
ко ито да ват нов пог лед вър ху ис то ри ята 
и при род ни те да де нос ти на об щи ни те 
Враца, Мездра и Роман.■ 

Атрактивни обекти 
ще привличат туристи
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Стефан П. СТЕФАНОВ
председател на Дружество
на краеведите
гр. Монтана

В книж ния свят на България се по яви 
кни га та „Моят жи вот” на Кирил Маринов 
от с. Винище. Авторът се е до ве рил на 
два ма опит ни със та ви те ли и ре дак то
ри – дъл го го диш ния гла вен ре дак тор 
на в. „Септемврийско сло во”, Димитър 
Младенов, не гов съученик, и Станислав 
Станчев, дъл го го ди шен жур на лист в БТА. 
Двамата са оп рав да ли до ве ри ето   кни га
та е ве ли ко леп но на пи са на и по лиг ра фи
чес ки издържана.

Защо се по яви та зи книга? Който я 
прочете, ще раз бе ре – тя е рав нос мет ка на 
„един го лям бъл га рин”, на „един из к лю
чи те лен ро до лю бец и зем ляк”, на „един 
из к лю чи те лен пред с та ви тел на граж дан
с ко то об щес т во във Франкфурт”, „не из
чер па ем в лю бов та си към България”. 
Суперлативите са ци та ти от реп ре зен
та тив ни от зи ви за не го в книгата. Нещо 
повече. Тази кни га се прев ръ ща в илюс
т ра ция на въз рож ден с ко слу же не на 
Родината в края на ХХ и на ча ло то на 
ХХI век. Пример за всич ки бъл гар с ки 
емигранти. Пример за съ на род ни ци те 
за ед но от зив чи во сър це , ко ето оби ча 
Татковината си  и тъ гу ва за не во ли те й. 
Става ду ма за дейс т ве на обич, а не за 
книж на обич на думи. С пра во ра ди ожур
на лис тът Владимир Танев обобщава: „Да 
по ма га на България, е ста на ло приз ва ние 
за Кирил.” Според не го то ва е „но ва та 
му про фе сия”, „ко ято ос мис ля жи во та 
на един стар бъл гар с ки емигрант, кой
то и за миг не е прес та нал да мис ли за 
Отечеството си.”

Кирил Маринов по не во ля по па да в 
Германия, ко ято се прев ръ ща в не го ва 
вто ра родина. Тя го при ютя ва и той й се 
отблагодарява.

България го прокужда, но той не я 
намразва, а и на нея се отблагодарява, 
ко га то му се уда ва възможност. Защото 
разбира, че са ми ят той е ед на от мно го

то жер т ви на „сту де на та вой на”. Той е 
обик но вен чо век и не е в със то яние да 
про ме ни за ко ни те й. Остава му са мо един 
из ход – да се на го ди към ис то ри чес ка та 
обстановка, за да оцелее. Той 4 го ди ни 
взе ма стра на в та зи ги ган т с ка битка, ка
то ак тив но ра бо ти за ка уза та на БЗНС. 
Партията е разцепена, ръ ко во ди те ли те 
й са обезличени, зат во ре ни или избити. 
Главният ор га ни за тор на опо зи ци он ния 
ЗМС в око ли ята   Кирил Маринов – е 
се ри оз но зас т ра шен от арест и зат вор в 
Белене. А той е та ка млад. Изключили 
са го за ви на ги от всич ки учи ли ща в 
страната. Учи му се. Живее му се. Но сис
те ма та не му пред ла га мяс то спо ред въз
мож нос ти те и же ла ни ята му – „Не виж дах 
ни как ва пер с пек ти ва за се бе си.”

Съобщението за пред с то ящия арест го 
под тик ва да из бя га от България. За то ва се 
ис кат сме лост и решителност. Той не са мо 
ги притежава, но и ги проявява.

Завършва пос лед на та го ди на на сред
но то си об ра зо ва ние в Димитровград /
Цариброд/ и след ва аг ро ном с т во в 
Белград, ка то упо ри то от каз ва да ста
не югос лав с ки ди вер сант и шпи онин 
в България. Следва нем с ка фи ло ло гия 
в Германия и аг ро ном с т во в Норвегия. 
Прекъсва след ва не то си и се връ ща да 
по ма га в тър го ви ята на из бя га лия си брат 
Васил в Германия. След дъ лъг и упо рит 
16ча сов труд на ден два ма та за мог ват 
чрез търговия. Кирил Маринов си съз да
ва име на тър сен поч тен тър го вец и след 
вре ме го по кан ват в ХДС, а след ня кол ко 
го ди ни ста ва об щин с ки чи нов ник в юри
ди чес кия от дел на об щи на Франкфурт, 
къ де то съ що се пред с та вя по ве че от 
отлично. С ед на ду ма – ста ва на ту ра ли
зи ран немец: точен, ло ялен и стриктен. 
С ед на съ щес т ве на раз ли ка – чуж до му 
е вся как во филистерство. Когато на уча
ва за мъ ки те на сво ите съ на род ни ци при 
пре хо да /кой то и до днес не е завършил/, 
той един с т вен от бъл гар с ки те емиг ран
ти в Германия се при тич ва на помощ. В 
кни га та са по со че ни то но ве ху ма ни тар ни 
помощи, из п ра те ни от не го за съ се ля ни те 

от с. Винище и с. Клисурица, 
за цър к ви те им, за бол ни ци
те в Монтана, в Медицинска 
академия, за дет с ки градини, 
за сираци, студенти, ста ри 
хора, ве те ра ни на на ука та и 
изкуствата, по мо щи за БЗНС, 
за кук ле ния те атър в Монтана, 
за футбола... Списъкът е мно
го дълъг. Чрез ху ма ни тар ни 
нем с ки ор га ни за ции на би ра 
помощите, а в мно го слу чаи 
да ва и лич ни свои средства. 
Българските ме дии от ра зя ват 
мно гок рат ни те му по мо щи с 
интервюта, статии, до ку мен та
лен филм и ня кол ко пре да ва ния 
по телевизията, а да ре ни те ин с
ти ту ции му из п ра щат бла го дар
с т ве ни писма.

Делото на Кирил Маринов 
е при мер за ис к ре на щед рост 
и все от дайност към Родината, 
ко ято го е про ку ди ла в оп ре
де лен ис то ри чес ки мо мент 
по ра ди ази ат с кия то та ли та рен 
модел, на ло жен от Съветския 
съюз. Разбирайки това, по ли те
миг ран тът про ща ва на всички, 
ко ито са му сто ри ли го ля мо то 
зло и 11 го ди ни са го раз с лед
ва ли ка то „из мен ник на ро ди
на та”, осъ ди ли са го и са го 
про въз г ла си ли за „не въз в ра ще
нец”. Оказва се, че той про явя
ва не са мо хрис ти ян с ко самарянство, но и 
про ник но ве но разбиране, че па ла чи те му 
са би ли жер т ви ка то него. /Невероятно, 
но един от тях му ис ка прошка, друг го 
хвали./ Жертви на ед на система, ко ято 
има ше же ляз на хватка, и той ус пя ва да 
из бя га в чужбина, ужа сен и ра зо ча ро ван 
от та зи система.

Кирил Маринов по ма га на сво ите съ
на род ни ци в найтруд ния им момент. А, 
из вес т но е, нав ре ме да де на та по мощ е 
двой на помощ. Той ус пя ва да убе ди го ля
ма част от българите, че „има доб ри хора, 
го то ви да по ма гат и рад ват окол ни те”, да 

им вдъх нат на деж да и кураж, та ка не об хо
ди ми през го ля ма та кри за на прехода. 

Не ус пя ва да по мог не на всички, но се 
прев ръ ща в зна ме на бъл гар с ко то бла го
род с т во и достолепие. 

Ако не бя ха ис то ри чес ки те 
превратности, ка къв ли ще ше да ста не 
нас то ящи ят Почетен граж да нин на об щи
на Монтана? Във все ки слу чай си гур но 
ще ше да бъ де пак круп на фи гу ра на бъл
гар щи на та и човечността.

■ Книгата ще бъде представена на 
читателите на 9 април т.г. – понеделник, 
в Регионална библиотека „Гео Милев” в 
Монтана.

Маринов, К. Моят жи вот /Изповед на 
един про ку ден българин/,  С., 2012.

Кирил Маринов – достолепният 
българин от с. Винище

▲Във фо айе то на Регионална биб ли оте ка „Гео Милев” – Монтана, от 27 до 30 
март бе ек с по ни ра на из лож ба на дет с ки ри сун ки от ПИГ II към Първо ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий”. Красота и неп ри ну де ност открояваха творбите на 
малките художници. 

Благодарност
Искам да бла го да ря найсър деч но на слу жи те ли те от “Пожарна 

бе зо пас ност и за щи та на на се ле ни ето” – Монтана, 
Крум Тодоров, Тодор Славчев и Славейко Петров!

На 26 март око ло 3 ча са след обяд на пъ тя край Монтана гръм на 
га зо ва та бу тил ка на ав то мо би ла ми. Успях да из к лю ча дви га те ля и 
да на пус на вед на га колата. Това ме e спасило, обяс ни ха ми дош ли те 
след то ва три ма служители. Тe бя ха мно го лю без ни с мен, ма кар че 
не се познаваме. Демонтираха бу тил ка та от колата, а мен ме за ве
до ха в служ ба та им, да до ха ми ка фе и раз го ва рях ме мно го човешки. 
Разбираха, че съм из п ла ше на и ис ка ха да ме успокоят.

Затова им бла го да ря! Нека има по ве че слу жи те ли ка то тях!
                                                                     

д-р Светлана МАРИНАШЕВА, Видин

"Селски двор". Рисунка: 
Жесика Пламенова, 
Първо ОУ, II-а клас.

▲Фолклорен праз ник се 
про ве де в съ бо та в с. 
Згориград. Сред офи ци ал
ни те гос ти бе зам.кме
тът на об щи на Враца 
Красимир Богданов. Учас
т ва ха всич ки са мо дей ни 
гру пи на мес т но то чи та
ли ще – жен с ка та фолк
лор на гру па „Балканска 
кит ка”, дет с ки ят тан цов 
ан сам бъл „Балканци” и но
вос фор ми ра ният жен с ки 
тан цов ан сам бъл „30 +”. В 
прог ра ма та своя та лант 
по ка за ха и ин ди ви ду ал
ни изпълнители. Общият 
брой на учас т ни ци те бе 
над 50. Представен бе 
оби ча ят „пра ве не на уруг
ли ца”, има ше съ що ху мор 
и ба лет но изпълнение.■ 
Слово плюс

Фолклорен праз ник
в с. Згориград
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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

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;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6ци лин д ро ви ля ва и 
дяс на ори ги нал ни ре зер в ни части.
Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

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

Тел. 0899/655604

Изработка и мон таж
на паметници.

Цялостно офор мя не на 
гро бищ ни паркоместа.

Монтана, в дво ра на ТПК „Септември”; 
0888/73 73 40; 0887/50 64 36; 

www.panteon-montana.com
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5 ч Св. мчци Теодул че
тец и Агатопод дя кон и др.  

6 п * Успение 
на св. Методий 
Славянобългарски, 
архиеп. Моравски (|855). 
Св. Евтихий, патр. 
Цариградски. Св. мчци 
Тимотей и Диоген 

7 с * Лазаровден. Преп. 
Георги, еп. Митилински 
(Злат. лит.) 

8 н † 6 Неделя на 
Великия пост – Връбница 
– Цветница. Свв. апп. от 
70те: Иродион, Агаф, 
Руф, Асинкрит, Флегонт, 
Ермий и др. 

9 п * Страстна седмица. 
Велики понеделник. Св. 
мчк Евпсихий. 

10 в * Велики вторник. 
Св. мчци Терентий и 
Помпий. (Вас. лит.) 

11 с * Велика сряда. 
Св. свщмчк Антипа, еп. 
Пергамски■

Става въп рос за 
ве щес т ва с из

кус т вен или ес тес т вен 
произход, ко ито се до
ба вят към храните. 
Съгласно пра ви ла та за 
ети ке ти ра не на хра ни те 
в Европейския съ юз вър
ху вся ка опа ков ка тряб ва 
да е отразено: на име
но ва ни ето на продукта, 
количество, спи сък на 
съставките, срок на 
годност, производител, 
вносител, биологичен, 
ге не тич но мо ди фи
ци ра ни организми, 
произход, хра ни тел на 
информация, твър де ния 
по от но ше ние на хра
ни тел на та стойност и 
здравословността.

Хранителните 
до бав ки включват:
● Оцветители – оз

на ча ват ги с Е 100 – Е 
199. Използват се в 
сокове, нектари, га зи ра
ни напитки, сладкиши, 
соленки, чипс, снаксове, 
пуканки, бонбони, торти, 
сладоледи.

● Консерванти – оз на
ча ват ги с Е 200 – Е 299. 
Срещат се в компоти, 
конфитюри, лютеници, 
мес ни храни, го то ви 
салати, млека.

● Антиоксиданти – 
оз на ча ват ги с Е 300 

– Е 399. Използват се в 
мазнините, мас ла та и 
ня кои витамини.

● Емулгатори – 
стабилизатори, же ли ра
щи ве щес т ва и сгъс ти те
ли – оз на ча ват ги с Е 400 
– Е 499.

● Киселинни емул га

то ри – оз на ча ват ги с Е 
500 – Е 599.

● Подобрители на 
вку са и аро ма та – оз на
ча ват ги с Е 600 – Е 699. 
Използват се в су пи и 
сосове.

● Антибиотици и ре

зер в ни ин дек си – оз на
ча ват ги с Е 700 – Е 899.

● Желиращи аген ти и 
по доб ри те ли на хля ба 
и ма ята – оз на ча ват ги с 
Е 900 – Е 999.

Кои са най-вред ни:
●Тартразин /жълт 

оцветител/  Е 102.

● Кохинил /чер вен 
оцветител/  Е 120.

● Амарант /чер вен 
оцветител/  Е 123.

● Брилянтно чер но – 
Е 151.

Трите оц ве ти те ли 
пре диз вик ват алер гич ни 
реакции.

● Бензоена ки се ли на 
– Е 210.

● Парабен – Е 216.
● Серен ди ок сид – Е 

220.
● Натриев сул фат – Е 

221.
● Калциев сул фат – Е 

226.
● Калиев нит рат – Е 

249.
● Пропилгалат – Е 

310.
● Бутилхидрокси
анизол – Е 320.
● Карагенан – Е 407.
● Талк – Е 553б
● Натриев глу ма тат – 

Е 621.
● Изкуствен под с ла

ди тел – Е 952.
● Захарин – Е 954■

Подготви за пе чат 
Марио ТОДОРОВ

Добре е да знаете

Опасни 
хра ни тел ни 

до бав ки

Четвъртото из да ние на дет с кия 
на ци она лен фолк ло рен кон курс 

„Напеви от Северозапада” ще се про ве
де на 27 и 28 ап рил в об лас т ния град. 
Конкурсът се про веж да под пат ро на жа 
на кме та на Община Монтана Златко 
Живков. Подкрепя го Община Монтана, 
фир ми и организации, съп ри час т ни към 
ка уза та за съх ра ня ва не то на фолк
лор но то бо гатс т во на българския 
Северозапад. Негови ор га ни за то
ри са Общински мла деж ки дом – 
Монтана, в пар т ньор с т во със сдру
же ние „Младежки Северозапад” и 
шко ла по бъл гар с ки на род ни тан ци 
„Стоянови”.

За пръв път бъл гар с ки деца, жи
ве ещи в чужбина, ще взе мат учас
тие в дет с кия на ци она лен фолк ло
рен кон курс „Напеви от Северозапада”. 
Те ще се изя вят дис тан ци он но в жан ра 
ав тен ти чен пе се нен фолклор, раз дел 
„Народно пе ене – ин ди ви ду ал ни из
пъл ни те ли”. Изпълненията им, зас не
ти с при ем ли во ка чес т во в под хо дящ 
ви део или DVD формат, ще бъ дат 
оце ня ва ни от журито. Заявките по об
ра зец и кли по ве те се при емат на елек
т ро нен адрес: napevi_severozapad@
abv.bg найкъс но до 15 ап рил 2012 г. 

Клиповете мо гат да бъ дат ка че ни и в 
You tube, ка то в имейли те до ор га ни за
то ри те обе за тел но тряб ва да се по со
чат лин ко ве те към тях. При въз мож ност 
е пре по ръ чи тел но мал ки те пев ци да са 
об ле че ни в на ци онал ни носии.

„Поканихме де ца от бъл гар с ка
та ди ас по ра и на ша та емиг ран т с ка 

об щ ност за учас тие в „Напеви от 
Северозапада” чрез Агенцията за бъл
га ри те в чужбина, на ко ято бла го да ря 
за сътрудничеството. Изпратихме по ка
ни и до бъл гар с ки те учи ли ща и неп ра
ви тел с т ве ни ор га ни за ции зад граница. 
До мо мен та ин те рес към кон кур са са 
про яви ли на шен че та от Германия и 
Канада. 

Живеем в ин фор ма ци он но об щес т во 
и со ци ал ни те мре жи и въз мож нос ти те 

на но ви те тех но ло гии мо же да ни по
мог нат да съх ра ним чув с т во то за об щ
ност и да ук ре пим връз ка та на на ши те 
мно гоб рой ни емиг ран ти с ро до ви те 
корени. Независимо къ де по све та се 
на ми ра човек, той но си дъл бо ко в ду
ша та си сво ята на ци онал на иден тич
ност и си ос та ва българин. След ка то 

по лу чим клиповете, ще нап ра
вим фенстра ни ца на кон кур са 
във Facebook, за да ста не тя 
ед на вир ту ал на сце на за изя ва 
на мла ди фолк лор ни таланти.” – 
ка за Асен Асенов – ди рек тор на 
Младежкия дом.

Тази го ди на ос вен ви деокон
кур са за на род на песен, ор га ни
за то ри те от Общински мла деж ки 
дом – Монтана, до пъл ни ха към 

тра ди ци он ни те раз де ли на „Напеви 
от Северозапада”  „Народно пе ене”, 
„Хореография” и „Инструменталисти”, 
и нов: „Фолклорни ан сам б ли за об ра бо
тен фолк лор”. 

Подробна ин фор ма ция за пред с то
ящия конкурс, не го вия статут, но ти те и 
тек с то ве те на пре по ръ чи тел ни те песни, 
са пуб ли ку ва ни на сай та на Общински 
мла деж ки дом – Монтана, www.omd
montana.dir.bg■

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОНТАНА

Конкурс „Напеви 
от Северозапада”

Съобщение

"Напоителни сис те ми" ЕАД, 
клон Мизия, ХТР – Монтана

уве до мя ва всич ки водоползватели, че во да 
ще се по да ва са мо след пла те на так са на
по ява не или склю чен договор. 

На 10.04.2012 г. от 10 ча са в сгра да та 
на „Напоителни сис те ми” – 

гр. Монтана, 
ул. „Генерал Столетов” 1, ет. 3, 

ще се про ве де сре ща за окон ча тел но изяс
ня ва не на всич ки условия.

От ръ ко вод с т во то на 
„Напоителни сис те ми” ЕАД



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

7    БРОЙ 13 (824), 5 - 11 АПРИЛ 2012 Г.Слово спектър

Около 40 пред с та ви те ли на ту
рис ти чес ки ор га ни за ции и екс

кур зо во ди прис тиг на ха във Видин за 
от к ри ва не то на ту рис ти чес кия се зон 
в града. Те бя ха пос рещ на ти от ор га
ни за то ри те пред Художествената га
ле рия „Никола Петров” на ча ша ви ен с ко 
кафе, под съп ро во да на струн ния квар
тет на Видинската симфониета. 

Кметът на Видин Герго Гергов раз го
ва ря с гос ти те и по же ла пол зот вор на 
оби кол ка на ту рис ти чес ки те обекти.

Програмата за поч на с по се ще ние 
на кре пос т та „Баба Вида”, къ де то бе 
пред с та ве на и ис то ри чес ка въз с та нов
ка по „Сватбите на Йоан Асен” от ак
тьо ри от Драматичния театър.

След то ва учас т ни ци те в ин фо ту
ра се раз хо ди ха в Крайдунавския парк, 
раз г ле да ха Синагогата, джа ми ята на 
Осман Пазвантоглу, Митрополитския 
комплекс, ка тед рал ния храм „Св. 
Димитър Солунски” и по се ти ха из лож
бе на та за ла в МОЛ – Видин, къ де то 
са ек с по ни ра ни твор би ак ва рел и мал
ка плас ти ка на скул п то ра Александър 
Пройнов. Той е ав тор на ста ту ет ки те 
на Вида, Кула и Гъмза – имена, ко ито 
свър з ва ме с по пу ляр на та ле ген да за 
Видинския край.

На 24 март на сце на та на 
Художествената га ле рия беше от к
рит офи ци ал но ту рис ти чес ки ят се зон 
„Видин – 2012”. ■ СНИМКА: ОБЩИНАТА

Tуристическият сезон „Видин-2012”
е открит Елеонора ЦАНОВА

Това е во де щият прин ци п на мла
ди те чер ве нок ръст ци. В края на 

сед ми ца та те се съб ра ха в гра да под 
Околчица на своя 11и Национален 
събор. На съ бо ра при със т ва ха 70 де ле
га ти от ця ла та страна. 
Младите чле но ве на 
Червения кръст се гор
де ят с то ва , че тях на та 
ор га ни за ция е найста
ра та неп ра ви тел с т ве на 
мла деж ка ор га ни за ция 
у нас, ко ято та зи го
ди на чес т ва 90ата си 
годишнина.

Като найваж ни в 
сво ята дейност през 
из ми на ла та го ди на 
на съ бо ра те от че то
ха про ек та „Коледа за 
де ца в риск“ ,бла гот
во ри тел ни те изя ви за 
Великден и Цветница, 
осигурили то пъл обяд 
на де ца в не рав нос
той но положение. 
Областната ор га ни
за ция на мла деж кия 
чер вен кръст във 
Врачанско е ед на от 
найдобрите, за яви 
пред жур на лис ти пред
се да те лят на ор га ни
за ци ята Петър Петров. 
Той под чер та ак ти
ви зи ра не то на мла
ди те и съз да ва нет о 
на мла деж ки клу бо ве 
в Оряхово, Мизия и 
Хайредин, наг ра да та на клу ба в Борован, 
по лу че на на Международния ден на 
доброволеца. 

Дейността на Младежкия чер вен кръст 
е със ре до то че на и към съ би ра не то от 
мла ди те чрез раз лич ни бла гот во ри тел ни 
ак ции на сред с т ва, с ко ито да оси гу рят 
то пъл обяд на де ца та в риск и по то зи 
на чин да ги вър нат в училище. Със съб

ра ни те от тях 50 000 
ле ва ак ци ята бе про ве
де на в ця ла та страна, 
бя ха под по мог на ти 
съз да де ни те уче ни
чес ки трапезарии. На 
те зи де ца по ма гат и 
съз да де ни те от доб ро
вол ци те чер ве нок ръс
т ци хра ни тел ни банки, 
ка то да ре ни ята се 
пре дос та вят съ що на 
де ца в риск и от со ци
ал ни те до мо ве. Във 
Враца бя ха под гот ве ни 
и раз да де ни 84 паке та 
за де ца и 38 па ке та за 
възрастни, са мот ни и 
бол ни хора. Помощ от 
про ек та на Младежкия 
чер вен кръст по лу чи
ха и до мо ве те за де ца 
и юно ши без ро ди те
ли „Асен Златаров“ 
и Дневен цен тър 
„Зорница „ . 

При от к ри ва не то 
на форума кме тът на 
Враца инж. Николай 
Иванов спо де ли , че 
е щас т лив и горд да 
поз д ра ви делегатите, 
имай ки пред вид как то 
ху ман нос т та на ор га

ни за ци ята към всич ки хо ра от раз лич ни 
въз рас то ви групи, та ка и при ем с т ве нос т
та на по ко ле ни ята чер ве нок ръс т ци .■

Подай ръка, 
спечели 
сърце

◄ Кметът на Община 
Видин Герго Гергов и 
пред се да те лят на 
Общинския съ вет 
Пламен Трифонов бя
ха гос ти на Празника 
на пло до ро ди ето и зе
мя та в с. Антимово. 
Жителите на се ло то 
ги пос рещ на ха на пло
ща да с хляб и сол. Там 
бя ха под ре де ни сел с кос
то пан с ки те ма ши ни на 
стопаните, го то ви за 
ра бо та на полето. По 
тра ди ция хо ра та от 
Антимово да ват старт 
на но вия зе ме дел с ки 
се зон в на ча ло то на 
пролетта. И се га те се 
съб ра ха в на ве че ри ето 
на хрис ти ян с кия праз
ник Благовещение, за 
да бъ дат бла гос ло ве ни 
уси ли ята им. 
Видинският кмет по же
ла на тру до лю би ви те 
сто па ни от Антимово 
да им вър ви по вода, 
да е спор на ра бо та та 
и да по жъ нат бо га та 
реколта.■ 

СНИМКА: ОБЩИНАТА

►Кметът на 
Видин Герго Гергов 

при със т ва 
на праз ни ка 

Благовещение в с. 
Капитановци. 
Той за поч на с 
тър жес т вен 

водосвет, от с лу
жен от ар хи ман д

рит Поликарп. 
Жителите на се
ло то от бе ля за ха 
ху ба вия хрис ти
ян с ки праз ник с 

мно го настроение, 
му зи ка и танци. 

Видинският кмет 
по же ла на хо ра та 

да бъ дат здра ви 
и чес ти ти през 

пролетта, да бъ
дат тру до лю би ви 

и гос топ ри ем ни 
как то до се га и да 

се рад ват на бо га
та трапеза.

СНИМКА: ОБЩИНАТА

Водосвет за 
Благовещение 
в Капитановци

Празник на пло до ро ди ето 
в Антимово
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Найви со ко то от ли чие на 
ста ро за гор с кия кон курс бе 
при съ де но на ця ла та гру па 
и на че ти ри ма от нейни
те солисти. Въпреки че и 
Кристи Любенова, Мария 
Каменова и Сашко Бисеров 
за во юва ха пър ви мес та 
в прес тиж ния фестивал, 
найви со ко ка ра то ва е 
„Златната ли ра” на Мартин 
Лишковски. 8го диш ни ят 
въз пи та ник на Асен Асенов 
из ле зе пред взис ка тел но то 
жу ри след сто ма то ло гич на 
ин тер вен ци я по спешност, 
ко ято го спа си от кош ма рен 
зъбобол. Това не поп ре чи на 
Марти да оча ро ва пуб ли ка
та и ко ми си ята с „Куне мо
ме” от ре пер то ара на Кайчо 
Каменов и „Дреновските 
мо ми”  пе сен от уни кал ния 
сбор ник на Васил Стоин 
„От Тимок до Вита”. 

Квинтетът на наймал
ки те пев ци на Младежкия 
дом за во юва вто ра наг ра

да в раз дел „Автентичен 
фолк лор” с пес ни от на шия 
край. Със сре бър ни ме да ли 
при ин ди ви ду ал ни те из пъл
ни те ли се на ки чи ха Анна 
Славчева и Ева Янакиева. 
Бронз пък спе че ли Георги 
Иванов. Габриела Иванова 
до не се от Стара Загора 
приз за ус пе шен дебют. 

„Може да се каже, че 
„Бронзовата ли ра” на 
Бетина Първанова, как то 
и сре бър ни те на Персиян 
Димитров и Валя Павлова, 
съ що са част от ак ти ва 
на гру па „Пъстренец Jr.”. 
Действително бив ши те ми 
уче ни ци ве че пред с та вят 
Музикалното учи ли ще  в 
Котел и Музикалната ака де
мия в Пловдив, но про дъл
жа ва ме да ра бо тим заедно. 

За мен бе ше чест да съп
ро вож дам на гъ дул ка из
пъл не ни ята им”  ка за Асен 
Асенов. Той от п ра ви спе
ци ал на бла го дар ност към 

Теменужка Кисьова – ди рек
тор на ФСГ „Васил Левски”, 
ко ято под к ре пи фи нан
со во учас ти ето на Сашко 
Бисеров. Сашко впе чат ли 
жу ри то с на шен с ка та пе
сен „Яничари ходят, ма мо” 
и въп ре ки че по регламент, 
той тряб ва ше да из пъл ни 
са мо един куп лет от бав на та 
песен, ко ми си ята го на ка ра 
да продължи. Определено 
ги из не на да и бър за та пе сен 

в ре пер то ара му, ко ято бе ше 
торлашка. Овациите му бя ха 
на пъл но заслужени. 

В два на де се то то из да
ние на кон кур са „Орфеево 
из вор че”, кой то е с меж ду
на род но участие, учас т ва ха 
бли зо 2500 певци, ин с т ру
мен та лис ти и тан цьо ри от 
всич ки фолк лор ни об лас ти 
на страната. Това е ре
кор ден брой участници. 
Председател на 24член

но то жу ри е проф. др 
Пламен Арабов, а в със та ва 
му са вклю че ни ха би ли
ти ра ни пре по да ва те ли от 
Академията за музикално, 
тан цо во и изоб ра зи тел но 
из кус т во в Пловдив, му зи
кал ни и во кал ни педагози, 
фолклористи, на род ни из
пъл ни те ли и др. 
Кон кур сът се ор га ни зи
ра от Националния му
зи кал нофолк ло рен съ юз 

„Орфеево из вор че”. Община 
Стара Загора е съ ор га ни
за тор на про ява та за ед но с 
Министерството на об ра зо
ва ни ето и науката.

Участието на де ца та от 
„Пъстренец Jr.” в два на де
се то то из да ние на кон кур са 
„Орфеево из вор че”се осъ
щес т ви със съ дейс т ви ето на 
об щи на Монтана, как то и 
с лич ни сред с т ва на са ми те 
участници.■ Слово плюс

Наг ра ди за „Пъстренец Jr.” от 
„Орфеево из вор че” 
С пет „Златни ли ри”, три „Сребърни 
ли ри” и ед на „Бронзова ли ра” се 
зав ръ ща пев чес ка гру па „Пъстренец 
Jr.” от ХII Националния дет с ки фолк
ло рен кон курс „Орфеево из вор че”t

▲Tанцова фор ма ция „Магнифика“ учас т ва в V конкурс за Голямата тан цо
ва наг ра да на София – 2012, кой то се про ве де на 24 и 25 Март в Дом на кул
ту ра та на тран с пор т ни те ра бот ни ци в столицата. В два та кон кур с ни дни 
мо ми че та та от „Магнифика“ изиг ра ха об що шест ав тор с ки тан ца по хо ре
ог ра фия на Ралица Тодорова в раз де ли те мо дер ни и на род ни тан ци в тре та 
въз рас то ва група. След се ри оз на та кон ку рен ция из меж ду сто ти ци учас т ни ци 
на ТФ„Магнифика“ бе връ че на ку па за тре то мяс то в раз дел на род ни танци. 
„Магнифика“ бе един с т вен учас т ник от Враца. СНИМКА: АРХИВ

Ненчо СЛАВЧЕВ
На 25 март в са ло на 

на ви дин с ко то чи та ли ще 
„Цвят” бе от п раз ну ван 
един от найху ба ви
те пра вос лав ни праз
ни ци – Благовещение. 
Организатори на тър
жес т во то бя ха до ма ки
ни те от читалището, 
Дружеството на пи са те
ли те и Видинската Света 
митрополия. Сред гос ти те 
бя ха НВП Видински мит
ро по лит Дометиан, зам. 
об лас т ният уп ра ви тел Елка 
Георгиева, ар хи ман д рит 
Поликарп и све ще нос лу
жи те ли от ка тед рал ния 
храм „Св. Димитър”. 

„Според на род ни те виж
да ния на то зи „благ ден” 
поле ко и бър зо за рас т ват 

всич ки рани, га дае се по 
де ня – как во то пра виш и 
как то пре ми не той, та ка ва 
ще е ця ла та го ди на”, ка за 
в сло во то си во де ща та на 
ве чер та по ете са та Диана 
Сиракова.

С го лям ин те рес пуб
ли ка та пос рещ на бе се
да та „Пророчества за 
Христовата лич ност”, 
из не се на от гл. асис тент 
др Анна Маринова от 
Богословския фа кул тет при 
СУ „Св. Кл. Охридски”.

Вечерта, пос ве те на на 
Благовещение, бе ук ра се на 
с ав тор с ки ре ци тал на по
ете си те Диана Сиракова, 
Милена Христова и 
Катерина Ненчева, цър
ков ни пес но пе ния на хо
рис ти те при хра ма „Св. 

Димитър” и из пъл не ния на 
пи анис т ка та Ани Добрева. 
Ръководителят на детската 
шко ла „Дъга” при чи та ли
ще „Цвят” Евгени Петров 
от к ри из лож ба та на 9го
диш ни те Мила Христова и 
Десислава Пламенова, под
ре де на в чест на празника.

Вълнуващата ве чер в 
чи та ли ще „Цвят” за вър ши 
с емо ци онал но то сло во на 
НВП Видински мит ро по
лит Дометиан за зна че ни
ето на Благовещение ка то 
един от два на де сет те го ле
ми хрис ти ян с ки празници, 
кой то ни е нужен, за да ни 
нап ра ви подобри, празник, 
на кой то да се пок ло ним и 
да це лу нем ръ ка на тази, 
ко ято ни е да ла жи вот и 
обич.■

На Благовец с НВП 
митрополит Дометиан

Диди СИРАКОВА
По ве че от ме сец об щин с

ки те слу жи те ли във Видин 
ра бо тят ежед нев но под 
звуч ни те из пъл не ния на 
град с кия ду хов оркестър. 
И до ка то в края на ми на ла
та го ди на му зи кан ти те се 
притесняваха, че ще ос та нат 
без работа, то днес мо же да 
се каже, че ра бо та та им ид
ва в повечко. Защото ос вен 
ре дов ни те репетиции, ко ито 
си имат по рег ла мент в тру
до ва та характеристика, от 
об щи на та са им до ба ви ли и 
по 1 час днев но сви ре не на 
от к ри то пред глав ния вход на 
общината. 

Отначало ви дин ча ни при
ема ха тези мал ко стран ни 

„кон цер ти на от к ри то” в ус
ло вия на ми ну со ви тем пе ра
ту ри ка то мероприятие, свър
за но с приб ли жа ва щия то га ва 
праз ник 3 март. Но 3и , че и 
8 ма рат отминаха, а ду хо ва та 
му зи ка си е още там, пред 
об щи на та, и про дъл жа ва да 
сви ри маршове, на род ни 
хо ра и класика. Видинчани 
ве че свик на ха с та зи глед ка 
и не им пра ви впечатление. 
Музикантите пък при емат 
си ту аци ята ка то на ка за
ние и сви рят с ен ту си аз ма 

на мек си кан с ки ма ри ячи 
под про зор ци те на сво ите 
работодатели. Последните 
оба че са доволни, че и му зи
кан ти те найпос ле си на ме
ри ха майс то ра и ве че ра бо тят 
пъл но цен но все ки ден от 
11.00 до 12.00 часа, а не са мо 
по праз ни ци и погребения. 
Само че с нас тъп ва не то на 
ви со ки те тем пе ра ту ри да
ли ще е уда чен то зи обе ден 
час за ежед нев ни те изя ви на 
град с кия ду хов оркестър?! ■ 
СНИМКА: АВТОРЪТ

Видинските мариячи
или за кого свири 
духовата музика


