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Крум КРУМОВ

Първа коп ка по про ект за ко
рек ция на ко ри то то на ре

ка Огоста нап ра ви ха в Монтана 
кме тът на гра да Златко Живков 
и пред с та ви те лят на фир ма
таиз пъл ни тел „Щрабаг” Ролан 
Мецлер.

Проектът пред виж да за 200 
дни ко ри то то на реката, къ де то тя 
про ти ча през Монтана, да бъ де 
ко ри ги ра но и по два та бря га да 
се пос т ро ят ви со ки стени. Целта 
е да се све де до ми ни мум рис

ка от на вод не ние от Огоста при 
про лет но сне го то пе не и про лив ни 
дъждове. Стойността на про ек та 
е 1 034 000 лева, фи нан си ра се 
от фон до ве те на ЕС.

Ролан Мецлер заяви, че фир
ма та ще из пъл ни про ек та ка
чес т ве но и в срок, тъй ка то 
той е във фо ку са на ме ди ите и 
въл ну ва мно го об щес т ве нос т та 
в Монтана. Живков посочи, че 
то ва е по ред ният проект, кой то 
Об щи на Монтана пе че ли и ще 
реализира.■ СНИМКА: АВТОРЪТ

Първа коп ка за 
ко рек цията на Огоста 

Диди СИРАКОВА

От 3 до 5 ап рил в 
Братислава се про ве

де ра бот на сре ща на Съвета 
на дунавските гра до ве и 
региони, в която учас т ва ха 
кме то ве те на 8 крайду нав
с ки гра да и пред с та ви те ли 
на Дунавската ко ми сия по 
туризъм. 

Участниците са об съ ди
ли стра те ги ята за крайреч
ния регион, за поз на ли са 
се с док лад за сре ща та 
меж ду пред се да
те ля на Съвета на 
дунавските гра до ве и 
ре ги они Иво Гьонер 
и ко ми сар Йоханес 
Хан, с док ла да на 
наб лю да ва ща група, 
ко мен ти ран е въп
ро сът за уч ре дя ва
не на европейска 
ду нав с ка мла деж ка 
асоциация, как то и 
от к ри ва не то на офис 
на съвета в Брюксел. 

По вре ме на сре ща та са 
об съ де ни идеи и нап ра ве
ни кон к рет ни пред ло же ния 
за но вия прог ра мен пе ри
од 2014  2020 г. на Съвета 
на дунавските гра до ве и 
региони. Поставен е въп ро
сът за полес но то ус во ява не 
на еврофондовете, ка то за 
цел та се из гот вят мак ро ре
ги онал ни стратегии, свър
за ни с прог ра ми те за те ри
то ри ал но сътрудничество. 
Предложението ще бъ де 
вне се но за раз г леж да не в 
Европейската комисия.

На фо ру ма е пред ло же
но още и съз да ва не то на 
дунавски кул ту рен алианс. 
За в бъ де ще ще се ор га ни
зи рат съв мес т ни ма щаб ни 
кул тур ни съ би тия в рам ки те 
на те ри то ри ята на дунавските 
региони; ще се из г ра ди мре
жа за креативност, включ
ва ща дейци те на културата. 
Предвижда се раз мя на и про
мо ти ра не на кул тур ни съ би
тия и до ку мен тал ни филми. 
Коментирана е иде ята за 

ко опе ри ра не на градовете, 
къ де то има ис то ри чес ки 
крепости, как то и съз да ва
не то на мре жа от ду нав с ки 
музеи. Целта е да се за си
ли вли яни ето на Дунавския 
ре ги он чрез кул тур но 
сътрудничество, а съ що та ка 
кон так ти те и сът руд ни чес т во
то меж ду от дел ни те градове. 
В края на ме сец юни по ини
ци ати ва на кме та на об щи на
та Герго Гергов Видин ще бъ
де до ма кин на ра бот на сре
ща на Съвета на дунавските 
гра до ве и региони.■

Кметовена
крайдунавски
градове се 
срещнаха в 
Братислава

 във фокус

Бай Ганьо 
прави 
политика

►на 3-а стр.

 празник
Великденски
благослов и 
поздравления

►на 4-a, 5-а и 6-а стр.

Към 2020 г. на трудовия
пазар 23 % ще са роми

Вицепремиерът Цветан Цветанов на кръгла маса в Монтана:

Крум КРУМОВ
Вицепремиерът и министър 

на вътрешните работи Цветан 
Цветанов гостува в Монтана 
на Национална кръгла маса, 
посветена на проблемите на 
ромите и Международния ден на 
ромите 8 април. Той представи 
накратко Националната стратегия 
за интеграция на ромите, която 
бе приета наскоро от българския 
парламент.

Цветанов заяви, че политиците 
трябва да идват на такива 
кръгли маси, за да чуят 
реалните проблеми на ромите 
и да се опитат да ги решат. Той 
коментира, че през последните 
20 години политиците са идвали 
при ромите само преди избори, 
обещавали са им разни неща, 
които после не са се случвали. 
Така се е стигнало до създаването 
на ромски гета, до изграждането 
на лоши трудови навици у ромите 
и до ранно отпадане на много 
ромски деца от училище.

Вицепремиерът обяви, че по 
данни от последното преброяване 
у нас живеят 325 343 роми, 
които съставляват 4,9 на сто от 
населението на България. При 
децата от 0 до 9 години обаче 
делът на ромите е много по-голям 
– 20,8 на сто. ►на 7-а стр.
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►М ГЕРБ 
- Враца за-

ку пи кра си ви 
великденски 

кошници, из ра-
бо те ни от въз-
пи та ни ци те на 

НУ „Софроний 
Врачански”, по 

слу чай го ле мия 
хрис ти ян с ки 
празник. Със 

съб ра ни те 
сред с т ва от 
бла гот во ри-

тел на та ини ци-
ати ва де ца та 
ще оти дат в 

Национална 
биб ли оте ка 

„Св. св. Кирил и 
Методий”, къ де-

то ще „оси но-
вят” книга. 

Мирослав ГЕТОВ

Община Мездра и 
Изпълнителна аген ция 

„Електронни съ об щи тел ни мре жи 
и ин фор ма ци он ни сис те ми” (ИА 
„ЕСМИС”) под пи са ха спо ра зу-
ме ние за сът руд ни чес т во меж ду 
две те ин с ти ту ции за из г раж да не-
то на ши ро ко лен тов (бърз) дос тъп 
до ин тер нет в 27-те със тав ни се ла 
на общината. Това ще ста не в 
рам ки те на про ек та „Подкрепа за 
раз ви тие на кри тич на защитена, 
си гур на и на деж да об щес т ве на 
ИКТ ин ф рас т рук ту ра”, фи нан си-
ран от ОП „Регионално раз ви тие” 
2007 – 2013 г. 

Проектът е при ори те тен за 
на ша та стра на и е в из пъл не ние 
на ди рек ти ви те на Европейския 
съ юз и на Националната стра-
те гия за раз ви тие на ши ро ко-
лен то вия дос тъп в Република 

България. След не го во то ре али-
зи ра не мал ки те на се ле ни мес та 
ще имат съ щес т ве ни пре дим с т ва 
в об лас т та на пол з ва не то на елек-
т рон ни ус лу ги и всич ки въз мож-
нос ти за об щу ва не и дос тъп до 
информацията, пре дос та вя на чрез 
гло бал на та мрежа. „Това съ щес-
т ве но ще по ви ши ка чес т во то на 
жи вот на хо ра та в общината, ще 
се по доб ри ин вес ти ци он ния кли-

мат и ще я пре вър не в же ла но 
мяс то за оби та ва не и раз ви ва не 
на под хо дящ за на ши те при род-
ни ус ло вия биз нес”, уве ря ват от 
ИА „ЕСМИС”. И още: Об щи на 
Мездра „… ще про ме ни об ли ка 
си, ще е ак ти вен учас т ник в из-
г раж да не то на ин фор ма ци он но 
об щес т во в България и ще е сред 
пър ви те „елек т рон ни об щи ни” у 
нас”. 

Крайният срок за из г раж да не на 
ин ф рас т рук ту ра за бърз ин тер нет 
в сла бо на се ле ни те и ико но ми чес-
ки неразвити, как то и в зе ме дел с-
ки те ра йо ни на страната, е до края 
на 2013 г. Благодарение на про ек-
та ще бъ де пре одо ля на изо ла ци ята 
на жи те ли те на от да ле че ни те се-
ли ща от циф ро ва та икономика. От 
дру га стра на оп ти ми зи ра не то на 
мре жо во то обо руд ва не и оп тич-

на та свър за ност ще на ма ли зна-
чи тел но дър жав ни те раз хо ди за 
поддръжка. За да фун к ци они ра ус-
пеш но елек т рон но то управление, 
ще бъ де из г ра де на до пъл ни тел на 
ви со кос ко рос т на оп тич на свър-
за ност на об щин с ки те цен т ро ве 
към елек т рон на та съ об щи тел на 
мрежа, за да бъ дат вклю че ни към 
нея всич ки цен т рал ни и об щин с ки 
администрации. ■

Мездренските се ла ще се
сдо би ят с бърз ин тер нет

МладежиотГЕРБпосетиха
Великденскибазар

Елеонора
КОНСТАНТИНОВА
Кметове от Северозапада 

се съб ра ха mо ини ци ати ва 
на коз ло дуйс кия гра до на-
чал ник Румен Маноев в 
крайду нав с кия град. Целта 
бе да из ра зят сво ята под-
к ре па за из г раж да не то на 
нов яд рен енер ги ен блок 
на пло щад ка та на АЕЦ - 
Козлодуй. Без по ли ти чес ки 
пристрастия, ло би рай ки 
глав но за ико но ми чес ки те 
и со ци ал ни те предимства, 
ко ито един та къв ма ща бен 
про ект ще да де на региона, 
те еди но душ но при еха 
декларация, в ко ято из ра-
зя ват сво ето одоб ре ние и 
под к ре па та на мес т на та 
власт и биз не са в ре ги она 
за из г раж да не то на сед ми 
блок в Козлодуй.

Домакинът на сре ща та 
бе категоричен, че включ-
вай ки се в об съж да не то и 
под к ре пяй ки ре ше ни ето на 
Министерския съвет, ко ето 
ще е от пол за за всич ки хо-
ра от то зи регион, те да ват 
по ло жи те лен тла сък на 
бъ де що то му ико но ми чес ко 
развитие. Интересни бя ха 
из ра зе ни те мне ния на пред-
се да те ля на Общинския 
съ вет в Оряхово Ивайло 
Вагенщайн, кой то де сет 
го ди ни е ра бо тил ка то енер-
ге тик на вто ри и чет вър ти 
блок на АЕЦ - Козлодуй. 
Според не го ре ше ни ето 
на пра ви тел с т во то за но ва 
яд ре на мощ ност в Козлодуй 
ще да де шанс на то зи бе ден 
край с ог ра ни че ни ре сур си 
и ви со ка безработица, ще 
да де въз мож ност за не го во-
то развитие, и то във вре ме 
на криза. 

Кметът на Мизия д-р 

Виолин Крушовенски, под-
к ре пяй ки декларацията, 
сподели, че той съ що е 
ра бо тил дъл ги го ди ни ка-
то ле кар в Козлодуй и има 
пог лед вър ху здра вос лов но-
то със то яние на хо ра та от 
ре ги она . Д-р Крушовенски 
е убеден, че на пло щад ка та 
на цен т ра ла та има пер фек-
т на инфраструктура, че 
бло ко ве те ра бо тят на пъл но 
безопасно, а на ша та цен-
т ра ла е най-кра си ва та в 
Европа.

В при ета та еди но душ-
но от де сет те кме то ве на 
Северозападния ре ги он 
дек ла ра ция се посочва, че 
от пус ка на хи ля да ме га-
ва то вия пос ле ден блок на 
АЕЦ - Козлодуй, в то зи 
край не се е случ ва ла ни то 
ед на ма щаб на ико но ми-
чес ка инициатива. От своя 
страна, през пос лед ни те че-
ти ри де се ти ле тия пло щад-
ка та тук  е до ка за ла сво ята 
при год ност ка то мяс то за 
ек с п ло ата ция на яд ре ни 
съоръжения, мес т на та об щ-
ност прие из г раж да не то на 
НАЦИОНАЛНО хра ни ли-
ще за нис ко и сред но ра ди о-
ак тив ни от па дъ ци в бли зост 
до централата, ко ето е ико-
но ми чес ки изгодно. Освен 
го то ва та ве че площадка, ек-
с п ло ата ци ята на но вия ре-
ак тор ще бъ де обез пе че на с 
про фе си онал но под гот ве ни 
кад ри с опит  в та зи слож-
на и от го вор на дейност. 
Лобирайки за из г раж да не-
то на 7-и блок в Козлодуй, 
кме то ве те от ре ги она из ра-
зя ват на деж да та на хо ра та 
от то зи изос та нал ико но-
ми чес ки ре ги он за по ве че 
за етост и за ед но бъ де що 
ця лос т но развитие.■

Кметове ло би рат 
за седми
козлодуйскиблок

СНИМКА: АВТОРЪТ

Любомир ВЕСЕЛИНОВ

Община Белоградчик винаги е 
съпричастна с дейността на 

Държавно горско стопанство в града. 
Свидетелство за това са и многото 
съвместни акции и инициативи през 
цялата година. 

В рамките на Седмицата на гората 
35 души от общинска администрация, 
гранична полиция, службата за 
пожарна безопасност и защита на 
населението участваха в залесяване. 
В местността Разсадника бяха 
засадени фиданки от веймутов бор 
(достигащ 50 м височина и 1,5 метра 
дебелина), черен бор, сребрист 
смърч, кедър и липа. Активно 
участваха и представители на Горско 
стопанство и лично директорът Мая 
Костова, които осигуряваха цялата 
организация. 

Същия ден в подобна акция са 
участвали и ученици от СОУ Хр. 
Ботев”.

На 10 април на прохода „Кадъ 
боаз” се проведе за втора поредна 
година  трансгранична залесителна 
акция, посветена на Седмицата на 
гората, а организатори са местните 
власти и горските стопанства на 
общините Белоградчик и Княжевац, 
а също и торлашките дружества 
„Ждребче” и „ТимочанинТорлака”.■

Даниела ХИТОВА

Президентът Росен 
Плевнелиев е при ел 

по ка на та да по еме пат ро
на жа над Ботевите 
дни за це лия период, 
до ка то за ема пър вия 
пост в дър жа ва та 
– то ва съ об щи кме
тът на Враца инж. 
Николай Иванов по 
вре ме на вто ро то 
за се да ние на ор га
ни за ци он ния ко ми тет 
на тържествата. По вре
ме на сре ща та бе взе то 
ре ше ние в близ ки те дни 
да се нап ра ви прег лед на 
със то яни ето на Ботевия 
път и да се пре це ни как
во ще бъ де необходимо, 

за да бъ де под гот вен за 
пред с то ящия ту рис ти чес
ки по ход от Козлодуй до 
Околчица. Зам. об лас т ни

ят уп ра ви тел Цветелина 
Теофилова, ко ято съ що 
учас т ва в заседанието, из
ка за го тов ност об лас т на та 
ад ми нис т ра ция от но во да 
се вклю чи ак тив но в под
го тов ка та и про веж да не то 

на похода. Утвърдена бе 
ця лос т на та прог ра ма за 
про веж да не то на „Ботеви 
дни 2012”. Найдъл га по ле

ми ка пре диз ви ка пър ва та 
точ ка от програма, свър за
на с въз с та но вя ва не то на 
ста рия па мет ник на Христо 
Ботев. Дебатите око ло из
бо ра на мястото, къ де то да 
бъ де пос та вен паметникът, 

про дъл жи ха от пре диш но
то заседание. Сега бя ха 
из с лу ша ни ста но ви ща та 
на съ юзи те на ар хи тек ти

те и на художниците. 
Председателят на 
Об щин с ки я съ вет 
инж. Петя Аврамова 
пред ло жи да вне се 
док лад на, кой то на 
пред с то ящо то си за
се да ние да из ле зе със 
ста но ви ще къ де да 
бъ де пос та вен ста

ри ят па мет ник на Христо 
Ботев. „Надявам се с то ва 
ре ше ние на Об щин с кия 
съ вет да зат во рим та зи 
дис ку сия” – ка за в зак лю
че ние кме тът на Враца 
инж. Иванов.■

Президентът Плевнелиев 
поемапатронажа
надБотевитедни

Акция по залесяване

в Белоградчик
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FCC из диг на 
последниястълб
намостаприВидин

Ангелина ДАКОВА
Пределна ви со чи на дос тиг на пос

лед ният стълб РВ12 на Дунав мост 
ВидинКалафат – чет вър ти ят в пла ва
тел ния учас тък на реката. Стълбът е 
ви сок 44,76 метра. В ос но ва та му има 
24 пи лона на дъл бо чи на до 78 метра. 
Ростверкът (над пи лон на та шапка), 
пос т ро ена във фор ма та на пре се че на 
пи ра ми да вър ху пилоните, е с ви со
чи на 6 метра. В найгор на та част на 
стълб РВ12 се из ди гат два пилона, 
все ки  по 27,18 метра. За пред паз ва
не на фун да мен та на стъл ба от евен
ту ал ни сблъ съ ци с ко ра би или дру ги 
теж ки предмети ще бъ дат пос та ве ни 
об що 19 двой ки за щит ни елемента, 
все ки един от тях с тег ло от 80 до 120 
тона, пет двой ки от ко ито еле мен ти 
ве че са монтирани.

Завърши мон та жът на сег мен ти те 
от връх на та кон с т рук ция на мос та 
при стълб РВ9 и тя ве че е съ еди не на 
с та зи от неп ла ва тел ния учас тък на 
реката. Общо 178 та ки ва сег мен та с 
тег ло до 240 то на ще из г раж дат тя
ло то на мос та в пла ва тел ния учас тък 
на Дунав. В неп ла ва тел на та част на 
ре ка та тех ни ят брой е 300.

Завърши мон та жът на ван то ва та 
кон с т рук ция при стълб РВ9, ка то от 
две те стра ни на връх на та кон с т рук
ция са ка че ни по 13 двой ки ванти. 
При стълб РВ10 са мон ти ра ни 8 
двой ки ванти.

Продължават ра бо ти те по из
г раж да не на кон с т рук ци ята на 
връх на та пло ча и път ни те плат на 
на моста. Приключено е и из г раж
да не то на фун да мен ти те и стъл бо
ве те на под ход на та жп естакада, в 
ход е стро ител с т во то на връх на та й 
конструкция. Доизграждат се на си пи
те за път ния и же ле зо път ния под хо д 
към моста. Изпълнението на про ек та 
по из г раж да не то на мос та към края 
на ме сец фев ру ари е 72%.

Изпълнението на про ек та за при
ле жа ща та ин ф рас т рук ту ра на бъл гар
с ка те ри то рия към края на фев ру ари 
е 88%.■

Димитър Събев 

Българската икономика не 
тръгна добре в началото 

на 2012 г. Износът през 
януари се забави с 14% на 
годишна база, промишленото 
производство през февруари 
спадна с годишните 5.5%, 
строителството е надолу с 
нови 10%, кредитирането се 
свива втори пореден месец. 
Само през януари от страната 
бяха изнесени 1 млрд. лева под 
формата на валута и депозити.

За сметка на това цените на 
горивата и храните поставят 
рекорди с темпа на Сергей 
Бубка и само на ловкостта 
на статистическия институт 
дължим това, че данните за 
инфлацията още не влизат в 
челните заглавия на новините.

За съжаление тази ситуация 
на стагфлация, близка до 
депресия, не само че не 
води до размърдване на 
националния интелект как 
бихме могли да подобрим 
перспективите си, но става 
повод за политическо черно 
тото.

Шаденфройде

Ръководствата на БСП, на 
издънките на НДСВ или на 
"сините" (те май започнаха да 
се роят като БЗНС-та) ще са 
по-щастливи от национален 
провал, отколкото от 
икономическо възстановяване. 
Защото провалът на 
настоящото управление 
дава шанс на изброените да 
се доберат до повече власт, 
независимо дали искат да я 
упражняват или просто да 
хапят в опозиция.

Сходни нагласи са 
характерни и за партиите в 
други държави, по-специално 
Републиканската партия в 
САЩ, но за малка бедна 
България подобно злорадство е 
пагубно. Всъщност германците 
имат по-добра дума за 
емоциите на политическите 
паяци: Schadenfreude. Думата 
вече се е наложила и в 
английския език - тя изразява 
специфичното усещане на 
задоволство от понесената от 
"врага" щета.

Днешните трудности на 
националната икономика 
потапят в шаденфройде 
българските опозиционни 
партии. Проблемът им е, че те 
не са в състояние да обяснят 
на разбираем език на хората 
защо имаме подобни сериозни 
икономически и социални 
проблеми, камо ли да изработят 
своя достоверна програма за 
промяна.

Управляващите правят 
грешка след грешка и са крайно 
уязвими и в идеологически, и 
в професионален, и в човешки 
план. Но опозицията е тотално 
безсилна да се възползва. 
Тя занимава обществото 
с телевизионни драми, 
посветени основно на нейната 
импотентност. Следствието е, 
че управляващите се радват 
на незаслужен комфорт, а 
икономиката буксува.

От платформи за налагане на 
идеология, каквато би трябвало 

да е тяхната същност, партиите 
ни са се изродили в структури 
за печелене на избори чрез 
шпиониране на конкурентите.

Безскрупулни - това са 
в масата си политиците на 
България. И ако тук и там из 
партиите все пак виждаме 
ценно изключение, чудим 
се какво го държи в кръга 
на очевидни манипулатори, 
които на всичкото отгоре са му 
началници.

Политиката на
тройкаджията

Спагети уестърните 
са по-многопластови от 
политическите послания на 
днешните управляващи. Но 
оказва се в това им е чара. 
Много от решенията на ГЕРБ 
ще се изяснят, ако погледнем на 
стратегиятата им за печелене 
на сърца и гласове от следния 
ъгъл: масата е проста и обича 
подигравки с "умните".

Не беше ли затова разказана 
играта на българския театър 
незабавно след идването на 
ГЕРБ на власт през втората 
половина на 2009 г.? 

Не влезе ли затова 
финансовият министър Симеон 
Дянков в демонстративна 
война с Българската академия 
на науките? Не мачка ли тъкмо 
по тази причина българският 
премиер журналистите, които 
биват допускани да разговарят 
с него?

Политика, целяща да се 
хареса на мнозинството за 
сметка тъпчене на естествената 
интелигенция и на добрите 
нрави - това е тайната на 
ГЕРБ. Затова образователният 
ни министър се застъпва за 
правото на децата да се кълчат 
под воплите на онова нещо 

Азис.
За да бъде унижението на 

мислещите хора и на творците 
пълно, управляващите градят 
пошлия си имидж за тяхна 
сметка: Дянков бил фен на 
археологията, Борисов бил 
нереализиран художник ...

Макар през соца банкерът 
да вземаше повече пари от 
инженера, а партийният 
секретар да колеше и бесеше, 
авторитетът на учените хора 
оставаше достатъчно висок, за 
да слага агресивните простаци 
на мястото им. 

Масата трупаше комплекси 
и през всичките години на 
прехода, когато начело на 
държавата заставаха хитри 
адвокатчета, доцентчета, 
професорчета - и тези 
комплекси изведнъж се 
отприщиха в днешното 
"управление на тройкаджиите".

Какво е по-важно на 
изборите: 20 посредствени 
гласа или 5 елитни? ГЕРБ си 
отговориха първи и спечелиха, 
като приложиха на българска 
почва ДПС - модела. Сега 
те могат да бъдат свалени 
от власт, само ако народът 
изведнъж поумнее.

Каквито хората ...
Намирам страшно много 

кусури на сегашното 
политическо и икономическо 
управление. Но през 
възмущението ми една 
стара мъдрост лека - полека 
си проправя път до мен: 
избрало ги е мнозинството 
на българите. Такъв, чисто и 
просто, е българският народ. 
Такова ще е и управлението ни, 
докато народът си остава такъв.

Очевидно сред 
опозиционните партии също 

няма кой да се идентифицира 
с мислещите и образованите 
хора. Всички търсят гласа 
на леля Пена - и на никой не 
му пука за гласа на все по-
малкото учени, китаристи или 
програмисти.

Не става дума за национална 
обреченост, а за закономерност: 
първо при народа идват 
образованието и културата, 
а чак после образованите 
и културни управляващи. 
Явно в модерните времена е 
така, а не обратното. Така че 
много народни будители има 
да дойдат, преди знанието да 
стане национален приоритет.

В политичекия морал и 
култура не сме мръднали по-
далеч от Алековия Бай Ганьо. 
Не си мислете, че бай ви Ганя е 
още с потури и продава розово 
масло - още в края на XIX 
век той си наметна белгийска 
мантия и вече е и журналист, и 
избори прави, и в депутацията 
ходи, пък и в опозицията, ама 
де-де.

И докато нашият 
управленски бай Ганьо се тупа 
по гърдите и вика „булгар, 
булгар!" - а ние бохемите и 
студентчетата тънем в земята 
от европейски срам - неговите 
нароили се с хиляди ганьовчета 
клеймят из интернет форумите 
журналистическите мекерета.

Ако писарушките виждат 
кусури в икономиката и 
обществото - значи са 
против управляващите, значи 
прегрешават против ГЕРБ и 
неговите апостоли. Ако пък 
драскачите проявят оптимизъм, 
че България все пак ще намери 
сили да се изкатери от дупката, 
в която управата благоразумно 
ни е набутала, значи са 
"подлоги", платени гадове.■

ХУБАВО, ЗЕЛЕНО

Пътувах събота сутринта с автобус 
от София до Пловдив. Пролет, 

полетата бяха яркозелени, вдясно 
се виждаха високите ни, със снежни 
шапки планини. Половината от 
пътниците бяха чужденци: италианци, 
испанци, англичани. 

Италианците по-специално ги 
разпознах на опашката за билети в 
автогарата. Седях в рейса малко зад 
тях и им хвърлях по някой поглед иззад 

списанието.
Когато излязохме от София и се видя 

Витоша в цял ръст, единият италианец, 
който стоеше до прозореца, се оживи. 
Изкара фотоапарат и започна да я 
снима. 

Тогава и аз отново погледнах към 
нашата планина. Ами хубава беше! 
Красива, снегът на слънцето искреше, 
изпъкваше на зеленото и създаваше 
усещане, като че сме във филма 
"Властелинът на пръстените".

Без да ща, една лека национална 

гордост ме боцна. След което 
погледнах към останалите пътници 
в автобуса - никой от българите не 
виждаше Витоша. Дремеха. После 
и към далеч по-величествената 
Рила не гледаха, като минавахме из 
Ихтиманско. 

Само италианецът си щракаше с 
фотоапарата през запрашеното стъкло. 

Струва ми се, че тази история казва 
нещо много важно - макар още да не 
знам какво точно - за нас и за нашата 
икономика.

Бай Ганьо 
прави 
политика

Прочетохме  за вас в webcafe.bgВрачани
подкрепят
проект за
подземнa жп 
магистрала

Над 3 хи л. вра ча ни са се вклю-
чи ли в под пис ка та, под к ре пя ща 
под зем ния ва ри ант за из г раж да не 
на ви со кос ко рос т на та жп ма гис-
т ра ла през града. Подписката  се 
ор га ни зи ра от Инициативен ко ми тет 
включ ващ, ВМРО, „Атака”, ДНЕС, 
СПС „Защита”, НД „Достойни за 
България”, Дамски клуб „Вратица”, 
граж да ни на Враца.

Членовете на Инициативния ко-
ми тет про ве до ха сре ща с гл. ар хи-
тект на Враца Данаил Дилков, на 
ко ято се за поз на ха с всич ки де тай ли 
по проекта. Въпреки по зи цията на 
община Враца сре щу из г раж да не то 
на 4-мет ро ви шу мо заг лу ши тел ни 
сте ни и за про мя на на пред ва ри тел-
ния план чрез пре ми на ва не на тра-
се то под зем но или в траншея, ни кой 
не се съ об ра зи с това. Мотивите за 
ос къ пя ва не на про ек та изглеждат 
несериозни, пред вид та ки ва фра пи-
ра щи моменти, ка то из г раж да не то 
на но ви га ри и пар ко мес та за по 60 
ав то мо би ла в се ла с население 300-
400 души. 

Подписката ще про дъл жи до на ча-
ло то на ме сец юни, ка то ос вен под-
виж ния пункт в цен тъ ра на града, 
пос то ян ни та ки ва има в ма га зин „Ла 
Фиеста”, ме ди цин с ки цен тър „Света 
Анна”, бен зи нос тан ция „Аванти”, 
офи са на ТВ „Римекс”. Наред с 
то ва в за сег на ти те ра йо ни – ж.к. 
„Дъбника”, „Сениче”, и „Металург”, 
се раз п рос т ра ня ват фла ери с ин фор-
ма ция за инициативата. 

Инициативният ко ми тет ще от-
п ра ви по ка на към всич ки на род ни 
пред с та ви те ли от Вра чан с ки мно го-
ман да тен ра йон за сре ща и ан га жи-
ра не с проблема.  

Ако ин с ти ту ци ите не взе мат пред-
вид ис ка нията на врачани, ще се 
пре ми не към протести и граж дан с ко 
неподчинение. ■ Слово плюс
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„Пристъпете, при еме те 
свет ли на от не за ляз ва ща
та свет ли на и прос ла ве
те Христа въз к ръс нал от 
мъртвите!”
(Из Пасхалната утреня)

Х Р И С Т О С    В О С К Р Е С Е !
Възлюбени в Господа 
бра тя и сестри,
С то зи въз тор жен призив, в ут ро то 

на Пасхалното тържество, Светата 
Православна цър к ва при кан ва сво ите 
вер ни че да да прис тъ пят с ра дос тен 
тре пет в сър ца та си и при па лят сво
ята Великденска све щица от не за ляз
ва ща та свет ли на на Възкръсналия 
Христа жизнодавца, за да праз ну ват 
в ат мос фе ра на ду хов на свет ли на 
и не из то щи ма ра дост праз ни ка на 
праз ни ци те – Великия ден на всес
лав но то Христово Възкресение!

Този пас ха лен поз д рав от но во 
отек ва до кра ища та на вселената, 
за да ни нап ра ви съп ри час т ни на 
найве ли ко то ми рос па си тел но съ
би тие  в чо веш ка та ис то рия – по бе
да та над смър т та и гре ха – три умф 
на жи во та за сле дов ни ци те на тези, 
ко ито са по ели жи тейс кия си друм 
по стъп ки те на Спасителя – „Пътят, 
Истината и Животът” в сво ето битие. 
Само свет ли на та на див но то и тайн
с т ве но Възкресение Христово, мо же 

да раз сее мра ка и не до уме ни ята  
в чо веш ки те души, да пре мах не 
дъл га та нощ на спо хо ди ло то ни от
ча яние и да ни оза ри с все оп ро ща
ва ща та Божия любов, ко ято це ли ят 
мрак на све та не мо же да об зе ме 
и пом ра чи (Иоан 1:5). Затова, не
ка и ние, вед но с Боговдъхновения 
Апостол, ра дос т но и убе де но в спа
ся ва ща та си ла на Възкръсналия 
да въз к лик нем „Де ти е смър те 
жилото, де ти е аде победата?” (1 
Кор.15:55) – „Възкръсна Христос и 
ти би де низвержен, ка то без си лен“ – 
„Възкръстна Христос и жи вот се въд
во ря ва нав ся къ де по света. Затова 
не ка помним, че, „Ако са мо през то зи 
жи вот се на дя ва ме на Христа, ние 
сме найока яни от всич ки човеци!” (1 
Кор.15:19). Но е ето Христос въз к ръс
на и за от ми на ли те от то зи свят ста на 
начатък, как то и за все ки ро ден на та
зи земя, кой то е въз лю бил Неговото 
– Христово явяване.

И не ка пом ним пос ла ни ето на 
днеш ния прес ве тъл ден:   Радостта 
и Мира, Правдата и Истината, ка
то слад ки пло до ве  на Христовото 
Възкресение се осъ щес т вя ват в 
ду ши те и сър ца та ни още тук по 
зем но то ни странствуване, ко га то 
оп ло дя ва ме  вя ра та си в Неговото 
по бед но Възкресение! Като жи ве
ем дос той но и це ним живота, ние го 
прев ръ ща ме  в бла го дат но по ле на 
на ши те бла го род ни тру до ве за пос ти
га не на ду хов но съвършенство, чис ти 
мисли, въз г ря ва не и въз к ре ся ва не на 
все чо веш ки те хрис ти ян с ки цен нос ти 
за пос ти га не на Мир и доб ра во ля 
меж ду човеците, ка то пре ум но жа ва
ме на ше то  усър дие в зад руж на та ни 
бор ба за уни що жа ва не на нрав с т ве
на та пок ва ра в на шия век, за осъ щес
т вя ва не  свет ли те иде али на ця ло то 
човечество.

Да пре бъд ва ме про чее с 
Възкръсналия Христа Спасителя в 
ра дос т та и тър жес т во то на свет ло то 
Възкресение!

На лю без ни те чи та те ли на вес т
ник „НИЕ“ мо лит ве но и от все сър
це же лая в здраве, бод рост и си ли 
да бъ дат ог ря ни от не за хо ди ма та 
свет ли на на Възкръсналия Христа 
Жизнодавца, за да при емем в сър
ца та си Неговия спа си те лен поздрав: 
Мир вам! Радвайте се!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
С не из мен на във Възкръсналия 

Христа обич и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
Пасха Господня 2012 г.

Великденски  
благослов

Христос воскресе!
Скъпи жи те ли на об щи на Грамада!
Обръщам се към вас, за да ви 
поз д ра вя найсър деч но със светлия 
християнски празник Великден, с 
по же ла ния за 
мно го здраве, щас тие и сбъд ва не на 
меч ти те ви за подоб ро то 
бъ де ще на об щи на та и Отечеството. 
Бъдете бла гос ло ве ни за ва ша та 
всеотдайност, с ко ято отс то ява те 
бъл гар с кия дух и традиции!

Николай ГЕРГОВ
кмет на Община Грамада

„Транском и Са” - Монтана
чес ти ти найсвет лия 
хрис ти ян с ки праз ник Великден 
на сво ите работници, слу жи те ли
и приятели!
Бъдете жи ви и здра ви и да но 
те зи дни вле ят по ве че чис то та
в ду ши те и сър ца та ни!
Весели празници!

Цветан АНДРЕЕВ, 
упра ви тел

Ръководството 
на хо тел „Огоста” – Монтана
чес ти ти на сво ите слу жи те ли и 
кли ен ти свет лия хрис ти ян с ки 
праз ник Великден!
Пожелаваме ви 
бла го ден с т вие и по ве че 
хрис ти ян с ка любов!
Бъдете жи ви и здрави!

За праз ни ка Възкресение 
Христово же лая на 
граж да ни те на об щи на 
Белоградчик здра ве и ус пех 
във вся ко доб ро начинание!
Нека ра дос т та от тър жес т во то на 
жи во та и надеждата, ко ито чув с т
ва ме на Великден, во дят всич ки ни 
през труд нос ти те и пре диз ви ка тел
с т ва та на времето, в ко ето живеем! 
Да ра бо тим за ед но и от го вор но за 
подоб ро бъ де ще на бъл гар с ки те 
гра до ве и села.

Борис НИКОЛОВ,
кмет на Община Белоградчик

Честито Възкресение Христово!Повече оптимизъм, здраве, къс мет и ра дос ти на всич ки хо ра от Северозапада по же ла ват ДЖЕТ ТАКСИ И ДЖЕТ СОД!
Петко ЕНЧЕВСКИ

Община Вършец
чес ти ти на сво ите слу жи те ли и на 
граж да ни те на об щи на та свет лия 
хрис ти ян с ки праз ник Възкресение 
Христово!
Желаем ви здраве, щастие, 
бла го по лу чие и по-доб ри 
дни!

Иван ЛАЗАРОВ,
кмет на Община Вършец

Уважаеми граж да ни и гос ти на Монтана,
Поздравявам ви с нас тъп ва не то на 
найсвет лия хрис ти ян с ки праз ник Възкресение Христово!

На Великден всич ки ние, из ри чай ки сък ро ве на та мо лит ва за здра ве и 
спасение, тър сим бо жи ето бла гос ло ве ние за се бе си и за найоби ча ни те си 
хора. Нека съх ра ним в се бе си вя ра та в чу до то на Възкресението, не ка за па
зим доб ро та та и стре ме жа към разбирателство.
Приемете мо ите найис к ре ни по же ла ния за здра ве и благополучие, за ра дост 
и обич, ко ито да ог ря ват ва ши те сър ца и домове!

инж. Иво ИВАНОВ, пред се да тел на Общински съ вет – Монтана

Скъпи съграждани,
Приемете мо ите поз д ра ви 
попо вод 
найсвет лия праз ник 
Възкресение Христово!

Желая на всич ки жи вот и здраве, 
чис ти мис ли и обич в сърцата!
Историята на християнството е ис то
ри ята на найго ля мо то чу до  чу до то 
на Възкресението. Вярата ни е тази, 
ко ято пра ви въз мож но не го во то 
пов то ре ние  ден след ден, го ди на 
след година. Нека не го ва та свет ли на 
про дъл жи да ни во ди към един 
подо бър жи вот и благоденствие!
Честит празник!

Златко ЖИВКОВ,
кмет на Община Монтана

Скъпи съг раж да ни 
и гос ти на Враца!
В на ве че ри ето сме на 
найго ле мия хрис ти ян с ки 
праз ник  Възкресение 
Христово!  

Едва ли има попод хо дя що време, 
за да спрем за мал ко в за бър за но то 
си ежед не вие и да оце ним кои са 
на ис ти на важ ни те не ща в жи во та 
ни. Сред тях без с пор но са всич ки 
хрис ти ян с ки добродетели, ко ито сме 
длъж ни да пре да дем на след ва щи те 
поколения. Нека праз ни кът е са мо 
по вод да из ва дим на яве найдоб
ро то и светлото, ко ето но сим у се
бе си! Нека ра дос т та и надеждата, 
ко ито Възкресението но си, оза рят 
все ки дом! Нека вя ра та ни пра ви 
еди но миш ле ни ци в доброто!
Христос воскресе!

инж. Николай ИВАНОВ,
кмет на Община Враца

ОКС – Враца
Честит празник!

На всич ки ко опе ра то ри по слу чай 
Възкресение Христово по же ла вам 
мно го Христова свет ли на в 
сър ца та и ду ши те им и с но ви 
пориви, с но ви коп не жи да ра бо тим 
за прос пе ри те та на ко опе ра тив но то 
движение, ко ето е на ше то 
спа се ние и бъдеще!

Велко АТАНАСОВ,
пред се да тел
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Христос възкресе!
Боголюбиви бра тя и сес т ри
епархиоти, че да на БПЦ. 
„Христос възкръсна, как то бе ше
ка зал” /Мат. 28:6/
В ис то ри ята на чо ве чес т во то от

ле тя ха мно жес т во сто ти ци го ди ни от 
он зи стра шен и све щен миг, в кой то 
Божественото Откровение се сля с ре
ал нос т та и се със ре до то чи на Голгота в 
мъ че ни чес ка жер т ва на Спасителя вед
но със зем ни те хо ра за не бес но бла
жен с т во и ве чен живот.

Християнската вя ра се ос но ва ва 
вър ху Христовото възкресение. Без 
не го не мо же да има християнство. 
Възкресението на Иисус Христос е 
ис тин с ки три умф на живота. То е за
лог за на ше то соб с т ве но въз к ре се ние 
и за унас ле дя ва не на ве чен жи вот 

в Царството не бес но след Второто 
при шес т вие на Сина Божий. Защото, 
как то пи ше св. ап. Павел „Христос 
въз к ръс на от мър т ви и за ум ре ли те 
ста на на ча тък….. Начатък е въз к ръс
на ли ят Христос; пос ле , при Неговото 
идване, ще въз к ръс нат ония, ко ито са 
Христови”! /I Кор. 15 : 20, 23/.

Възкресението Христово съ дър жа и 
из ра зя ва на деж да та на всич ки хрис ти
яни за въз к ре се ние и веч но пре бъд ва не 
във все ле ни ята неп ре съх ва ща бла го дат 
Божия, ко ято пре из пъл ва ка то жи во но
сен по ток ония, ко ито след ват пъ ти ща
та Му. В то зи светъл, въз ви шен и най 
– кра сив праз ник Христовите пос ле до
ва те ли по лу ча ват най–сил но то и яр ко 
до ка за тел с т во за ис тин нос т та на свя та 
вяра. Възкръсналият Спасител е кра
йъ гъл ния ка мък на из диг на та от Самия 

Него Църква в нейно то зем но и не бес но 
измерение. Онези от нас, ко ито вър вят 
по не го ви те стъпки, със тав ля ват ос та
на ли те гра див ни еле мен ти на ве ли ча
во то Божие домостроителство, има що 
за край на цел спа се ни ето на всич ки 
люде. Затова и Христос сви де тел с т ву
ва за Себе си: „Аз съм въз к ре се ни ето 
и животът; кой то вяр ва в Мене, и да 
умре, ще ожи вее” /Йоан 11:25/.

Христос възкресе! Неговия мра чен 
гроб в под но жи ето на Голгота се пре
вър на в люл ка на но во раж да не и ду
хов но извисяване. Краят на Неговия зе
мен път на ло жи на ча ло то на Вечността. 
Смъртта Му из рас на в не под ра жа ема 
по бе да на безсмъртието. Скръбта на 
по вяр ва ли те в Него се вля в жи ви
тел ния из вор на въз тър жес т ву ва ла та 
спра вед ли вост и обаг ри с го рес т та си 

мощ ния при лив на просиялата, всеп
ро ник ва ща хрис ти ян с ка мисия. Светът 
след она зи ран на не дел на ут рин край 
Иерусалим, в ко ято ми ро нос ци те от к
ри ха праз ния гроб на своя Божествен 
Учител, ве че не бе същият. Нещо но во 
се ро ди – и на не бе то и на зе мя та – и 
вярата, на деж да та и лю бов та в сво
ето въз раж да що един с т во пре гър на ха 
пла не та та и ос ве ти ха тяс на та пъ теч ка 
към спа се ние за бла го да тен жи вот в 
Господа!

Нека всич ки ние, в име то на то зи да
ру ван ни от Бога живот, от глъ би на та на 
на ши те ду ши и ли ку ва щи сър ца се поз
д ра вя ва ме праз нич но с ве лик ден с кия 
спа си те лен въз г лас 

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ! 
ДНЕС И ЗАВИНАГИ – 
НАИСТИНА ВЪЗКРЕСЕ!

Община Криводол 
чес ти ти свет лия хрис ти ян с ки праз
ник Възкресение Христово на всич
ки жи те ли на общината. Желаем ви 
здраве, бла го ден с т вие и добруване! 
Нека Великден ви за ре ди
с но ви ду шев ни сили, 
с но ви мечти, 
с по-доб ри дни!

Петър ДАНЧЕВ,
кмет на Община Криводол

Скъпи съграждани, 
Честито 
Възкресение 
Христово!

Нека през свет ли те праз ни ци 
на Христовото въз к ре се ние от
во рим душите, сър ца та и умо
ве те си за си ла та на добротата. 
Радостта от все об ща та обич и 
бла го дат да из пъл ни до мо ве те 
на всич ки и ни во ди към ед но 
поус пеш но бъ де ще за Мездра!

Иван АСПАРУХОВ,
кмет на Община Мездра

Великденско (Пасхално) пос ла ние 
до бо го лю би ви те све ще нос лу жи те ли и до всич ки пра вос лав ни хрис ти яни от Врачанска епар хия

„Регионално де по за 
от па дъ ци – Монтана” ЕООД 
поз д ра вя ва сво ите ра бот ни ци и 
слу жи те ли със свет лия праз ник 
Великден!
Бъдете здрави, бъ де те чес ти ти на 
найсвет лия хрис ти ян с ки празник! 
Имайте мир ни и 
спо кой ни дни!
Христос воскресе!

инж. Мариела ЖИВКОВА, 
уп ра ви тел

Честито Възкресение 
Христово!
Както са свет ли ве лик ден с ки те 
дни, та ка свет ли да са и дни те 
на го ди на та за всич ки вас, жи
те ли на об щи на Медковец! И 
да се въз к ре сят меч ти те ви за 
слънце, здра ве и човеколюбие!

инж. Венцислав ЕВГЕНИЕВ,
кмет на Община Медковец

Управителят на 
„Общински па зар” – Монтана
чес тити Великден 
на сво ите служители, 
кли ен ти и съграждани!
Нека със свет лия хрис ти ян с ки 
праз ник и ние въз к ръс нем 
за подоб ри дни!
Честит празник!

Замфир ЗАМФИРОВ,
 уп ра ви тел

Скъпи жи те ли 
на об щи на Роман,
Поздравяваме ви с Възкресение 
Христово! Желаем ви здраве, прос
пе ри тет и сбъд ва не на мечтите. 
Уповавайте се в хрис ти ян с ки те 
добродетели, ко ито ни съ пътс т ват 
ви на ги и навсякъде!
Весели ве лик ден с ки дни! 

Красимир ПЕТКОВ
кмет на Община Роман

Областно и об щин с ко 
нас то ятел с т во на БЗНС – 
Монтана, 

поз д ра вя ва всич ки сдру же ни зе ме
дел ци и сим па ти зан ти с найсвет лия 
хрис ти ян с ки праз ник Възкресение 
Христово! 

С по же ла ние за успехи, 
за здра ве и благополучие!

Борис АНГЕЛОВ, 
пред се да тел

Скъпи съграждани,Поздравявам ви найсър деч но с нас
тъп ва щи те Великденски праз ни ци и ви 
по же ла вам ка то при вся ко въз к ре се ние найбод ро настроение, 
мно го вя ра и мно го щас тие в лич ния ви 
живот, в се мейс т ва та и в труда. 
Нека с об щи усилия, труд и во ля 
въз к ре сим в на шия град найдоб ри те 
му тра ди ции и с лю бов да по ло жим 
на ча ло то на нови, за да бъ дем 
дос той ни за не го во то бъдеще!Честито ВъзкресениеХристово!

Анатолий ПЪРВАНОВ,
кмет на Община Чипровци

Честито Възкресение 

Христово!

На граж да ни те на об щи на 

Вълчедръм же лая здра ве и 

спо кой но бъдеще! Вярвам, че 

пъ тят ни ще бъ де ос ве тен от 

вя ра та в доброто, ко ято ще 

вне се хар мо ния в ду ши те ни и 

спо койс т вие в мис ли те ни!

Иван БАРЗИН,

кмет на Община Вълчедръм

Христос воскресе!
Скъпи съграждани,
Желая ви найсър деч но здраве, 
мно го щас тие и ус пе хи в де ла та 
ви! Уповавайте се в доб ро то и 
ус пе ха – ка то найсвет ли из точ
ни ци на жи во та ни!

Честит Великден!
Симеон ШАРАБАНСКИ,
кмет на Община Кнежа

Скъпи жи те ли 
на Община Лом,
В ду ха на ед на ут вър де на тра ди ция 
се об ръ щам към вас, за да ви поз
д ра вя във вре ме то на найсвет ли те 
се мей ни празници!
Желая ви сбъд ва не на ху ба ви те ви 
на ме ре ния и пла но ве в об ща та ни 
на деж да за об нов ле ние и прос пе
ри тет на род ния ни край!
Честит Великден!

Иво ИВАНОВ,
кмет на Община Лом

Честито Възкресение 
Христово, скъ пи 
жи те ли на об щи на 
Ружинци!

С найтоп ли чув с т ва при еме те мо
ите найис к ре ни по же ла ния в на ве
че ри ето на свет ли те Великденски 
празници! Нека жи во тът ни бъ де 
из пъл нен с благополучие, здраве, 
обич и вяра!

Венцислав ВАНКОВ,
кмет на Община Ружинци

«Строител – Криводол»

На всич ки ра бот ни ци и слу жи те ли 

и на мно гоб п ройни те ни кли ен ти – 

на ши те вер ни при яте ли –

Честит Великден!

С по же ла ние за здра ве 

и по ве че хрис ти ян с ка 

любов!
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ЕТ „Нешо Миранов” – Бяла Слатина
чес ти ти найсвет лия хрис ти ян с ки праз ник Великден
на сво ите работници, слу жи те ли
и бизнеспартньори!Бъдете жи ви и здрави! И да но те зи дни вле ят по ве че чис то та в ду ши те 

и сър ца та ни!
Нешо МИРАНОВ, пре зи дент

Скъпи граж да ни 
на об щи на Мизия,
Приемете мо ите поз д ра ви по по
вод Възкресение Христово!
Нека на то зи све тъл хрис ти ян с ки 
праз ник сър ца та ни са из пъл не ни 
с обич, ли ца та оза ре ни с на деж
да и в де ла та си бъ дем во де ни от 
доб ри по мис ли за бъдещето!
Бъдете жи ви и здрави!
Честит празник!

Виолин КРУШОВЕНСКИ,
кмет на Община Мизия



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 „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
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На основание чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ОБЩИНА  МОНТАНА
3400 Монтана, ул.”Извора”1, тел:(096) 394 208,

факс: 300401, е-mail: mayor@montana.bg

№ Наименование Площ кв.м. На чал на 
тръж на це на 

/ лв.

Де по зит / лв. Це на на 
тръж ни 

до ку мен ти / лв.

1

2

Незастроен УПИ ІІ, кв.29 по ка дас т рал ния и 
ре гу ла ци он ния план на с. Войници, 
Незастроен по зем лен имот с иден ти фи ка
тор 48489.13.486 по ка дас т рал на та кар та 
на гр. Монтана.

606

   
       470

    2 400

  
  27 760

    240 

 
 2 776

   30

  
   50

Цените са без вклю чен ДДС.

Търгът ще се про ве де на 27.04.2012 г. съ от вет но по т.1  от 11.00 ч.  и  по т.2 от 11.30 ч. в сгра да та 
на об щи на Монтана.
Тръжните кни жа се по лу ча ват в стая 506, а се зап ла щат в ТБ”Алианц България”  клон Монтана 
по IBAN BG88BUIN76618472700003, бан ков код 44 70 00, до края на ра бот ния ден, пред шес т ващ 
търга. 
Депозитът се вна ся в ”Общинска бан ка” АД  клон Монтана по IBAN BG82SOMB91303347342102, 
BIC – SOMB BGSF до края на ра бот ния ден, пред шес т ващ  търга.
Молби за до пус ка не до учас тие в тър га се при емат в стая 506, до края на ра бот ния ден, пред шес
т ващ търга.
Оглед на обек ти те се оси гу ря ва от Дирекция “ОС” при об щи на Монтана, след пред с та вя не на до ку
мент за за ку пе ни тръж ни книжа.
Повторен търг, при нес пе че лен от пър вия търг обект, ще се про ве де на 04.05.2012 г. по съ що то 
вре ме и на съ що то място, ка то сро ка на всич ки не об хо ди ми за учас тие до ку мен ти е края на 
ра бот ния ден, пред шес т ващ търга.
За справки:  тел. 096/394 221  и  394 222.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

12 * Велики
 четвъртък. 
Преп. Василий
изповедник, 
еп. Парийски
13 * Велики петък.
Св. свщмчк Артемон,
презв. Лаодикийски
14 * Велика събота. 
Св. ин. папа Римски
15 Възкресение
 Христово – Пасха.
16 Възкресение 
Христово. 
Св. мчци Агапия, 
Ирина и Хиония
17 Възкресение 
Христово. 
Преп. Симеон
Персидски.
18 * Светла сряда.
Преп. Йоан. 
Св. мчк. Виктор

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ

об ласт Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45, 
тел. 09554/28 28, факс 96 13

На ос но ва ние чл.62, ал.1 от Наредба за придобиване, 
уп рав ле ние и раз по реж да не с об щин с ко иму щес т во и във 
връз ка с из пъл не ние  на Решения с № 88 и 89/21.03.2012 г. 

на Общински съ вет Чипровци и Заповед №178 от 10.04.2012 
г. на Кмета на Община Чипровци

ОБЯВЯВА
пуб ли чен  търг с яв но над да ва не за от да ва не под 
на ем на на зе ме дел с ки зе ми об щин с ка соб с т ве ност 
от об щин с кия по зем лен фонд на об щи на Чипровци, в 
зем ли ще то на с. Превала и с. Бели мел, 
описани, как то следва:

1. Пуб лич на об щин с ка собственост:
1.1.в зем ли ще то на с. Превала
1.1.част от имот №025003 с код по зи ция 
06131263872 – 67,000 дка;
1.2. в зем ли ще то на с. Бели мел:
1.2.1. имот №000179 – 4,464 дка;
1.2.2. имот №182001 – 0,496 дка;
1.2.3. имот №182057 – 0,342 дка;
1.2.4. имот №000289 – 4,762 дка;
1.2.5. имот №000300 – 1,248 дка;
1.2.6. имот №000344 – 3,154 дка;
1.2.7. имот №292226 – 0,556 дка;
1.2.8. имот №292227 – 0,807 дка;
1.2.9. имот №182040 – 11,867 дка;
1.2.10. имот №000294 – 20,663 дка;
1.2.11. имот №000332 – 7,853 дка;
2. Час т на об щин с ка собственост:
в зем ли ще то на с. Бели мел:
2.1. имот №292140 с площ от 12,688 дка;
2.2. имот №182053 с площ от  19,201 дка; 
2.3. имот №182073 с площ от 23,091 дка; 

Публичният търг ще се про ве де на 18.05.2012 г. от 
9.00 часа, пов то рен пуб ли чен търг  на 31.05.2012 г. 
от 9.00 ча са в мал ка та за се да тел на за ла на об щи на 
Чипровци. Срок за от да ва не на зе ме дел с ки те зе ми – ед
на сто пан с ка година. Първоначална тръж на це на  за 1 де
кар  за сто пан с ка го ди на е 3  (три лева)  ле ва за пуб лич на 
об щин с ка соб с т ве ност и 4 (че ти ри лева) ле ва за час т на 
об щин с ка собственост.
Стъпка на над да ва не – 7% вър ху об ща та пър во на чал
на тръж на на ем на це на на съ от вет ния имот. Депозит за 
учас тие в тър га – в раз мер на 4.00 (че ти ри лева) ле ва 
за все ки имот поотделно, за ко ито учас т ва съ от вет ният 
кандидат, вне сен по бан ко ва та смет ка на об щи на та  до 
16.30 ча са на 17.05.2012 г., и до 16.30 ча са на 30.05.2012 
г. при пов то рен търг.
Срок за по да ва не на пред ло же ния за учас тие в тър
га до 16.30 ча са на 17.05.2012 г. в де ло вод с т во то на 
пър вия етаж на общината, при пов то рен търг до 16.30 
ча са на 30.05.2012 г. 
Цената на тръж на та до ку мен та ция е 20 ле ва без ДДС, 
пла ти ма в брой в ка са та на общината, по лу ча ва се в стая 
202.
Оглед на зе ме дел с ки те зе ми – все ки ра бо тен ден от 8.00 
до 17.00 часа, но не покъс но от де ня, пред хож дащ търга, 
след за ку пу ва не на тръж на документация.
Справки и информация: тел.09554/ 2828 / 21–06.

Анатоли  ПЪРВАНОВ                                                            
кмет на Община Чипровци

ПК „Наркооп” – Монтана

Скъпи 
съкооператори, 
поз д ра вя вам ви
най-сър деч но 
с нас тъп ва щи те 
Великденски 
празници, 

ка то ви же лая здраве, 
мно го обич и вя ра,
и щас тие в семействата!
Нека с об щи уси лия въз к ре
сим и ук ре пим кооперациите, 
за да има ме един дос то ен 
чо веш ки жи вот с мно го бла га 
и надежди!

Вежен ВЕЛКОВ,
пред се да тел

Скъпи съграждани, 
гос ти и при яте ли 
на Видин,
Поздравявам ви найсър деч но 
със свет лия праз ник 
Възкресение Христово!
Да бъ дат бла гос ло ве ни всич ки 
на ши начинания, не ка в до мо ве
те ни, в мис ли те и в сър ца та ни 
има по ве че обич, със т ра да ние 
и свет ла вяра!
Честит Великден!

Герго ГЕРГОВ,
кмет на Община Видин

Честити Великденски празници, скъ пижи те ли на об щи на Якимово!Нека вя ра та и надеждата, ко ито но сят те зи свет ли дни, ок ри лят ду ха ви и ви да дат здра ве и сили, за да са сме ли по мис ли те ви и дос той ни дела та ви!
Христос воскресе!Георги ГЕОРГИЕВ, кмет на Община Якимово

Кметът на Община Димово 
поз д ра вя ва 
със свет лия праз ник 
Възкресение Христово 
жи те ли те на общината!
Нека свет ли на та на то зи ден 
оза ри ду ши те ви! Бъдете здра
ви и жизнерадостни, 
но се те в сър ца та си 
чо веш ки те добродетели!

Честит Великден!
Лозан ЛОЗАНОВ,

кмет на Община Димово

Уважаеми жи те ли 
на об щи на Грамада,
В на ве че ри ето на един от най
свет ли те хрис ти ян с ки праз ни
ци – Възкресение Христово, 
се об ръ щам към вас с найис
к ре ни по же ла ния за здраве, 
благоденствие, вяра, къс мет и 
жи тейс ки радости! Нека в праз
нич ния Великден все ки дом 
бъ де из пъл нен с мно го ра дост и 
красота, с енер гия и надежда, с 
обич и закрила!

Николай ГЕРГОВ,
кмет на Община Грамада

Ръководството 

на Национален оси гу ри те лен

ин с ти тут – клон Монтана

поз д ра вя ва сво ите 

слу жи те ли и съг раж да ни със 

свет лия праз ник Великден 

с по же ла ние за здраве, 

за по ве че християнство, 

лю бов и оп ти ми зъм

в отношенията! 

Нека жи во тът ни

да е ша рен и красив!

Стефка ИЛИЕВА,

ди рек тор

Уважаеми 

съграждани,

По слу чай го ле мия 

хрис ти ян с ки праз ник Великден 

ви поз д ра вя вам 

от сър це и душа. 

Желая на всич ки ви здраве, 

ра дост и вяра, че в ут реш ния 

ден и ид ни те го ди ни 

ще бъ дат ре али зи ра ни 

меч ти те ви за подо бър живот!

инж. Милчо ЛАЛОВ,

кмет на Община Брегово



в Ученическата бас кет бол на ли га

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

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

Тел. 0899/655604
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► от 1-а стр.
Във възрастовите групи 

от 10 до 19 г. и от 20 до 29 
г. ромите са по 18,3 % от 
населението в страната. 
Това означава, че към 2020 
г. трудовият пазар у нас 
ще е съставен от около 23 
% роми, обяви Цветанов. 
Той коментира, че този 
факт задължава властта 
да образова ромските 
деца и да ги подготви за 
времето, когато ще трябва 
да работят.

Монтана е регионът с 
най-голям дял ромското 
население – 12,7 на сто. 
Следва Сливен с 11,8 %, 
Добрич с 8,8 %, Ямбол 
с 8,5 %, обяви министър 
Цветанов. В тези региони 
и в Северозападна 

България положението 
е най-тежко, защото 
безработицата е най-
голяма. Със строежа на 
втория мост над Дунав 
при Видин и Калафат 
и с ремонта на други 
основни пътища в тези 
региони правителството 
се стреми да привлече 
чужди инвеститори и да 
съживи бизнеса, обяви 
вицепремиерът.

Приетата наскоро 
Национална стратегия за 
интегриране на ромите 
в периода 2012-2020 г. 
залага секторни политики 
за интеграция. 

С нея се слага край на 
подхода всеки ромски лидер 
да се опитва сам да спасява 
себе си и своята общност 

със срещи и ходатайстване 
пред министрите, кметовете 
и областните управители, 
заяви Цветанов.  Той 
обеща още по-стриктен 
контрол по усвояването на 
европейските и национални 
средства за интеграция на 
ромите.

Председателят на 
фондация „Рома” – Лом 
Николай Кирилов поиска 
повече места за роми в 
държавната администрация 
и висшите етажи на 
властта. Той пожела 
субсидираните програми 
за заетост да не бъдат само 
за нискоквалифицирана 
работа, а и за специалисти, 
каквито има в ромската 
общност. Кирилов поиска 
медиите у нас да дават и 

примери за успели роми, 
а не само да се говори за 
криминални прояви.

Цветанов заяви, 
че през последните 
години напрежението 

между българи и роми 
се увеличава и заради 
преекспонирането на 
битовата престъпност 
в медиите. Той даде 
примери за разбирателство 

между двете общности на 
много места в страната 
и коментира, че всичко 
зависи от образованието 
и трудовите навици на 
малцинствата. ■

Към 2020 г. на трудовия пазар...
Вицепремиерът Цветан Цветанов на кръгла маса в Монтана:

СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ

об ласт Монтана, ул. ”Петър Парчевич” № 45, 
тел. 09554/28 28, факс 96 13

На ос но ва ние чл. 20  от Наредба № 2 от 15.03.2002 
г. на МТС за ус ло ви ята и ре да за ут вър ж да ва не на 
тран с пор т ни схе ми и за осъ щес т вя ва не на об щес

т вен пре воз на път ни ци с автобуси, Решение № 
111/21.03.2012 г. на ОбС – Чипровци и Заповед № 

175/09.04.2012 г. на кме та на об щи на Чипровци

ОБЯВЯВАКОНКУРС
за въз ла га не в па кет на  ав то ли ни ята  от 
об лас т на та  тран с пор т на схе ма и ав то ли ни ите
от об щин с ка та тран с пор т на схема, как то следва:

● Монтана - Чипровци, с на чал ни ча со ве на 
тръг ва не – 09,00 от Чипровци и об ра тен курс – 13,00 
ча са от Монтана /из пъл ня ва се по две марш рут ни 
раз пи са ния  № 103501 из пъл ня ва се без сря да и 
не де ля, и № 103502, из пъл ня ва се са мо в сряда, ка то 
ав то бу сът пъ ту ва до с. Равна/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на 
тръг ва не от Чипровци – 08,35 ча са и об ра тен курс – 
08,45 ча са от Мартиново /из пъл ня ва се без неделя/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на 
тръг ва не от Чипровци – 14,15 ча са и об ра тен курс – 
14,25 ча са от Мартиново /из пъл ня ва се без неделя/;

● Чипровци – Мартиново, с на ча лен час на 
тръг ва не от Чипровци – 14,50 ча са и об ра тен курс – 
15,00 ча са от Мартиново /из пъл ня ва се в сряда/

Освен изис к ва ни ята, оп ре де ле ни с Решение №111 от 
21.03.2012 г. на ОбС – Чипровци, кан ди да ти те в кон
кур са тряб ва да от го ва рят и на  условията, по со че ни в 
кон кур с на та документация.
Документацията за учас тие в кон кур са кан ди да ти те мо
гат да за ку пят сре щу 50 ле ва без ДДС от 17.04.2012 г. 
до 11.05.2012 г. в стая 201 на Община Чипровци.
Заявленията за учас тие в кон кур са ще се при емат  
до 16,00 ча са  на 17.05.2012 г. в  де ло вод с т во то на 
Община Чипровци.
Предложенията на кан ди да ти те ще бъ дат от во ре ни от 
ко ми сия на 18.05.2012 г. в 9,30 ча са в мал ка та за се да
тел на за ла на Община Чипровци.
Лице за връзка: Снежана Макавеева, тел. 09554/20 57.

Анатоли ПЪРВАНОВ
кмет на Община Чипровци

Отборът на ПМГ 
„Екзарх Антим 

І“ Видин за по ред на го
ди на спе че ли ку па та на 
Ученическата бас кет бол
на лига. В спортна за ла 
„Фестивална“ се със тоя 
седмото из да ние на лигата. 
На фи на ла „математиците“ 
на диг ра ха убе ди тел но 
пред с та ви те ли те на СОУ 
„Цар Симеон Велики“, ре
али зи рай ки ре зул тат 9778.

Момчетата от 
Математическата дос тиг
на ха до фи на ла без ни то 
ед на загуба, с 3 по бе ди 
в гру по ва та фа за и ле
сен ус пех на по лу фи на ла 

сре щу ПГ „Проф.др Асен 
Златаров“. В пър вия по лу
фи на лен сблъ сък при юно
ши те ХІХІІ клас от бо рът 
на „Екзарх Антим І“ убе ди
тел но на диг ра ПГ „Проф. 
др Асен Златаров“ с 80:44. 
Това бе чет вър та та по бе да 
за въз пи та ни ци те на Илиян 
Ангелов, ко ято ги из п ра ти 
на го ле мия фи нал.

В пре пъл не на та за ла 
„ма те ма ти ци те” взе ха лек 
пре вес в началото, ка то 
след пър ва та част во де ха 
с 2621. Отборът на „Цар 
Симеон Велики“ впос лед
с т вие за тег на ха за щи та та 
и на по лув ре ме то таб ло то 

ве че по каз ва ше ра вен с т
во 4646. Като на ис тин с ки 
фи нал раз в ръз ка та дой де 
в последни те минути, в 
ко ито поопит ни те мом че та 
на ПМГ на диг ра ха съп
ерни ци те си с 9778. Така 
бас кет бо лис ти те на ПМГ за 
по ред на го ди на три ум фи
ра ха и до ба ви ха по ре де
ден тро фей в учи лищ на та 
спор т на витрина. Радостта 
бе двойна, тъй ка то пред с
то ят тър жес т ва та по по вод 
40го диш ния юби лей на 
ви дин с ка та При ро до ма
те ма ти чес ка гимназия, 
а вну ши тел на та купа за 
шам пи они те да де нов 

по вод за гор дост и са мо
чув с т вие на уче ни ци и учи
тел и. Победителите бя ха 
ап ло ди ра ни и поз д ра ве ни 
лич но от ди рек то ра на гим
на зи ята Румяна Петрова, 
ко ято не скри гор дос т та си, 
че въз пи та ни ци те на ”зе ле
но то” зат вър ж да ват ли дер
с ки те си позиции. 

Найпо ле зен със те
за тел на тур ни ра ста на 
Емил Емилов от ПМГ, за 
ко ето по лу чи ста ту ет ка и 
грамота. Водачът на ПМГ 
”Екзарх Антим І” Илиян 
Ангелов пък бе от ли чен с 
при за „найдо бър треньор” 
на лигата.  ■ Слово плюс

Въ
в 

 В
ид

ин

Oт но во три ум  ф за
ПМГ "Екзарх Антим I"

Даниела ХИТОВА 

18 ме да ла за во юва ха вра чан с ки те кик
бок сьо ри от държавния шампионат, 

на кой то Враца бе до ма кин през по чив ни те 
дни. 400 със те за те ли от 32 клу ба в страната, 
във всич ки въз рас то ви групи, ме ри ха си ли в 
два сти ла   се ми кон такт и лайт контакт. 

Зам.кме тът на Враца Красимир Богданов 
бе гост на шампионата, кой то се про ве де в 
те нисза ла та в спор т ния ком п лекс „Христо 
Ботев”. 

Главен съ дия бе нас тав ни кът на вра чан
с кия „Арис” Ангел Иванов, кой то ка за, че 
през есента Враца от но во ще е до ма кин на 
със те за ние от по до бен ранг. Възпитаниците 
на Иванов спе че ли ха 9 злат ни медала, 1 
сре бъ рен и 8 бронзови. Шампиони в сво ите 
ка те го рии станаха: мом че та до 12 г. Марио 
Иванов /46 кг/, до 14 г.  Деян Тодоров /63 кг/, 
мо ми че та до 14 г. – Антонина Банчева /50 кг/, 
юно ши млад ша въз раст – Калин Цветанов/ 
63 кг/, Явор Любомиров /69 кг/, Антоан Ивов 
/+79 кг/, де вой ки млад ша въз раст – Бетина 
Банчева /55 кг/, ст. въз раст Йордан Йорданов 
/84 кг/, и при мъ же те Асен Асенов /57 кг/.

Следващото пър вен с т во за вра чан с ки те 
файтъ ри е през ап рил в Шумен.■

18 ме да ла

за врачанските 
кик бок сьо ри 
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Съобщение
На 23 ап рил 2012 г., понеделник, от 13 ча са в пре да ва не то „Не мо га да мъл
ча” на те ле ви зия „Скат” ще се из лъ чи раз го во рът на по ета Цветан Илиев 

с ли те ра тур ния кри тик Марин Кадиев за вто ро то из да ние на кни га та
 „Загадката Осен – род но то се ло на Христо Ботев”.

На 3 ап рил т.г. в Драматичен те
атър „Др. Асенов” – Монтана, бе 
пред с та вен спек та къ лът „Да има 
на деж да”, с учас ти ето на всич ки 
въз пи та ни ци от тан цо ва та шко ла 
„Финес” – пос та нов ка и хо ре ог ра фия  
Ина Колева.

Това бе една при ка зка за мечтите 
и вярата, въп ре ки днеш ния ден. 
Чрез не пов то ри мо изящество, ко ето 
прев ръ ща мра ка в светлина, слън
це то из г ря ва и в ду ши те ни.

Всич ки се за бав ля ваха в ри тъ
ма на самба, ис пан с ки тан ци и рок. 
Представлението за вър ш и с пе сента 
„Надежда за из г рев”.■ Слово плюс

▲ Деница Георгиева (вляво), II-а клас, 
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Приказен 
спектакъл

Из лож ба на оря хов с ки ху дож ник 
откриха в Лом
Ху до жес т ве на га ле рия „Поломие” представи 
са мос то ятел на из лож бажи во пис на Радослав Нейчев

Георги ПЕТРОВ 

Експозицията е 
озаглавена "Край 

реката". 
С крат ко ек с по зе 

Наталия Стефанова от 
Дирекция „Хуманитарни 
дейнос ти” при община 
Лом да де ду ма та на 
до айе на на лом с ки

те ху дож ни ци Иван 
Манойлов, кой то след 
кра тък ана лиз на из ло
же ни те кар ти ни сър деч
но поз д ра ви Радослав 
Нейчев за неговите 
платна. 

Младият художник е 
роден в Оряхово. След 
ези ко ва та гим на зия във 

Враца за вър ш ва ус пеш
но ЮЗУ „Неофит Рилски” 
в Благоевград, спе ци ал
ност „Приложна лин г вис
ти ка”. 

На два пъ ти гос ту ва в 
Лом с час т на та га ле рия 
„Савчеви” с жи во пис ни 
платна. От из ло же ни
те 46 пейза жа осо бе но 

впе чат ле ние правят: 
„Оряховската гра ди на”, 
„Старата кру ша”, „Зима 
край ре ка та”, „Църквата 
„Успение Богородично”. 

Досега Радослав 
Нейчев е учас т вал в 
из лож би и ху до жес т
ве ни пле не ри у нас и в 
чужбина: ка то га ле рия 
„Астра” – София, Видин, 
Ботевград, Плевен, Русе, 

в САЩ, Босна, Тузла и 
други. От 2010 г. е член 
на СБХ.

Първата ис к ри ца към 
ри су ва не то е за па ле на у 
не го от учи те ля по ри су
ва не Арсен Александров 
от с. Ковачица, то га ва 
пре по да ва тел по ри су ва
не в Оряхово, кой то при
със т ва на изложбата.

Музикален поз д рав 

към ху дож ни ка нап
ра ви ха ки та рис ти те 
Калина Додова, сту ден
т ка по право, и Мартин 
Георгиев, уче ник в 
Ломската гимназия.

Интерес към из лож ба
та про яви ха мно го кул
тур ни дейци, художници, 
адвокати, учители, уче
ни ци и мно го граж да ни 
от Лом.■

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

Кирил Маринов представи 
книгата си

в Монтана

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Никога регионалната 
биб ли оте ка в Монтана 

не е съ би ра ла тол ко ва хо ра за 
пред с та вя нето на книга, как то 
на 9 ап рил т.г., ко га то мно гоб-
ройни  по чи та те ли се срещ-
на ха с Кирил Маринов, ав то р 
на „Моят жи вот” (Изповед на 
един про ку ден българин). 

Той е из вес тен ка то ще дър 
дарител, кой то в про дъл же ние 
на по ве че от 20 г. е рад вал с 
да ре ни ята си до мо ве за деца, 
болници, со ци ал ни за ве де ния. 

В Монтана името му е ле-
ген да за чо век с из к лю чи тел-
на съдба, пос тиг нал ду хов но-
то из ви ся ва не на по ми ре ни-
ето и прошката. Той не са мо е 
прос тил на онези, ко ито са го 
про го ни ли от родината, но с 
ня кои от тях е пос тиг нал вза-
имо от но ше ния на уважение, 
пре одо лял е огорчението.
То ва е ед на от во де щи те те ми 
в прек рас на та му книга, от 
която бяха про че те ни  от къ си. 

Изказвания нап ра виха во-
де щият на сре ща та Станислав 
Станчев, пред се да телят на 
Дружеството на кра еве ди те 
Стефан Стефанов, кой то е и 
ав тор на пър ва та ре цен зия за 

книгата, пуб ли ку ва на във в. 
„Слово плюс” (бр. 13/2012 г.), 
кра еве дът Йордан Георгиев, 
пред се да телят на Областното 
и Общинско нас то ятел с т во 
на БЗНС в Монтана Борис 
Ангелов и други. 

В словото си кме тът на 
Монтана Златко Живков бла-
го да ри на Кирил Маринов 
за да ри тел с ката му дейност 
в об щи на та – за болницата, 
за театъра, за спорта, за с. 
Винище, род но то мяс то на 
Кирил Маринов и му подари 
картина.

Книгата бе ше оп ре де ле-
на ка то яв ле ние в ду хов ния 
жи вот на Монтана. Ек зем-
п ля ри от нея ще дос тиг нат 
до чи та ли ща и учи лищ ни 
библиотеки. 

За та зи кни га ще се пи ше 

и ще се го во ри дъл го, както 
и за необикновени те мо-
мен ти от жи во та на нейния 
автор, бла гос ло вен да жи-
вее по за ко ни те на доброто. 
Моменти, ко ито и фан таст не 
мо же да измисли, тъй ка то 
са мо жи во тът по с та вя човека 
в ситуации, в ко ито той не 
просто оцелява, но и про дъл-
жава да пра ви доб ро. 

На сре ща та бе ше из ка за-
на иде ята да се ор га ни зи ра в 
Монтана офи ци ал но чес т ва не 
на 85-го диш ни на та на Кирил 
Маринов, ко ето би мог ло да 
се вклю чи в прог ра ма та за 
праз ни ка на гра да Свети Дух. 
Срещата про дъл жи дъл го 
след разговора, за що то мно го 
от при със т ва щи те си ку пи ха 
кни га та и ча ка ха за автограф. 
■Слово плюс


