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Мездра спечели близо
900 хил. лв.
Кметът Иван Аспарухов подписа
договор за финансиране по ОПРР
на проект за саниране на 4 учебни
заведения в общината
Мирослав ГЕТОВ
Кметът Иван Аспарухов подписа договор за финансиране
на проекта „Община Мездра с енерго ефективна образовател
на инфраструктура”. по Оперативна програма „Регионално
развитие” (ОПРР) 2007 – 2013 г. Това стана в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството в присъст
вието на министър Лиляна Павлова, която му връчи лично
ваучера за безвъзмездната помощ. От страна на ОПРР доку
мента парафира ръководителят на Управляващия орган на
програмата Деница Николова.
Бюджетът на проекта е 891 731 лв., а срокът за негово
то изпълнение 14 месеца – до 28 май 2013 г. 85% от сред
ствата ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за реги
онално развитие, останалите 15% са собствен принос на
бенефициента.
С парите ще бъдат санирани четири общински учебни
заведения: ЦДГ №1 „Детелина”, ЦДГ №2 „Роза” и ПГ „Алеко
Константинов” в Мездра и ОДЗ в Зверино. В тях ще бъде
извършена хидроизолация на покривите, топлоизолация на
външните фасади, подмяна на амортизираната дограма и съ
пътств ащи строително-монтажни работи. „След реализиране
то на този проект разходите за издръжка на тези учебни заве
дения ще намалеят с 15-20 %”, коментира след подписването
на договора кметът Аспарухов. ■
Освен проекта на община Мездра, по схема
BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраст
руктура в градск ите агломерации” ще бъдат финансирани проек
ти на още 20 общини. Размерът на предоставената безвъзмездна
помощ възлиза приблизително на 49 млн. лв. Средствата са на
сочени към дейности за внедряване на мерки за енергийна ефек
тивност в общинск и образователни институции - детски ясли и
градини, обединени детски заведения, основни и средни училища.

безвъзмездна
помощ

Министърът по
европарите похвали Враца

Н

а заседание на
Общинския съвет
внесох за разглеждане
Програма за управле
ние на община Враца за
периода 2011 – 2015 г.
Според Закона за мес
тното самоуправление и
местната администрация,
управленската програма
само се представя пред
Общинския съвет. И това
много добре се знае от
голяма част от общин
ските съветници, които
са такива повече от един
мандат. Затова
неприемането
на управленс
ката програма
е чисто поли
тически акт на
опозицията.
Програмата за управ
ление на община Враца,
както и всички програми
за управление на общини
в България, са съобразе
ни с Националния план
за развитие на Република
България през периода
2007 – 2013 г. Там ясно
са разписани приори
тетите за развитие на
страната и на общините
в нея през посочения
период. Управленската
програма е съобразена и
с Общинския план за раз
витие 2006 – 2013 г., който

е основен стратегически
документ за развитието
на Враца. На тази база
са изведени и нашите
приоритети:
1. Враца – прите
гателен център за
инвестиции, иновации и
работа
2.Враца – привлека
телно място за живеене
3. Враца – туристичес
ки и културен център.
Тези три приорите
та ще са в основата на
работата ни през целия

годината ще стане ясно
при годишния отчет за
изпълнението на управ
ленската програма, което
ще е в началото на 2013
г. Такива отчети се правят
ежегодно.
Управленската програ
ма е изготвена с мисълта
за добруването на Враца.
Тя цели изграждането на
ново бъдеще за нашата

Признание

Позиция

Елеонора ЦАНОВА
Министър Томислав Дончев, който
отговаря за управлението на средст 
вата от Европейския съюз, и Ивелина
Василева, заместник-министър на окол
ната среда, на път от Дунав мост -2 по
сетиха Враца. Те разговаряха с кмета на
областния град инж. Николай Иванов и
отговаряха на въпроси на журналисти.
Министър Дончев определи Враца ка
то лидер сред общините в Северозапада
по усвояването на европейските
средства. Близо 170 милиона евро са до
говорените пари по различните проекти,
като най-мащабен е т.нар. „Воден

цикъл“, проектът, очакван от врачани, с
който ще се подмени основно водопре
носната мрежа, ще бъде изгр адена нова
пречиствателна станция и дублиращ
водопровод от язовир «Среченска бара»
и като резултат ще подобри качеството
на живот на врачани.
Това е най-мащабният проект в сек
тора и двамата министри поеха отго
ворността да съдействат за неговото
бързо стартиране. Забавяне от близо
десет месеци има и това е породено от
възможностите, които законът дава да
бъдат обжалвани от участващите страни
търговете. ►► на 2-а стр.

мандат.
Конкретните действия
за постигането на всеки
от тях не би трябвало
да стоят в стратегически
документ, какъвто е уп
равленската програма.
Те се набелязват в отдел
ни планове за действие.
С приемането на бюдже
та за 2012 г. са очертани
финансовите рамки, в
които през тази година
ще направим първите
стъпки в осъществяване
то на програмата. Какво
точно е извършено през

община. За това катего
рично се противопоставям
на политическите заиграв
ки с една толкова сериоз
на тема.

инж. Николай
ИВАНОВ
кмет на
община Враца

Слово

във фокус
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Министър Томислав Дончев:

О

бщина Видин е сред
четирите в страната,
които имат шанс да бъдат
одобрени за изпълнението
на интегриран пилотен
проект за социално уяз
вими групи и жилищна

политика. В това увери
министърът по управле
ние на средствата от ЕС
Томислав Дончев на среща
с кмета на Видин Герго
Гергов. На срещата при
състваха също Зорница

Русинова - заместн
 ик-ми
нистър по труда и соци
алната политика, и Ирена
Първанова – директор на
Дирекция „Оперативна
програма и техническа
помощ“ в Министерския

Закриха бюрото
по труда в Кула
От фаталния 13 март
тази година Бюрото по
труда в град Кула е закри
то и се превръща в „Отдел
услуги по заетостта” към
Бюрото по труда във Видин.
Така БТ – Видин ще об
служва вече общините
Видин, Брегово, Ново село,
Кула, Бойница, Макреш и
Грамада. Досега то е об
служвало само първите три
общини.
Въпреки промяната адми
нистративното звено в Кула
ще продължи да работи в
същия състав и да извършва

същите дейности, които са
извършвани и досега.
На практика цялата офи
циална част като договори,
анекси и решения ще се
подписват във Видин от
директора на Дирекция
„Бюро по труда”, но ще се
оформят от служителите в
Кула. От Видин твърдят, че
промяната няма да създа
де неудобство на хората от
тези четири общини, както
и че няма да им се налага
да ходят до областния град,
за да се регистрират или
подписват.

БТ по труда в Кула е ед
но от осемте в страната,
предвидени за закриване.
Мотивът за закриването на
тези дирекции е, че те се
намират в общини с малък
брой икономически активно
население.
Освен дирекцията във
Видин в областта остава
и бюрото в Белоградчик.
За последните месеци в
общините, обслужвани от
белоградчишката дирек
ция, е отчетена над 40 %
безработица. ■ Слово
плюс

Община Видин
с перспектива
за финансиране
на проекти
съвет. Проектът за всяка
община е на стойност че
тири милиона лева. Той
включва реконструкция
и изграждане на нови
жилища, както и инфраст
руктурни мерки.
Освен това проектът
предвижда осигуряване на
достъп на децата от со
циално уязвимите групи

до образование, социални
услуги и пазара на труда,
каза заместник-министър
Русинова. Подобен проект,
в който се предоставя въз
можност за интегриране
на всички мерки, свързани
с пазара на труда, социал
ното включване и образо
ванието и се финансира
от Европейския социален

Безработицата
във Видинско
стигна 19,66%
Една от причините за нарастващата безрабо
тица в региона е, че в почти всички фирми в об
ластта има съкращения. Броят на регистрираните
безработни през февруари е 7438. В сравнение с
предходния месец официално неработещите са
се увеличили с 2,56 %, което означава, че безра
ботицата във Видинско е 19,66 %. 634 от регис
трираните са младежи до 29 години. Това прави
15,50 % от общия брой безработните. Без работа
са 2091 жени. Продължително безработните лица,
регистрирани в бюрото, над 1 година са 1514.
Съотношението между търсене и предлагане на
работа е 7:1. За миналия месец на борсата са
обявени 65 свободни работни места, 40 от тях - за
шивачки. ■ Слово плюс

Министърът по Видинският митрополит
европарите
Дометиан раздаде
похвали Враца грамоти на общественици
►► от 1-а стр.

Министър Дончев заяви,
че тук е свършена много
работа, но тя трябва да бъ
де доведена до край - от
хартията, до хората, и той
обещава да помогне проце
сът да се ускори да се облек
чат някои процедури и съг
ласувателни режими с други
институции, където това се
налага, защото рещаващ за
реализирането на този ва
жен за хората от Враца про
ект ще бъде строителният
сезон 2012 година, когато
трябва да започнат реално
строителните дейности по
проекта, така че той да бъде
завършен до средата на 2015

година.
Най-важното сега е, под
черта той, да бързаме без
грешки, които водят до
удължаване на сроковете и
забавяне.
Министърът по усвоване
на еврофондовете обеща да
съдейства пред транспорт
ния министър, за да бъдат
чути гласовете на врачани,
които са категорично против
предлагащия им се проект за
преминаване на скоростна
та жп линия София-Видин,
която ще сързва столицата
с Дунав мост-2, да минава
в един участък надзем
но и да разделя града под
Околчица.■

Абонирайте
се за

Слово плюс

за 2012 г. в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин

до 20-о число на всеки месец

Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава

до края на всеки месец за следващите

Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

2

Областният управител на област
Видин инж. Цветан Асенов и неговия
заместник Елка Георгиева получиха
грамоти за трайно сътрудничество и
подпомагане дейността на Видинска
Света Митрополия – Видинско и
Кулско духовно надзорничество.
Благодарствените грамоти бяха връ
чени от Негово Високопреосвещенство
Видинския митрополит Дометиан,
който заяви, че инж. Асенов и Елка
Георгиева работят за развити
ето и просперитета на духовното,
социалното, културното и образова
телното дело в региона.
Народните представители от ПП
ГЕРБ Владимир Тошев и Любомила
Станиславова бяха удостоени с гра
моти за дейността им в социалната
сфера.

Грамоти получиха кметът на общи
на Видин Герго Гергов, председателят
на Общински съвет – Видин Пламен
Трифонов, кметовете на общините
Бойница и Грамада – Анета Генчева и
Николай Гергов, духовни лица, начал
никът на Регионален инспекторат по
образование – гр. Видин Калин Нинов,
представители на бизнеса, културни
институции, неправителствени и граж
дански организации, училища, детски
градини и медии.
Християнският празник
Благовещение по традиция бе от
белязан в катедралния храм „Свети
великомъченик Димитър Солунски”
– гр. Видин със света литургия, отслу
жена от Негово високопреосвещенство
Видинският митрополит Дометиан.■
Слово плюс

фонд, е първи по рода си
у нас.
На срещата бяха комен
тирани и проектите за вод
ния цикъл и регионалното
депо за битови отпадъци.
С финансирането и реали
зирането на тези проекти
Община Видин ще има
възможност за перспекти
ва и по-добро развитие.■

25 000
вече са
на пълен
работен ден
Над 25 000 души, които
са били осигурявани на
4-часов работен ден, вече
работят на пълно работно
време и работодателите
им внасят осигуровки на
двойно по-висок доход след
съвместните проверки на
НАП и Инспекцията по
труда, които започнаха през
миналата есен. Тогава бе
установено, че 164 000 слу
жители в страната се водят
на 4-часов работен ден.
Извършените близо 10 000
проверки от двете институ
ции обаче показаха, че над
70% от тези хора всъщност
полагат труд по 8, 10 или
дори повече часа дневно.
След наложените санкции
работодателите на тези
25 000 души вече ги осигу
ряват на пълен работен ден.
Работата на половин ден
ощетява освен бюджета с
данъци и осигуровки, но
и засяга неблагоприятно
осигурителните права на
хората. Ако работникът се
съгласи да бъде осигуряван
на 4 часа, а разликата до
реалната му заплата да бъ
де изплащана на ръка и без
данъци и осигуровки, то
трудовият стаж, който ще
му е необходим за пенсия,
ще бъде изработен за двой
но по-дълго време. Това на
практика означава, че човек
с повече от 10 години стаж,
осигуряван на половин ра
ботен ден, може никога да
не се пенсионира. ■ Слово
плюс

Слово

във фокус

В

продължение на 2 дни над 300 кме
тове и председатели на региони от
27-те държави членки на ЕС, заедно с
водещи архитекти, специалисти по градо
устройств
 о и изследователи на градск ото
развитие, споделиха своя опит и размис
ли с цел в европейски и световен план да
бъде отделено повече внимание на градс
ките въпроси.
Срещата на върха предлага възмож
ност за открити дебати по теми като
въздействието на ЕС върху градск ото
ие, членовете на Комитета на
Н
регионите, избрани представители
на териториите, общините, градовете и

регионите на Европейския съюз,
Като имаме предвид, че промените,
протекли в европейските градове през
вековете, дадоха възможност за прераз
пределяне на населението и стимулира
не на обмена и творчеството в различни
области на правото, политиката или
икономиката;
Като имаме предвид, че индустриал
ните промени, глобализацията и появата
на новите информационни и комуникаци
онни технологии породиха неравенств
а
между градовете, които могат да бъдат
обяснени както с природните, структур
ните или историческите ограничения,
така и с понякога липсващия институци
онален капацитет;
Като имаме предвид, че градовете
трябва да отговарят на непрекъснато
нарастващите изискв
 ания на своите жи
тели в период на ограничени публични
финанси и да работят за осигуряването
на удовлетворяваща и стимулираща со
циална рамка, която включва както ка
чеството на архитектурната среда, така и
по-добра достъпност на услугите;
Като имаме предвид, че двадесет го
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развитие, участието на гражданите в ре
гионални и местни проекти и развитието
на иновативно финансиране за насърча
ване на екологична градска икономика.
Целта е също така интегрираното,
устойчиво градско развитие да не ос
тава само благопристойно желание, а
да се превърне в реалност за всички
европейци.
Във връзка с това членовете на КР
приеха в края на Срещата на върха дек
ларация („Декларацията от Копенхаген“,
внимание на обществения транспорт и
екологосъобразната мобилност;
За да станат нашите градове поприобщаващи, ние отчитаме, че градо
вете са преди всичко места за „съжителс
тво”, където солидарността трябва да бъ
де постоянна цел: достъп до обществени
услуги за всички, отказ от създаване на
гета, мерки за справяне с бедността,
желание за смесване на различните
социални групи от населението, по-кон
кретно посредством разработването на
политики, благоприятстващи активния
живот на възрастните хора, социалните
иновации или солидарността между раз
личните поколения и култури;
За да имаме по-конкурентоспособ
ни градове, изтъкваме необходимостта
градовете да инвестират приоритетно
в човешкия капитал, образованието и
здравеопазването, физическите инф
раструктури и новите технологии с оглед
на развитието на иновациите, научните
изследвания и творчеството, за да се
създават качествени работни места и да
се допринася за подобряване на услови
ята на живот;
За да имаме териториално по-доб
ре интегрирани градове, бихме искали,
с оглед на хармоничното развитие на
градските и селските
райони, да се засилят
връзките на градо
вете с европейските
транспортни мрежи
и техният капацитет
да развиват обмена и
връзките си с околни
те крайградски и сел
ски райони, за да се
избегне разрастването
на градовете, да се създадат благоприят
ни условия за изграждането на баланси
рана мрежа от малки и средни градове и
да се даде предимство на произвеждани
те в близост селскостопански продукти;

Визия за "Града
на утрешния ден"
Декларация от Копенхаген
дини след Третата среща на върха за
Земята в Рио де Жанейро целите за
устойчиво развитие и намаляване на
бедността все още не са постигнати и че
срещата на върха Рио+20 ще предостави
възможност за подновяване на полити
ческия ангажимент за интегрирани дейс
твия на световно равнище в подкр
 епа на
устойчивото градско развитие;
Като имаме предвид, че редица
европейски примери свидетелстват,
че вътрешните предизвикателства на
сближаването, сигурността, безработица
та и бедността, както и външният натиск,
свързан с околната среда, миграцията
или международната конкуренция, могат
да се посрещнат на местно равнище;
Заявяваме, че Европейският съюз
играе първостепенна роля за намаля
ването на териториалните неравенства,
в частност като осигурява подходящ
бюджет, по-активна политика на сбли
жаване и политическа и законодателна
рамка, благоприятстваща развитието и
автономията на градовете;
Отбелязваме, че действията на
Европейския съюз могат да донесат кон
кретни резултати, само ако градовете и
регионите получат важно място в изпъл
нението на стратегията „Европа-2020” и
се превърнат в пълноценни субекти пос
редством многостепенното управление;
Припомняме, че градовете са важно
равнище на демокрацията и са способни,
в рамките на многостепенното управле
ние и по-добро прилагане на принципа
на субсидираност, да разработват нови
начини за гражданско участие в общест
вения и политическия живот;

Обявяваме амбициите си
за европейските градове:

За да имаме по-красиви и по-зе
лени градове, отново потвърждаваме
ангажимента си за градове без емисии
на парникови газове, полагащи уси
лия да бъдат икономични и ефективни
в своето потребление и производство.
Устройството на територията трябва да
гарантира взаимното допълване на град
ските райони и природните зони, като в
същото време се полагат усилия за съх
раняване и подобряване на природното
и културното наследство, включително
архитектурното;
Припомняме, че градовете са в
авангарда на усилията за постигане
на устойчиво развитие посредством
политиките в областта на жилищното
настаняване, градското обновяване,
управлението на ресурсите – по-кон
кретно на възобновяемите енергийни
източници, водите и отпадъците – и град
ския транспорт, обръщайки по-голямо

Приканваме:

● Европейският съюз да отговори на
тези амбиции, като подкр
 епи финансово
една хоризонтална градска политика за
Европа на утрешния ден;
● На стратегията „Европа 2020” да
се придаде териториален характер, за да
може да се прояви иновационната въз
ходяща динамика съобразно принципа
„отдолу нагоре”, която се крие в градове
те и регионите;
● В рамките на европейските поли
тики да бъде обърнато по-голямо внима
ние на териториалното сътрудничество
между европейските градове;
● Да се увеличи ролята на градовете
и регионите в изготвянето и управлени
ето на европейските политики, особено
що се отнася до интегрираните стратегии
за устойчиво развитие на териториите и
за постигане на икономика без въглерод
ни емисии;
● Участието на градовете и регионите
да стане задължителна част от систем
ното и практическото прилагане на мно
гостепенното управление;
● Да се задълбочи процесът на
децентрализация, който проти
ча в повечето държави – членки на
Европейския съюз, и градовете и реги
оните да получат по-голяма финансова
самостоятелност;
● В рамките на европейските поли
тики да се отдава по-голямо значение на
ролята на „местните екипи за действие”,
съставени от представители на изборни
длъжности, специалисти и участници от
гражданското общество, които могат да
постигнат реални промени, като мобили
зират други партньори в рамките на ин
тегрирани междусекторни подходи;
● Тази визия за „Града на утрешния
ден”, ролята на градските политики и
европейският обществен модел да бъ
дат защитавани и зачитани на срещата
на върха за Земята Рио+20 и в рамките
на други инициативи в подкр
 епа на ус
тойчивото развитие, като Конвента на
кметовете.
По-конкр
 етно на срещата на върха
Рио+20 следва да се признае необходи
мостта от интегриране на политиките за
устойчиво градск о развитие като ключов
елемент от националните политики за
устойчиво развитие.
Копенхаген,
23 март 2012 г.

която публикуваме отделно) за ролята, ко
ято ще играе градското развитие във все
ки регион и за градското устойчиво раз
витие в контекста на дебатите, свързани
с Конференцията на ООН за устойчиво
развитие („Рио+20“).
Тази декларация е израз на споделен
политически ангажимент, поет не само
във връзка с Рио+20.
Петата Европейска среща на високо
равнище на регионите и градовете бе
организирана от Комитета на регионите
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в партньорство с град Копенхаген и
Столичния регион на Дания под надслов
„Европейската градска структура на 21ви век“. Успоредно с нея бе представена
изложба, която онагледява най-добрите
практики в устойчивото развитие в близо
тридесет европейски градове и региони.
Изложбата ще бъде показана в сграда
та на Комитета на регионите през май и
в централната сграда на Европейската ко
мисия по време на Европейската седмица
на регионите и градовете през октомври.

Асамблея на представителите на
регионалните и местните власти в ЕС

Да работим заедно
за устойчиво
градско развитие
Устойчивото развитие
и екологичният растеж в
градовете и регионите на
Европа не са само начини
за борба с изменението на
климата. Те са важни етапи
от пътната карта за намира
не на изход от икономичес
ката и финансовата криза и
за възст ановяване на работ
ните места и растежа
Това беше основното
послание, отправено от
местните, регионалните
и европейските политици
на откриването на петата
Европейска среща на висо
ко равнище на регионите и
градовете, която се проведе
в Копенхаген на 22 и 23
март.
Във встъпителната си
реч на Срещата на върха,
председателят на Комитета
на регионите* Мерцедес
Бресо заяви: „В този пе
риод на икономическа и
финансова криза и в свят,
който е свръхексплоатиран
от модела на неустойчи
вото развитие, градове
те имат водеща роля за
промяна на начина ни на
живот, стимулиране на
креативността, привличане
на таланти, подпомагане на
безработните да се върнат
на работа и утвържд
 ава
не на сътрудничеството с
предприятията. Точно това
е и целта на настоящата
Среща на върха – да обсъ
дим тези предизвикателст ва
и да намерим практически
решения, които местните и
регионалните представите
ли могат да прилагат в сво
ите области.“
Според нея, обаче, въпре
ки европейската политика
на сближаване, градовете
в ЕС все още не са разгър
нали пълния си потенциал.
Ето защо е необходима
последователна и интег
рирана политика на ЕС за
градските райони, заедно
с истински многостепенен
подход. „Европа ще може
да осъществ и прехода към
бъдещото развитие, кога
то осъзнае в пълна степен
ролята на градовете като
политически участници в
стратегиите за развитие и
осигури тяхното участие в
изготвянето на секторните
политики, като насърчава
сътрудничеството помежду
им и им дава възможност
да работят в по-голям уни
сон с други равнища на
управление“ – добави тя.
В своето обръщение към
Срещата на върха по време
на откриването й председа
телят на Европейската ко

мисия Жозе Мануел Барозу
подчерта, че „Европейските
градове са сериозно за
сегнати от кризата, осо
бено по отношение на
безработицата, най-вече
сред младежта. Градовете
са изправени пред голе
ми предизвикателства, но
освен това разкриват и
възможности. Те имат забе
лежителна способност да
намират новаторски начини
за справяне с бързопро
менящата се обществена,
икономическа и екологична
реалност. Ето защо тряб
ва да се гордеем с нашите
градове. Европейските
градове, благодарение на
качеството на живот, ко
ето предлагат на своите
граждани, са отлични при
мери за други части на
света. Барозу наблегна и
на ключовата роля на ев
ропейските градове за осъ
ществяване на целите на
стратегията „ЕС 2020“ за
работни места, инвестиции,
научни изследвания, об
разование и социално
приобщаване. Освен това
той призова лидерите на
местните власти в ЕС да
поемат по-централна роля
за активно отстояване на
европейския проект.
Кметът на Копенхаген,
Франк Йенсен, който бе
ше домакин на Срещата
на върха заедно с КР и
Столичния регион на
Дания, акцентира върху
ключовата роля на „ус
тойчивия екологичен рас
теж“ при разрешаването
на настоящите проблеми:
„Европейските народи,
региони и градове са из
правени пред тройно
предизвикателство: спра
вяне с изменението на
климата и намаляване на
емисиите на СО2; създа
ване на работни места и
икономически растеж; и
обезпечаване на достатъч
ни енергийни доставки.
Добрата новина е, че не
е нужно да търсим три
решения, защото според
мен отговорът е един: ус
тойчив екологичен растеж.
Ето защо трябва да инвес
тираме в градовете си, тъй
като те изпълняват възлова
роля за икономическото
възстановяване, например
чрез инвестиции в градска
инфраструктура, енергийна
ефективност и иновации.“
Кметът изтъкна конкретни
примери и постижения на
град Копенхаген в стреме
жа му до 2025 г. да се пре
върне в първата столица в

света, която е неутрална по
отношение на въглеродните
емисии.
Вибеке Сторм Расмусен,
председател на регионал
ния съвет на Столичния
регион на Дания, се спря на
въпроса как регионът про
дължава да заделя ресурси
за устойчиви и екологични
иновации. Тя отбеляза, че
са искали една „устойчи
ва структура“ да залегне в
основата на усилията им за
градско развитие като пла
новете им за подобряване
на транспортн
 ите връзки
между Дания и Европа, в
допълнение към постиже
нието им да станат световен
велосипеден регион. Г-жа
Расмусен даде още приме
ри за реализирани проек
ти в Столичния регион на
Дания, като отбеляза, че
„екологичното обновле
ние на частните жилища
и на болниците ни ще има
по-силен акцент върху ус
тойчивостта и енергийното
потребление“.
Тя разгледа тези усилия
в по-широкия контекст на
икономическата криза, като
посочи, че „креативността
на градовете и регионите
може да се използва срещу
кризата, пред която всички
ние сме изправени.“
Българските общини бяха
представени от кметовете
на Монтана, Гоце Делчев,
Добрич, Търговище и двама
съветници от Столичния
общински съвет.
* Комитетът на реги
оните е асамблея на пред
ставителите на регионал
ните и местните власти
в ЕС.
Мисията на неговите
344 членове от 27-те дър
жави-членки на ЕС е да
привличат за участие пред
ставляваните от тях ре
гионални и местни власти
и общн ости в процеса на
вземане на решения в ЕС и
да ги информират за поли
тиките на ЕС.
Европейската комисия,
Европейският парламент
и Съветът са задълже
ни да се консултират с
Комитета по политики, ко
ито имат отражение вър
ху регионите и градовете.
Той може да се обръща
към Съда на Европейския
съюз, ако правата му са
нарушени или е на мнение,
че определен закон на ЕС
нарушава принципа на суб
сидиарност или не зачита
правомощията на местни
те и регионалните власти.

Слово

делник
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Зеленият “Ноев ковчег”

Гората - за българските деца

▲ Министър Мирослав
Найденов засажда
дръвче СНИМКА: АВТОРЪТ

се пази във
Врачанския балкан

Елеонора
ЦАНОВА
„Гората за децата“,
това бе мотото на
националното откри
ване на Седмицата
на гората-2012 във
Враца. В своето приветствие
към дошлите от цялата страна
лесовъди и специалисти по го
рите министърът на земеделието
Мирослав Найденов подчерта,
че днес ние трябва да възпита
ваме с любов децата да обичат
и опазват нашата природа, да ги
запознаем с грижите, които се
полагат за горското богатство,
защото утре те ще са тези, които
ще го съхраняват.
Отчетената за 2011 година пе
чалба от шестте държавни гор
ски стопанства в страната е три
и половина милиона лева, което
е рекордн
 о и според министъра
доказва, че моделът, по който се
работи в насока опазване,из
ползване и доближаване хората
до горите, е правилен. Парите
във фонд „Инвестиции в гори
те“ са 21 милиона, половината
от които ще бъдат вложени в
строителството на горски авто
мобилни пътища. През годината
е извършено залесяване на бли
зо 15 хиляди декара нови гори.
Присъстващите на тържестве
ното национално откриване на
Седмицата на
гората бяха поздравени и от
директора на Северозападното
държавно предприятие Юри
Миков.
Заедно с врачанск и деца ми
нистър Найденов засади елхич
ки в парка зад величеств ения па

Час на
водата

метник на Христо
Ботев. Най-го
лямата радост за
представителите
на държавните
лесничейства
бе подаръкът,
който минис
терството им
направи - десет
чисто нови авто
мобила „Хамър“,
производст во на
завода в Ловеч.
Високопроходимите маши
ни са от първата
родна партида,
като всеки е с
цена около 25 000
лева. С гордост
земеделският ми
нистър подчерта,
че по този начин
подпомагаме
родното произ
водст во и се дава възможност за
развитие на нашата индустрия,
както и голям шанс на българ
ските лесничеи да работят още
по-добре.
Председателят на Съюза
на лесовъдите доцент Иван
Палигоров и Мирослав
Найденов наградиха най-добри
те лесничеи. Почетното звание
„Лесовъд на годината“ получи
Марко Запрев, заместник-дирек
тор на стопанството в Гърмен.
За цялостн
 ата си дейност бе зас

лужено отличен Стойчо Бялков.
В 87-годишната си история
Седмицата на гората се утвър
ди като професионален празник
за всички, за които любовта
към гората определено не е
само професионален, но и жи
тейски път, сподели, поздравя
вайки наградените, министър
Найденов и отново заяви, че
ще направи всичко възможно
българските деца да излязат в
гората, да се радват, да почувст
ват нейната красота.
Съвместно с председателя на

◄По случай Световния ден на
водата, Дирекция на Природен
парк „Врачански Балкан“ и уче
ници от четвърти клас на СОУ
„Софроний Врачански” организира
ха „Час на водата”
По време на инициативата
експерт от Природозащитен
център „Натура” разказа за
свойствата на водата, нейния
кръговрат в природата и основно
предназначение.
Акцент бе поставен върху огра
ничените запаси от питейната
вода на планетата и начините
за намаляване на неразумното
разхищаване. Четвъртокласни
ците прочетоха свои есета за
водата. Ръководителите Мария
Вишнарова и Росен Цонев връчиха
сертификати на най-изявените
ученици. Децата играха образова
телни игри, които ги запознават
с водолюбивите животни и рас
тения в различните водни басей
ни и тяхната роля в природните
екосистеми.

парламентарната комисия по
земеделие Десислава Танева
той увери, че тези, които ра
ботят по законодателст вото за
горите, ще направят така, че да
се даде нормативна възможност
в нашите гори да се изграж
дат пътища, площадки, места
за отдих, без да се нарушава
природата, но да могат децата,
а и не само те, да почувств ат
гората по-близо, да я направят
по-достъпна. Категоречен бе, че
терените, върху които ще бъ
дат изгр
 адени такива съоръже

ния, ще останат държавна
собственост.
В следобеда на празнич
ния ден министърът на
околната среда и водите
Нона Караджова, заед
но с министър Мирослав
Найденов и директо
ра на Природен парк
„Врачански балкан „
Николай Ненчев, откри
ха Многофункционалния
център за консервационни
дейности на територията на
Природен парк „Врачански
балкан“. Това е единствени
ят и уникален Зелен „Ноев
ковчег“, в чиято семенна
банка за съхраняване на
редки семенни материали
и вегетативната банка за
производст во на репро
дуктивни материали ще се
съхраняват и размножават
изключително редки расти
телни видове, които след
това ще бъдат предоставяни
на горските стопанст ва в
страната. Тази първа в стра
ната банка за консервация,
производст во и репродук
ция на материали от редки
защитени раститени видо
ве - клен, бук, тис, бяла и
жълта водна лилия и още
13 вида, ще съхранява ре
зени и маточини от растителни
и дървесни видове, като по то
зи начин те ще бъдат запазени
и разпространени отново в
природата. Тук ще се размножа
ва и рядък вид папрат, който не
се среща на друго място освен
по сипеите над врачанското се
ло Челопек.
Центърът в изцяло обновения
Горски дом в Балкана е по про
ект, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда“, който
е на стойност 500 179 лева. ■

Атрактивни обекти
ще привличат туристи
Даниела ХИТОВА

Община Враца, в партньорств ос
Мездра и Роман, внесе проектно предло
жение „Враца – врата към древността” по
схема „Подкрепа за развитие на регионал
ния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите" по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013 г.
Основната цел е подобряване на сезон
ното и териториално разпределение на
туризма.
Предвидено е разработването на реги
онален туристически продукт с различни
пакети, включващи обекти с национално
значение като къщата на баба Илийца,
пещерата Леденика, прохода Вратцата,
манастира „7-те престола”, местн
 остта
Шупловица, връх Околчица, природен
феномен Божия мост и др. Във всеки от
пакетите ще бъдат включени и уникални
атракции като приготвяне на хляб, риту

али за пиене на вино, огнено шоу и др.
Рекламните дейности предвиждат ино
вативни начини за информиране и въз
действ ие като 3D-mapping, 3D визуализа
ция и виртуални карти за туристическите
пакети, флашмоб спектакли и други.
Планирани са участия в туристически
борси и форуми, чрез които да се по
пуляризира разработеният по проекта
туристически продукт и да се представи
рекламен филм.
Стойността на проектн
 ото предло
жение е 491,5 хил.лева, като община
Враца ще осигури 24,5 хил.лв. собств ен
принос.
Очакваните резултати са нарастване на
броя туристи в региона благодарение на
разработените нови туристически пакети,
които дават нов поглед върху историята
и природните дадености на общините
Враца, Мездра и Роман.■

Слово

земляци
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Кирил Маринов – достолепният
българин от с. Винище
Стефан П. СТЕФАНОВ
председател на Дружество
на краеведите
гр. Монтана

В книжния свят на България се появи
книгата „Моят живот” на Кирил Маринов
от с. Винище. Авторът се е доверил на
двама опитни съставители и редакто
ри – дългогодишния главен редактор
на в. „Септемврийско слово”, Димитър
Младенов, негов съученик, и Станислав
Станчев, дългогодишен журналист в БТА.
Двамата са оправдали доверието - книга
та е великолепно написана и полиграфи
чески издържана.
Защо се появи тази книга? Който я
прочете, ще разбере – тя е равносметка на
„един голям българин”, на „един изклю
чителен родолюбец и земляк”, на „един
изключителен представител на граждан
ското общество във Франкфурт”, „неиз
черпаем в любовта си към България”.
Суперлативите са цитати от репрезен
тативни отзиви за него в книгата. Нещо
повече. Тази книга се превръща в илюс
трация на възрожденско служене на
Родината в края на ХХ и началото на
ХХI век. Пример за всички български
емигранти. Пример за сънародниците
за едно отзивчиво сърце , което обича
Татковината си и тъгува за неволите й.
Става дума за действена обич, а не за
книжна обич на думи. С право радиожур
налистът Владимир Танев обобщава: „Да
помага на България, е станало призвание
за Кирил.” Според него това е „новата
му професия”, „която осмисля живота
на един стар български емигрант, кой
то и за миг не е престанал да мисли за
Отечеството си.”
Кирил Маринов по неволя попада в
Германия, която се превръща в негова
втора родина. Тя го приютява и той й се
отблагодарява.
България го прокужда, но той не я
намразва, а и на нея се отблагодарява,
когато му се удава възможност. Защото
разбира, че самият той е една от много

то жертви на „студената война”. Той е
обикновен човек и не е в състояние да
промени законите й. Остава му само един
изход – да се нагоди към историческата
обстановка, за да оцелее. Той 4 години
взема страна в тази гигантска битка, ка
то активно работи за каузата на БЗНС.
Партията е разцепена, ръководителите
й са обезличени, затворени или избити.
Главният организатор на опозиционния
ЗМС в околията - Кирил Маринов – е
сериозно застрашен от арест и затвор в
Белене. А той е така млад. Изключили
са го завинаги от всички училища в
страната. Учи му се. Живее му се. Но сис
темата не му предлага място според въз
можностите и желанията му – „Не виждах
никаква перспектива за себе си.”
Съобщението за предстоящия арест го
подтиква да избяга от България. За това се
искат смелост и решителност. Той не само
ги притежава, но и ги проявява.
Завършва последната година на сред
ното си образование в Димитровград /
Цариброд/ и следва агрономство в
Белград, като упорито отказва да ста
не югославски диверсант и шпионин
в България. Следва немска филология
в Германия и агрономство в Норвегия.
Прекъсва следването си и се връща да
помага в търговията на избягалия си брат
Васил в Германия. След дълъг и упорит
16-часов труд на ден двамата замогват
чрез търговия. Кирил Маринов си създа
ва име на търсен почтен търговец и след
време го поканват в ХДС, а след няколко
години става общински чиновник в юри
дическия отдел на община Франкфурт,
където също се представя повече от
отлично. С една дума – става натурали
зиран немец: точен, лоялен и стриктен.
С една съществена разлика – чуждо му
е всякакво филистерство. Когато науча
ва за мъките на своите сънародници при
прехода /който и до днес не е завършил/,
той единствен от българските емигран
ти в Германия се притичва на помощ. В
книгата са посочени тонове хуманитарни
помощи, изпр атени от него за съселяните

Благодарност
Искам да благодаря най-сърдечно на служителите от “Пожарна
безопасност и защита на населението” – Монтана,
Крум Тодоров, Тодор Славчев и Славейко Петров!
На 26 март около 3 часа след обяд на пътя край Монтана гръмна
газовата бутилка на автомобила ми. Успях да изключа двигателя и
да напусна веднага колата. Това ме e спасило, обясниха ми дошлите
след това трима служители. Тe бяха много любезни с мен, макар че
не се познаваме. Демонтираха бутилката от колата, а мен ме заве
доха в службата им, дадоха ми кафе и разговаряхме много човешки.
Разбираха, че съм изпл
 ашена и искаха да ме успокоят.
Затова им благодаря! Нека има повече служители като тях!

от с. Винище и с. Клисурица,
за църквите им, за болници
те в Монтана, в Медицинска
академия, за детски градини,
за сираци, студенти, стари
хора, ветерани на науката и
изкуствата, помощи за БЗНС,
за кукления театър в Монтана,
за футбола... Списъкът е мно
го дълъг. Чрез хуманитарни
немски организации набира
помощите, а в много случаи
дава и лични свои средства.
Българските медии отразяват
многократните му помощи с
интервюта, статии, документа
лен филм и няколко предавания
по телевизията, а дарените инс
титуции му изпращат благодар
ствени писма.
Делото на Кирил Маринов
е пример за искрена щедрост
и всеотдайност към Родината,
която го е прокудила в опре
делен исторически момент
поради азиатския тоталитарен
модел, наложен от Съветския
съюз. Разбирайки това, полите
мигрантът прощава на всички,
които са му сторили голямото
зло и 11 години са го разслед
Маринов, К. Моят живот /Изповед на
вали като „изменник на роди
един прокуден българин/, С., 2012.
ната”, осъдили са го и са го
провъзгласили за „невъзвраще
им вдъхнат надежда и кураж, така необхо
нец”. Оказва се, че той проявя
ва не само християнско самарянство, но и дими през голямата криза на прехода.
Не успява да помогне на всички, но се
проникновено разбиране, че палачите му
превръща в знаме на българското благо
са били жертви като него. /Невероятно,
родство и достолепие.
но един от тях му иска прошка, друг го
Ако не бяха историческите
хвали./ Жертви на една система, която
превратности, какъв ли щеше да стане
имаше желязна хватка, и той успява да
настоящият Почетен гражданин на общи
избяга в чужбина, ужасен и разочарован
на Монтана? Във всеки случай сигурно
от тази система.
щеше да бъде пак крупна фигура на бъл
Кирил Маринов помага на своите съ
гарщината и човечността.
народници в най-трудния им момент. А,
известно е, навреме дадената помощ е
■ Книгата ще бъде представена на
двойна помощ. Той успява да убеди голя читателите на 9 април т.г. – понеделник,
ма част от българите, че „има добри хора, в Регионална библиотека „Гео Милев” в
готови да помагат и радват околните”, да
Монтана.

Фолклорен празник
в с. Згориград

д-р Светлана МАРИНАШЕВА, Видин

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

▲Във фоайето на Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана, от 27 до 30
март бе експонирана изложба на детски рисунки от ПИГ II към Първо ОУ „Св.
св. Кирил и Методий”. Красота и непринуденост открояваха творбите на
малките художници.

▲Фолклорен празник се
проведе в събота в с.
Згориград. Сред официал
ните гости бе зам.-кме
тът на община Враца
Красимир Богданов. Учас
тваха всички самодейни
групи на местн
 ото чита
лище – женската фолк
лорна група „Балканска
китка”, детският танцов
ансамбъл „Балканци” и но
восформираният женски
танцов ансамбъл „30 +”. В
програмата своя талант
показаха и индивидуал
ни изпълнители. Общият
брой на участн
 иците бе
над 50. Представен бе
обичаят „правене на уруг
лица”, имаше също хумор
и балетно изпълнение.■
Слово плюс

Слово

спектър

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

5 - 11 април 2012 г.
5 ч Св. мчци Теодул че
тец и Агатопод дякон 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
70-те: 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■
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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

Давам стая под наем, удобна за квартира
и за офис, в БЦ „Огоста” – Монтана.

Тел. 0899/655604

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана с
дворно място 270 кв. м, печена тухла, гредоред и
плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55 кв. м.
Цена по договаряне.
ДАВАМ под наем нов апартамент 100 кв. м., наем
200 лв. Тел. 096/323035; GSM 0894/472624.
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Добре е да знаете
тава въпрос за
С
вещества с из
куствен или естествен

произход, които се до
бавят към храните.
Съгласно правилата за
етикетиране на храните
в Европейския съюз вър
ху всяка опаковка трябва
да е отразено: наиме
нованието на продукта,
количество, списък на
съставките, срок на
годност, производител,
вносител, биологичен,
генетично модифи
цирани организми,
произход, хранителна
информация, твърдения
по отношение на хра
нителната стойност и
здравословността.

Хранителните
добавки включват:

● Оцветители – оз
начават ги с Е 100 – Е
199. Използват се в
сокове, нектари, газира
ни напитки, сладкиши,
соленки, чипс, снаксове,
пуканки, бонбони, торти,
сладоледи.

● Консерванти – озна
чават ги с Е 200 – Е 299.
Срещат се в компоти,
конфитюри, лютеници,
месни храни, готови
салати, млека.
● Антиоксиданти –
означават ги с Е 300

тори – означават ги с Е
500 – Е 599.
● Подобрители на
вкуса и аромата – озна
чават ги с Е 600 – Е 699.
Използват се в супи и
сосове.
● Антибиотици и ре

Опасни
хранителни
добавки
– Е 399. Използват се в
мазнините, маслата и
някои витамини.
● Емулгатори –
стабилизатори, желира
щи веществ
 а и сгъстите
ли – означават ги с Е 400
– Е 499.
● Киселинни емулга

етвъртото издание на детския
Ч
национален фолклорен конкурс
„Напеви от Северозапада” ще се прове
де на 27 и 28 април в областния град.
Конкурсът се провежда под патронажа
на кмета на Община Монтана Златко
Живков. Подкрепя го Община Монтана,
фирми и организации, съпричастни към
каузата за съхраняването на фолк
лорното богатство на българския
Северозапад. Негови организато
ри са Общински младежки дом –
Монтана, в партньорство със сдру
жение „Младежки Северозапад” и
школа по български народни танци
„Стоянови”.
За пръв път български деца, жи
веещи в чужбина, ще вземат учас
тие в детския национален фолкло
рен конкурс „Напеви от Северозапада”.
Те ще се изявят дистанционно в жанра
автентичен песенен фолклор, раздел
„Народно пеене – индивидуални из
пълнители”. Изпълненията им, засне
ти с приемливо качество в подходящ
видео или DVD формат, ще бъдат
оценявани от журито. Заявките по об
разец и клиповете се приемат на елек
тронен адрес: napevi_severozapad@
abv.bg най-късно до 15 април 2012 г.

зервни индекси – озна
чават ги с Е 700 – Е 899.
● Желиращи агенти и
подобрители на хляба
и маята – означават ги с
Е 900 – Е 999.

Кои са най-вредни:

●Тартразин /жълт
оцветител/ - Е 102.

● Кохинил /червен
оцветител/ - Е 120.
● Амарант /червен
оцветител/ - Е 123.
● Брилянтно черно –
Е 151.
Трите оцветители
предизвикват алергични
реакции.
● Бензоена киселина
– Е 210.
● Парабен – Е 216.
● Серен диоксид – Е
220.
● Натриев сулфат – Е
221.
● Калциев сулфат – Е
226.
● Калиев нитрат – Е
249.
● Пропилгалат – Е
310.
● Бутилхидроксианизол – Е 320.
● Карагенан – Е 407.
● Талк – Е 553б
● Натриев глуматат –
Е 621.
● Изкуствен подсла
дител – Е 952.
● Захарин – Е 954■
Подготви за печат
Марио ТОДОРОВ

Клиповете могат да бъдат качени и в
You tube, като в и-мейлите до организа
торите обезателно трябва да се посо
чат линковете към тях. При възможност
е препоръчително малките певци да са
облечени в национални носии.
„Поканихме деца от българска
та диаспора и нашата емигрантска

на новите технологии може да ни по
могнат да съхраним чувството за общ
ност и да укрепим връзката на нашите
многобройни емигранти с родовите
корени. Независимо къде по света се
намира човек, той носи дълбоко в ду
шата си своята национална идентич
ност и си остава българин. След като
получим клиповете, ще напра
вим фен-страница на конкурса
ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОНТАНА
във Facebook, за да стане тя
една виртуална сцена за изява
на млади фолклорни таланти.” –
каза Асен Асенов – директор на
Младежкия дом.
Тази година освен видеокон
курса за народна песен, органи
заторите от Общински младежки
дом – Монтана, допълниха към
общн
 ост за участие в „Напеви от
традиционните раздели на „Напеви
Северозапада” чрез Агенцията за бъл
от Северозапада” - „Народно пеене”,
гарите в чужбина, на която благодаря
„Хореография” и „Инструменталисти”,
за сътрудничеството. Изпратихме пока и нов: „Фолклорни ансамбли за обрабо
ни и до българските училища и непра
тен фолклор”.
вителствени организации зад граница.
Подробна информация за предсто
До момента интерес към конкурса са
ящия конкурс, неговия статут, нотите и
проявили нашенчета от Германия и
текстовете на препоръчителните песни,
Канада.
са публикувани на сайта на Общински
Живеем в информационно общество младежки дом – Монтана, www.omdи социалните мрежи и възможностите
montana.dir.bg■

Конкурс „Напеви
от Северозапада”

Съобщение
"Напоителни системи" ЕАД,
клон Мизия, ХТР – Монтана

уведомява всички водоползватели, че вода
ще се подава само след платена такса на
появане или сключен договор.
На 10.04.2012 г. от 10 часа в сградата
на „Напоителни системи” –
гр. Монтана,
ул. „Генерал Столетов” 1, ет. 3,
ще се проведе среща за окончателно изяс
няване на всички условия.

Изработка и монтаж
на паметници.
Цялостно оформяне на
гробищни паркоместа.

От ръководството на
„Напоителни системи” ЕАД

ТПК “Септември” –
Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и кухненски,
и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Монтана, в двора на ТПК „Септември”;
0888/73 73 40; 0887/50 64 36;
www.panteon-montana.com

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждни мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора 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 инженеринг”

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селск остопанск а и
трансп
 ортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и
дясна оригинални резервни части.

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

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

Слово

спектър
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Tуристическият сезон „Видин-2012”
Т
е открит
Елеонора ЦАНОВА

ова е водещият принцип на мла
дите червенокръстци. В края на
седмицата те се събраха в града под
Околчица на своя 11-и Национален
събор. На събора присъстваха 70 деле
гати от цялата страна.
Младите членове на
Червения кръст се гор
деят с това, че тяхната
организация е най-ста
рата неправителствена
младежка организация
у нас, която тази го
дина чества 90-ата си
годишнина.
Като най-важни в
своята дейност през
изминалата година
на събора те отчето
ха проекта „Коледа за
деца в риск“ ,благот
ворителните изяви за
Великден и Цветница,
осигурили топъл обяд
на деца в неравнос
тойно положение.
Областната органи
зация на младежкия
червен кръст във
Врачанско е една от
най-добрите, заяви
пред журналисти пред
седателят на органи
зацията Петър Петров.
Той подчерта акти
визирането на мла
дите и създаването
на младежки клубове
в Оряхово, Мизия и
Хайредин, наградата на клуба в Борован,
получена на Международния ден на
доброволеца.

Дейността на Младежкия червен кръст
е съсредоточена и към събирането от
младите чрез различни благотворителни
акции на средства, с които да осигурят
топъл обяд на децата в риск и по този
начин да ги върнат в училище. Със съб
раните от тях 50 000
лева акцията бе прове
дена в цялата страна,
бяха подпомогнати
създадените учени
чески трапезарии. На
тези деца помагат и
създадените от добро
волците червенокръс
тци хранителни банки,
като даренията се
предоставят също на
деца в риск и от соци
алните домове. Във
Враца бяха подготвени
и раздадени 84 пакета
за деца и 38 пакета за
възрастни, самотни и
болни хора. Помощ от
проекта на Младежкия
червен кръст получи
ха и домовете за деца
и юноши без родите
ли „Асен Златаров“
и Дневен център
„Зорница „ .
При откриването
на форума кметът на
Враца инж. Николай
Иванов сподели, че
е щастлив и горд да
поздр
 ави делегатите,
имайки предвид както
хуманността на орга
низацията към всички хора от различни
възрастови групи, така и приемственост
та на поколенията червенокръстци .■

Подай ръка,
спечели
сърце

коло 40 представители на ту
О
ристически организации и екс
курзоводи пристигнаха във Видин за

откриването на туристическия сезон
в града. Те бяха посрещнати от орга
низаторите пред Художествената га
лерия „Никола Петров” на чаша виенско
кафе, под съпровода на струнния квар
тет на Видинската симфониета.
Кметът на Видин Герго Гергов разго
варя с гостите и пожела ползотворна
обиколка на туристическите обекти.
Програмата започна с посещение
на крепостт
 а „Баба Вида”, където бе
представена и историческа възст
 анов
ка по „Сватбите на Йоан Асен” от ак
тьори от Драматичния театър.

След това участниците в инфоту
ра се разходиха в Крайдунавския парк,
разгледаха Синагогата, джамията на
Осман Пазвантоглу, Митрополитския
комплекс, катедралния храм „Св.
Димитър Солунски” и посетиха излож
бената зала в МОЛ – Видин, където
са експонирани творби акварел и мал
ка пластика на скулптора Александър
Пройнов. Той е автор на статуетките
на Вида, Кула и Гъмза – имена, които
свързваме с популярната легенда за
Видинския край.
На 24 март на сцената на
Художествената галерия беше отк
рит официално туристическият сезон
„Видин – 2012”. ■ СНИМКА: ОБЩИНАТА

Празник на плодородието
в Антимово

◄ Кметът на Община
Видин Герго Гергов и
председателят на
Общинския съвет
Пламен Трифонов бя
ха гости на Празника
на плодородието и зе
мята в с. Антимово.
Жителите на селото
ги посрещнаха на пло
щада с хляб и сол. Там
бяха подредени селскос
топанските машини на
стопаните, готови за
работа на полето. По
традиция хората от
Антимово дават старт
на новия земеделски
сезон в началото на
пролетта. И сега те се
събраха в навечерието
на християнския праз
ник Благовещение, за
да бъдат благословени
усилията им.
Видинският кмет поже
ла на трудолюбивите
стопани от Антимово
да им върви по вода,
да е спорна работата
и да пожънат богата
реколта.■
СНИМКА: ОБЩИНАТА

СНИМКА: ОБЩИНАТА

Слово

плюс

►Кметът на
Видин Герго Гергов
присъства
на празника
Благовещение в с.
Капитановци.
Той започна с
тържествен
водосвет, отслу
жен от архиманд
рит Поликарп.
Жителите на се
лото отбелязаха
хубавия христи
янски празник с
много настроение,
музика и танци.
Видинският кмет
пожела на хората
да бъдат здрави
и честити през
пролетта, да бъ
дат трудолюбиви
и гостоприемни
както досега и да
се радват на бога
та трапеза.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Водосвет за
Благовещение
в Капитановци

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура

БРОЙ 13 (824), 5 - 11 АПРИЛ 2012 Г.

8

Награди за „Пъстренец Jr.” от
„Орфеево изворче”
С пет „Златни лири”, три „Сребърни
лири” и една „Бронзова лира” се
завръща певческа група „Пъстренец
Jr.” от ХII Националния детск и фолк
лорен конкурс „Орфеево изворче”t
Най-високото отличие на
старозагорск ия конкурс бе
присъдено на цялата група
и на четирима от нейни
те солисти. Въпреки че и
Кристи Любенова, Мария
Каменова и Сашко Бисеров
завоюваха първи места
в престижния фестивал,
най-висококаратова е
„Златната лира” на Мартин
Лишковски. 8-годишният
възпитаник на Асен Асенов
излезе пред взискателното
жури след стоматологична
интервенция по спешност,
която го спаси от кошмарен
зъбобол. Това не попречи на
Марти да очарова публика
та и комисията с „Куне мо
ме” от репертоара на Кайчо
Каменов и „Дреновските
моми” - песен от уникалния
сборник на Васил Стоин
„От Тимок до Вита”.
Квинтетът на най-мал
ките певци на Младежкия
дом завоюва втора награ

да в раздел „Автентичен
фолклор” с песни от нашия
край. Със сребърни медали
при индивидуалните изпъл
нители се накичиха Анна
Славчева и Ева Янакиева.
Бронз пък спечели Георги
Иванов. Габриела Иванова
донесе от Стара Загора
приз за успешен дебют.
„Може да се каже, че
„Бронзовата лира” на
Бетина Първанова, както
и сребърните на Персиян
Димитров и Валя Павлова,
също са част от актива
на група „Пъстренец Jr.”.
Действително бившите ми
ученици вече представят
Музикалното училище в
Котел и Музикалната акаде
мия в Пловдив, но продъл
жаваме да работим заедно.
За мен беше чест да съп
ровождам на гъдулка из
пълненията им” - каза Асен
Асенов. Той отправи спе
циална благодарност към

Теменужка Кисьова – дирек
тор на ФСГ „Васил Левски”,
която подкрепи финан
сово участието на Сашко
Бисеров. Сашко впечатли
журито с нашенската пе
сен „Яничари ходят, мамо”
и въпреки че по регламент,
той трябваше да изпълни
само един куплет от бавната
песен, комисията го накара
да продължи. Определено
ги изненада и бързата песен

в репертоара му, която беше
торлашка. Овациите му бяха
напълно заслужени.
В дванадесетото изда
ние на конкурса „Орфеево
изворче”, който е с между
народно участие, участв аха
близо 2500 певци, инстру
менталисти и танцьори от
всички фолклорни области
на страната. Това е ре
корден брой участници.
Председател на 24-член

ното жури е проф. д-р
Пламен Арабов, а в състава
му са включени хабили
тирани преподаватели от
Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство в Пловдив, музи
кални и вокални педагози,
фолклористи, народни из
пълнители и др.
Конкурсът се организи
ра от Националния му
зикално-фолклорен съюз

„Орфеево изворче”. Община
Стара Загора е съоргани
затор на проявата заедно с
Министерството на образо
ванието и науката.
Участието на децата от
„Пъстренец Jr.” в дванаде
сетото издание на конкурса
„Орфеево изворче”се осъ
ществи със съдействието на
община Монтана, както и
с лични средства на самите
участници.■ Слово плюс

На Благовец с НВП
митрополит Дометиан

Видинските мариячи
Диди СИРАКОВА
Повече от месец общинс
ките служители във Видин
работят ежедневно под
звучните изпълнения на
градския духов оркестър.
И докато в края на минала
та година музикантите се
притесняваха, че ще останат
без работа, то днес може да
се каже, че работата им ид
ва в повечко. Защото освен
редовните репетиции, които
си имат по регламент в тру
довата характеристика, от
общината са им добавили и
по 1 час дневно свирене на
открито пред главния вход на
общината.
Отначало видинчани при
емаха тези малко странни

или за кого свири
духовата музика
„концерти на откр ито” в ус
ловия на минусови темпера
тури като мероприятие, свър
зано с приближаващия тогава
празник 3 март. Но 3-и , че и
8 марат отминаха, а духовата
музика си е още там, пред
общината, и продължава да
свири маршове, народни
хора и класика. Видинчани
вече свикнаха с тази гледка
и не им прави впечатление.
Музикантите пък приемат
ситуацията като наказа
ние и свирят с ентусиазма

на мексикански мариячи
под прозорците на своите
работодатели. Последните
обаче са доволни, че и музи
кантите най-после си наме
риха майстора и вече работят
пълноценно всеки ден от
11.00 до 12.00 часа, а не само
по празници и погребения.
Само че с настъпването на
високите температури да
ли ще е удачен този обеден
час за ежедневните изяви на
градския духов оркестър?! ■
СНИМКА: АВТОРЪТ

▲Tанцова формация „Магнифика“ участва в V конкурс за Голямата танцо
ва награда на София – 2012, който се проведе на 24 и 25 Март в Дом на кул
турата на транспортните работници в столицата. В двата конкурсни дни
момичетата от „Магнифика“ изиграха общо шест авторски танца по хоре
ография на Ралица Тодорова в разделите модерни и народни танци в трета
възрастова група. След сериозната конкуренция измежду стотици участн
 ици
на ТФ„Магнифика“ бе връчена купа за трето място в раздел народни танци.
„Магнифика“ бе единствен участник от Враца. СНИМКА: АРХИВ

Ненчо СЛАВЧЕВ
На 25 март в салона
на видинското читалище
„Цвят” бе отпразнуван
един от най-хубави
те православни праз
ници – Благовещение.
Организатори на тър
жеството бяха домаки
ните от читалището,
Дружеството на писате
лите и Видинската Света
митрополия. Сред гостите
бяха НВП Видински мит
рополит Дометиан, зам.
областният управител Елка
Георгиева, архимандрит
Поликарп и свещенослу
жители от катедралния
храм „Св. Димитър”.
„Според народните виж
дания на този „благ ден”
по-леко и бързо зарастват

всички рани, гадае се по
деня – каквото правиш и
както премине той, такава
ще е цялата година”, каза
в словото си водещата на
вечерта поетесата Диана
Сиракова.
С голям интерес пуб
ликата посрещна бесе
дата „Пророчества за
Христовата личност”,
изнесена от гл. асистент
д-р Анна Маринова от
Богословския факултет при
СУ „Св. Кл. Охридски”.
Вечерта, посветена на
Благовещение, бе украсена
с авторски рецитал на по
етесите Диана Сиракова,
Милена Христова и
Катерина Ненчева, цър
ковни песнопения на хо
ристите при храма „Св.

Димитър” и изпълнения на
пианистката Ани Добрева.
Ръководителят на детската
школа „Дъга” при читали
ще „Цвят” Евгени Петров
откри изложбата на 9-го
дишните Мила Христова и
Десислава Пламенова, под
редена в чест на празника.
Вълнуващата вечер в
читалище „Цвят” завърши
с емоционалното слово на
НВП Видински митропо
лит Дометиан за значени
ето на Благовещение като
един от дванадесетте голе
ми християнск и празници,
който ни е нужен, за да ни
направи по-добри, празник,
на който да се поклоним и
да целунем ръка на тази,
която ни е дала живот и
обич.■

