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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

Мениджър за един ден

Н

а 29 март 2011 г. за трета поредна
година АЕЦ “Козлодуй” взе участие
в Националната инициатива “Мениджър
за един ден”, организирана от фондация
“Джуниър Ачийвмънт България”
С отговорностите на ръководния екип на
АЕЦ в реална работна среда се запознаха
4-ма ученици от 11 клас и 8 дванадесетокласници от СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Козлодуй. Младежите видяха
как на практика се управлява най-голямото
предприятие за производство на електрическа енергия в страната и се запознаха с
различни аспекти от дейностите, извършвани в него – в области като производството,
осигуряването на безопасността, администрирането, управлението на търговските и
на правните отношения и др. Натрупаните
впечатления ще улеснят учениците при
избора на професионално направление за
бъдещата им реализация.
Работният ден на младите мениджъри
започна със среща с ръководния екип на
Дружеството, по време на която изпълнителният директор на централата Костадин Димитров им връчи длъжностни
характеристики и договори за временно
управление. Стефка Петрова, ръководител на управление “Администрация и
контрол”, изнесе презентация, в която
представи АЕЦ “Козлодуй”, системата
за подбор на персонал, както и възможностите за провеждане на стаж в централата.
В рамките на деня на позицията
изпълнителен директор работи Наталия
Кръстева от 12 клас. Другите
������������
ученици заеха длъжностите заместник
изпълнителен директор; директори
на дирекциите “Безопасност и
качество”, “Производство”, “Развитие
и модернизации”, “Икономика и
финанси”; ръководители на управленията “Експлоатация”, “Правно”,
“Търговско”, “Админи-страция
и контрол”; главни инженери на

АЕЦ “Козлодуй”
участва в
инициативата
“Мениджър
за един ден”,
организирана
от фондация
“Джуниър Ачийвмънт
България”
Електропроизводство – 1 и на
Електропроизводство – 2.
Освен работа на ключови позиции
в отделни дирекции и управления,
учениците посетиха комадните и
машинните зали на втори и на работещия
на пълна мощност 1000-мегаватов пети
енергоблок.
С включването си в инициативата
АЕЦ “�������������������������������
Козлодуй�����������������������
” отново доказа, че отделя специално внимание на младите
хора и подкрепя реализирането на
връзката между образователната и
производствената сфера. ■Слово

плюс

ната инж. Николай Иванов,
Ивайло Тотев – Управител
През миналата седмица в на „Мебел” – Криводол,
СОУ „Св. св. Кирил и Ме- ученици, учители и директодий” град Криводол беше тори на общинските учинаправено представяне на
лища.
резултатите от обучението
От 2008/2009 учебна
в професионалната парагодина в училището е разкрита паралелка по дърволелка „Оператор в дървообработване, специалност
обработването” – специ„Производство на мебели”
алност „Производство на
с четиригодишен срок на
мебели”. Мероприятието
обучение – втора квалифиуважиха кметът на общиГаля Маркова

В Криводол

СНИМКА: АВТОРЪТ

Представиха
професионалната
паралелка в
СОУ „Св. св.
Кирил и Методий”
- гр. Криводол

12 младежи
ръководиха
АЕЦ

Ученици
произвеждат
мебели

елен ди
пълнитНаталия
з
и
в
о
митр дуй“ ЕАД, и ър на АЕЦ
адин Ди
нт
ло
 Кост на „АЕЦ Коз формационен це
ректор ва. Снимка: Ин
Кръсте

кационна степен.
Днес
обучаващите се по тази
специалност са 45.
Те се обучават от квалифицирани преподаватели.
Учениците усвояват знания по дървообработване, техническо чертане,
електротехника, материалознание и специални
предмети. Обучението е
обезпечено с кабинети и
работилници, оборудвани

със съвременни дървообработващи машини за
всички операции. С дарение от Петко Хаджийски
от с. Градешница е закупено и работно облекло за
учениците от IX, X и XI
клас.
В училището бе открита
и изложба на мебели, произведени от учениците за
популяризиране на професионалното обучение.■

Слово за делника
Народният представител

Янаки Стоилов: Законово
да се гарантират
минималните ренти на
собствениците на земя
Крум Крумов

ЯНАКИ СТОИЛОВ

Депутатът Янаки Стоилов заяви на брифинг
в Монтана, че заедно с
още няколко депутати от
БСП ще внесе тази седмица в Народното събрание поправка в Закона
за арендата, с които де
се гарантира минимална
рента на стопаните на
земеделска земя.
Стоилов поясни, че в
момента в Северозападна
България арендатори плащат по 4-5 лева рента за декар
земеделска земя по договори със собствениците на
земята, които са сключили преди 5-10 години и в тях
няма клаузи за индексиране спрямо инфлацията или за
предоговаряне. Депутатът коментира, че подобна рента
е обидно ниска за собствениците на земята, а в някои
случаи дори и тя не се плаща. Той обяви, че само субсидията от ЕС за декар обработвана площ е 4-5 пъти
по-голяма от обещаната от арендаторите на земята
рента.
Депутатът поясни, че с поправката в закона ще се
установи минимален размер на рентата за различните
региони на страната в завосимост от качествата на
обработваемата земя в тях. ■

66 млн. лв.
за лечебни
и здравни
заведения
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Ели КОНСТАНТИНОВА
акар че сама определи посещението
си в крайдунавския град
като партийно, акцентът
беше откриването и освещаването на новия офис
на ГЕРБ в Гложене, а след
това в Оряхово председателят на Народното
събрание Цецка Цачева
се срещна с гражданите
и отговори на много от
вълнуващите ги въпроси.
Съчетавайки чисто предизборната си визита, в
залата на галерия “Марин
Върбанов”, Цецка Цачева
прие посланията и “Ботевата карта”, които й бяха
връчени от Детския местен парламент. Домакинът
на новия партиен офис
Росен Жеков обеща при откриването му оттук да тръгват нови идеи и
амбициозни действия.
В присъствието на депутати от
управляващата партия от Врачанския регион и кмета Георги Пенков,
Цецка Цачева пое пред гражданите няколко ангажимента, между
които да разговаря с министъра на
транспорта Александър Цветков
относно занемарената сграда на
Пристанище - Оряхово. Желанието на хората в залата бе тази
уникална сграда, в която е имало
живот преди десетилетия, да бъде
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Цецка Цачева:

Да започне
проектирането
на Дунав мост-3
прехвърлена като собственост на
общината. Тя изрази недоволството
си от работата на средния ешeлон в
различните ведомства, където според нея е най-слабото място, което
спъва реализирането на проектите
и привличането на еврофондовете и
инвеститорите.
"Това, което правим, не е достатъчно, не е както на нас би ни се
искало, но няма как по време на
криза България да е изолиран остров. Не сме богата държава, за да
си позволим да живеем на кредит.
Не може да има силна държава,
когато гражданите изнемогват.

Работим за оздравяването на икономиката чрез инфраструктурата,
защото кризата не е безкрайна и
икономиката ще заработи - ободри
оряховчани Цачева. В рамките на
този мандат такъв мост със средствата на държавата не може да
стане, трябва да започне етапът на
проектирането", беше нейното мнение по въпроса за така мечтания
от оряховчани Дунав мост-3. Със
загриженост и хората в галерията, и
шефката на НС споделиха, че България не използва достатъчно богатството, което има като дар този
край - голямата река. ■

Президентът Първанов:

Подписаха Рамково
споразумение
и договор за
“Подкрепа за
реконструкция,
обновяване и
оборудване на
държавни лечебни
и здравни заведения
в градските
агломерации”
На 28 март в сградата на
Министерството на здравеопазването бе подписан първият
договор между МЗ и МРРБ за
усвояване на 66 млн. лв. по
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
Средствата се предоставят по
схема „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване
на държавни лечебни и здравни
заведения в градските агломерации“. Рамковото споразумение е
на обща стойност 148 млн. лв. и
с тях ще се финансират 13 лечебни заведения и 8 ДМСГД.
С първия транш ще бъде развита системата за диагностика и
лечение на онкологични заболявания в шест болници в страната, една от които е и МБАЛ “Д-р
Стамен Илиев АД” – Монтана.
Останалите лечебни заведения,
включени в програмата, са СБАЛ
по онкология - София, УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“ - Плевен,
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“
- Велико Търново, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив и МБАЛ
- Русе.
На церемонията присъстваха
министърът на регионалното
развитие и благоустройството
Росен Плевнелиев, министърът
на здравеопазването д-р Стефан
Константинов, зам.-министърът
на регионалното развитие Лиляна Павлова, зам.-министърът
на здравеопазването Десислава
Димитрова и директорите на
лечебните заведения, съобщиха
от пресцентъра на Областна
администрация - Монтана.■

Дунавските общини са
най-бедните в страната
Георги Първанов участва в Общото събрание
на Асоциацията на Дунавските общини
енергийната сфера. Като програма минимум, за България това означава да се ускори
Президентът Георги Първанов взе участие изграждането на междусистемната връзка с
в сесията на общото събрание на АсоциациРумъния за доставка на природен газ, както
ята на Дунавските общини в България, която и сътрудничеството в много по-широк план.
се проведе във Видин неотдавна. На срещата Само ще спечелим, ако насочим усилия и
бяха поканени още посланиците на Унгария, инвестиции за подкрепа на малкия и среден
Австрия и Румъния, присъства и зам.минисбизнес, и създаването на нови работни местърът на регионалното развитие и благоута – подчерта в изказването си държавният
стройството Лиляна Павлова.
„Дунавските общини са едни от най-бедни- глава.
Първанов конкретизира и възможните
те в страната” – констатира в речта си пред
събранието държавният глава и подчерта, че мерки за излизане от тежката икономическа
това трябва да се промени. „В района от Бре- ситуация в региона – това са въвеждането на
гово до Силистра има традиции за развитие- данъчни преференции за нови производства,
то на интензивно земеделие, за развитието на облекчения за лицензионните режими, подобро усвояване на структурните фондове
лозаро-винарския сектор, за производството
на плодове и зеленчуци, отбеляза още Георги и посочи, че един от големите проблеми на
Северозапада е обезлюдяването и загубата
Първанов и посочи, че за активирането на
на човешки капитал. Около 40% от хората са
този сектор е нужно да бъдат възстановени
напуснали района. Затова смята Първанов,
напоителните системи, унищожени след
една от целите за реализацията на Дунавскапромените в страната.
та стратегия трябва да бъде този проблем, а
Според него Дунавската стратегия би
основният акцент - подобряването на пътнамогла да стимулира и сътрудничеството в

Диана Сиракова

та инфраструктура, строеж на мостове и нова
жп инфраструктура. Пътувайки към Видин
президентът е имал възможността лично да
се убеди в плачевното състояние на пътищата в Северозапада. Според него стратегическият шанс за постигане устойчиво развитие
на тези общини е в европодхода “Европа на
регионите”.
В изказването си пред крайдунавските
общинари президентът изрази и безпокойството си от блокираните сметки на някои от
общините в страната.
Целите и задачите на Дунавската стратегия,
която трябва да бъде приета от Европейския
парламент през месец април, представи зам.
министър Лиляна Павлова: „Една от задачите
на тази стратегия е 20 % увеличение на превозите на товари по река Дунав и създаване
на по-бързи жп връзки“ – каза тя. Според нея,
спечеленият проект „Видинска крепостна
система „Калето“ и идейният проект „Дунав
парк Видин - Калафат“ имат чудесни показатели за развитието на региона.■

Слово за делника

www. slovoplus. info БРОЙ 14 (774), 7 - 13 АПРИЛ 2011

3

Зърнопроизводители искат
главата на министър Найденов
Оставката на земеделския министър Мирослав
Найденов категорично
поискаха и врачанските
зърнопроизводители. Kъм
70 трактора, комбайни и
друга техника потеглиха
към Оряхово от Враца,
Бяла Слатина и други
селища на областта. Сборният пункт на недоволните хора, които обработват
врачанските поля и дават
хляба ни, бе в крайдунавския град. Мирният
протест по главния път,
свързващ Враца с ферибота Оряхово и Мизия,
продължил няколко часа,
затрудни, а на места дори
блокира временно движението.
Попитахме Румяна
Ангелова, председател
на Регионалния съюз на
зърнопроизводителите във
Врачанска област, какви
са основните искания,
които поставят пред управляващите. На първо
място тя посочи искането
за оставката на министъра
на земеделието. От 60
регистрирани към местния съюз производители,
субсидии досега са получили едва десетина. Ръководството на регионалната
структура е имало среща
във Враца с министър
Найденов, на която той
ги е уверил, че парите са
пуснати. Когато Ангелова проверила на другия
ден, пари имало в сметките едва на неколцина
производители на жито,
царевица, слънчоглед.
Другите им искания са за
създаване на ясни правила
за работа на отрасъл земеделие, незабавното изплащане на полагащите им се
субсидии за обработваема
площ и законово решение
за акциза на горивата,
ползвани от селските стопани.

"Искаме среща с премиера Бойко Борисов. Нямаме повече работа нито с
министър Симеон Дянков,
нито с министър Найденов. Непрекъснато слушаме само лъжи. Подписът
на министър- председателя стои под меморандума,
подписан с нас през юни
миналата година и той
трябва да каже истината.
От този меморандум само
една точка е изпълнена,
всичко останало, което ни
се приказва, са само лъжи
и не им вярваме вече.
Нека премиерът каже истината и който е виновен,
да поеме отговорността.
Тези 90 милиона лева, с
които страната ни ще бъде
наказана заради несвършената навреме работа
и проверки от чиновниците в министерството и
структурите по области и
общини, за застъпването и
надписването на заявени
площи, които се бавят, ще
ги плащаме ние, те са на
наш гръб" - твърди Ангелова.
Така от мирното шествие на тежката селскостопанска техника по
врачанските пътища стана
ясно, че това, което министър Найденов каза, не
е най-точно. Той твърди,
че от 91 хиляди зърнопроизводители, 71 000 вече са
си получили парите, останалите са нередовни и са
си виновни сами, тъй като
дължат данъци и имат
проблеми с очертаването
на обработваемите от тях
ниви. В момента вървят
проверки и той обеща
бързо да се оправят. До
две-три седмици, потвърди министърът, въпросът
с акциза на горивата ще
бъде решен нормативно, а
лично той подкрепял това
искане на зърнопроизводителите. ■Слово плюс

Кметът на Берковица
предложи мерки за
развитие на региона

Инж. Доцов изпрати писмо до oбластния управител с „МЕРКИ за включване в националната
програма за развитие на Северозападна България”. Предложенията бяха гласувани с пълно
мнозинство и на проведената редовна сесия на
Общински съвет – Берковица.
Предложенията на кмета са:
● Да се реконструира път II 81 – София-Лом –
участък Петрохан - Берковица – с. Боровци и да
се изгради трета лента.
●Да се заложи в стратегическите планове проектиране и изграждане на тунел под Петрохан, за
който има правителствено решение от 2008 г..
● Да се окаже необходимото съдействие за
привличане на инвеститори за изграждане на
спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан” чрез: реклама; стимули за инвеститорите;
държавно участие.
● Да се приемат незабавно данъчни облекчения и други стимули за бизнеса и инвеститорите
в Северозападна България.
● Да се приемат незабавно приоритетни критерии и стандарти за дейността и финансирането
на учебно-възпитателни заведения,
здравни заведения, социални и др. от Северозападна България.
● Да се извърши необходимото съгласуване с
ЕС и проектите по
Оперативните програми на кандидати от Северозападна България да получават бонус – допълнителни точки или заделен лимит. ■ Слово плюс

Във Видин

Протест
срещу
разбитите
пътища

Стотици граждани на дунавския град изразиха натрупаното
с години недоволство от лошата инфраструктура
Диана Сиракова
Над 500 автомобила преминаха
в протестно шествие на 23 март по
улиците на Видин. Недоволството
на шофьорите е предизвикано от
окаяното състояние на видинските
улици, които години наред не са
ремонтирани и повече подхождат
на страна, в която се водят военни
действия. Протестиращите преминаха с развети знамена, натискайки

клаксоните на автомобилите.
Преди да тръгне шествието, в
катедралният храм „Св. Димитър”
архимандрит Поликарп отслужи
молебен за Възраждане на Видин.
Протестът завърши с митинг на
централния градски площад „Бдинци”. Организаторите обаче са категорични, че мероприятието няма
политически цели и не бива да бъде
свързвано с предстоящите местни

избори.
Според тях недоволството на
видинчани се е трупало 20 години
– слабата икономика, изключително
лошата улична инфраструктура са
довели до обезлюдяването на региона. „Искаме да покажем, че Видин
е жив град, че този регион е част
от България”, заяви Любчо Йонов,
един от инициаторите на протеста.

Симеон Дянков обеща бонус за
инвеститорите и помощ за
земеделците
година е възможно, при
направената промяна в
Това са част от добрите
закона, инвеститори с поновини, с които в грамалък капитал да ползват
да под Околчица дойде
преференциите, които се
финансовият министър.
дават на големите от клас
Срещата при областния
А и Б. Така вместо 20-25
управител Пепа Владими- милиона, които се искаха,
рова бе, след като по инитук ще могат да се инвесциатива на врачанските
депутати от ГЕРБ и съпри- тират 7 милиона лева и да
частността на колегите им се ползват същите добри
условия, да получат сертиот Монтана и Видин бе
фикат за тези високи клапредприета преди близо
два месеца щурмова атака сове. Ще могат да ползват
към министри и държавни услуги от държавата, част
от данъците ще се опроагенции за изработването
щават за пет години. На
на конкретен план, със
срокове и отговорници, за този регион трябва преди
спасяването на най-бедния всичко повече представяевропейски регион - Севе- не, реклама на неговите
възможности и маркетинг,
розапада.
Срещата се състоя след
категоричен бе той.
четири работни срещи с
Като основна област
губернаторите на Видин,
Дянков очерта инфраВраца и Монтана, среща
структурата. Списък от
при премиера и с отделни ясни и точни проекти е
министри.
поставен от министър
Министър Дянков каза,
Плевнелиев на новия шеф
че се очертават конкретни- на Националната агенция
те стъпки за изработването “Пътна инфраструктуна програмата и ще бъдат
ра” Михалев. Ясни са 38
канени при него министмерки, по които вече се
ри, които да отговарят за
работи или се започват
изпълнението. От 2011
действия в кратък срок.

Ели Цанова

Миналата година нашият регион за първи път е
изпреварил Добруджа по
производство на зърно и
е защитил името си като
втора житница на България. Тук има и много
повече необработвана сега
земя, което дава шанс за
увеличаване на производството на зърно и други
култури, а повишението на
цените на храните и нарастващото търсене дават
възможност за увеличаване на производството и
по-добри доходи. Повече
трябва да се работи по
развитие на преработвателната промишленост, за
да се изнася не суровини,
а готова продукция.
Дянков обеща още да
се помисли за улеснение

на общините от този край
при ползване на европари
за енергийна ефективност
от фонд “Козлодуй”. Попитан конкретно за срокове, министърът очерта, че
по инфраструктурата има
вече готови тези 37 проекта, конкретни и ясни, по
които се действа и се надява, след два месеца част от
тях да тръгнат. При него
има списък от одобрени
проекти за финансиране
от европейските програми
или от републиканския
бюджет, разработени и подадени от областта и общините, някои от тях вече
са включени за национално финансиране, за други
ще се търсят средства, за
да бъдат подпомогнати и
реализирани.■
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Как се воюва всеки ден, та цял век
Кооперацията освети тържествено
обновените си офис помещения
вече са хиляда, а Враца
наброява по-малко от девет хиляди жители.
Преди сто години и във
В своето тържествено
Враца, най-напред шепа
слово пред член кооперахора, а след това десетки и тори и гости, председастотици, приели в сърцата телят Ангел Вельовски с
си кооперативната идея,
гордост спомена годината
решават дружно да преми- 1935-а, когато влизат в
нат през трудния житейски своя собствен кооперапът помагайки си, да делят тивен дом в центъра на
радости и несгоди в труда, града. И тъй като битката
рамо до рамо. И нарекли
с едрите бакали била
сдружението си „Напред“. трудна, кооперацията
Потребителна коопесе обърнала с лице към
рация „Напред“ - Враца
бедните селца наоколо,
отбеляза началото на своя- картофи и дърва се размета сто и първа година. И
няли за захар и брашно, за
вместо годините да и лиориз и платове. Вельовски
чат, кооперацията освети
не пропусна да сподели
тържествено обновените
имената на първите предси изцяло нови офис-поме- седатели - Никола Мишев,
щения.
Дечко Гаврилов, адвокат
В града и селата наокоТодор Тихолов, Георги
ло, смесените магазинчета Константинов.
с пълни рафтове и с емПрез 60-те години коблемата на кооперацията,
операцията има вече над
са придружени неизменно пет хиляди члена, разс уютни кафе-аперитиви.
полага с 39 магазина, до
Място, където се събират
конската каруца, с която
хората, където е местният развозвали стоката, се
парламент, а на чашка
наредила и първата кола
кафе или на биричка може ГАЗ. Само след още четда споделиш и хубавото, и върт век „Напред“ извърштъжното.
ва търговско обслужване
Началото през 1910
на 35 000 жители на града
година са поставили 19
и селата, търговските
учители, дребни занаятмагазини и заведенията
чии, работници. Нарекли
за обществено хранене
кооперацията „Народен
нарастват, разкриват се 8
дом“, а първото магазинфурни за хляб, цехове за
че било сгушено сред
закуски, за боза и базалголемите дюкяни на вракохолни напитки, ракия
чанската търговска улица. се вари в 23 лицензирани
С началните 7500 стари
казана, някои, като този в
лева, в трудните години на Бистрец, дори са уникализнемога между войните, ни. Тогава се построява и
именно „Народен дом“
Районният универсален
спасява от глад врачани,
магазин в квартал “Дъбниснабдявайки ги с боб,
ка”, отваря се зайцекланибрашно, сол,с обувки и
ца в Мраморен, шивашки
дрехи. През 1926 година
цехове във Враца, Паволче
членовете на кооперацията и Челопек.

Потребителна кооперация "Напред"-Враца

Нора
Константинова

В трудните начални
стъпки на големия преход
преди двадесет години
кооперацията сякаш губи
почва, минава през дълбоки колизии, които едва не
спират дейността й. Като
стъпва твърдо на идеята,
че трябва да бъдат полезни
преди всичко на хората,
като птицата Феникс
„Напред“ търси и намира
верния път и в началото
плахо, след това по-уверено тръгва напред.
В последните години
се строят кокетните магазинчета по селата, започва
обработката на 400 декари
своя собствена земя.
Жилава, упорита, кооперативната идея отново
изправя своите радетели и
кооперацията се развива.
Днешния ден председателят Ангел Вельовски
обрисува с оптимизъм.
Със своите 6 трактора, три
от които закупени с пари
от Европейския съюз,
зърнобазата, която имат,
кооперацията наистина
е стъпила на пътя, отговарящ на нейното име.
Тя произвежда близо две
хиляди тона жито,1200
тона слънчоглед, очакват
тази година и над хиляда
тона зърно от заложените
ниви с царевица.
-Целият капитал на
кооперацията е собствен
- смело гледайки в очите
член-кооператорите, отчете в салончето председателят, - нямаме нито лев
задължения. А средната
заплата в кооперацията е
663 лева, а в дружеството,
създадено за развитие на
селскостопанската дейност, вече отива на 850
лева.■

►МНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Иван Узунов,
магистър-фармацевт

◄Председателят Ангел Вельовски
представи стогодишната история на
ПК "Напред" - Враца, и перспективите
за нейното развитие на юбилейното
тържество. СНИМКА: АВТОРКАТА

гр. Кюстендил, ул.Цар Освободител №182, тел.078/938 938

“Овергаз Запад” АД
обявява следните цени на природния газ за своите потребители,
считано от 1 април 2011 г. (1)
Потребителска група

лева/1000 м3,
с ДДС

лева/МВтч,
с ДДС

до 50 000 м3/год, вкл.

808.86

86.94

до 100 000 м3/год, вкл.

799.15

85.90

до 200 000 м3/год, вкл.

789.42

84.85

до 400 000 м3/год, вкл.

779.68

83.80

до 600 000 м3/год, вкл.

773.95

83.18

до 800 000 м3/год, вкл.

769.88

82.75

до 1 000 000 м3/год, вкл

766.73

82.40

до 5 000 000 м3/год, вкл

743.29

79.88

732.47

78.73

900.18

96.76

886.86

95.32

879.31

94.51

871.74

93.70

864.14

92.88

859.68

92.40

856.50

92.05

854.04

91.79

835.61

89.81

до 50 000 м3/год, вкл.

881.08

94.70

до 100 000 м3/год, вкл.

870.82

93.60

до 200 000 м /год, вкл.

860.56

92.50

до 400 000 м3/год, вкл.
Битови потребители

836.72

89.93

900.18

96.76

Стопански потребители(3)
С равномерно потребление(4)

над 5 000 000 м3/год
С неравномерно потребление(5)
до 5 000 м3/год, вкл.
до 50 000 м3/год, вкл.

Здраве за
Северозапада

Северозападният регион
е най-изостанал не само в
Българи, но и в цяла Европа. Това е констатация на
Европейския съюз. Тази
констатация е за икономическото и духовното състояние на
региона. Тя се отнася е за здравето на
населението. Достатъчно е да се цитира
сведението на един известен национален
специалист, че по сърдечносъдова патология, България е на едно от първите
места в Европа, а Северозападът е водещ
в тази класация. Първи в негативното.
Не случайно се проведе скоро национална среща за отнемане на това първенство
на Северозападния регион. За здравето
на района обаче никой не коментира.
Отдавна бях дал предложение за създаване на регионален съвет по въпросите
на здравето на Северозапада. Предложението остана като глас в пустиня. Интересно как ще се изведе Северозападът
от незавидната роля, в която се намира с
хора с разклатено здраве. Дали някой се
е замислял за този факт. Идеи, програми,
европейски инвестиции на фона на застаряващо и с разклатено здраве население от региона.
Поне здравният статус с течение на
времето може да се коригира. Затова
са необходими комплексни усилия
на здравните кадри от Северозапада.
Първата крачка в тази насока са популярните здравни съвети. Информация
от здравни центрове, освен от отделите
по здравна просвета в реформираните
РИОКОЗ няма. Някога с тази дейност се
занимаваха информационните центрове

към окръжните аптечни предприятия.
Някога… Всичко вече е минало в тази
насока. Общопрактикуващите лекари и
специалистите нямат достатъчно време
да се занимават и с популярна здравна
просвета. Ето защо идеята “Здраве за
Северозапада” чрез здравни беседи я
предложих на останалите общини от
региона. Единствено засега се отзова
община Криводол. Някои средства за
масова информация със задоволство
отразиха този дебют.
За да съм практически полезен на
хората от региона, ще цитирам един
мехлем, който профилактира получаването на декубитуси при залежали се
болни /те не са малко/. Мехлемът съдържа хлороцид, ланолин, вазелин, варова
вода, цинков окис и рициново масло.
Ланолинът, вазелинът и варовата вода
подобряват еластичността на кожата и
съдействат за запазване на водното й
съдържание. Рициновото масло засилва
ефектите на гореспоменатите компоненти. Цинковият окис ограничава възпалението, а хлороцидът потиска евентуална
бактериална инфекция. Нанася се 1-2
пъти дневно на зачервена или изтъняла
кожа. Над 20 пациенти са потвърдили
профилактичния ефект на мехлема. За
в бъдеще на страниците на вестника ще
се изнася подобна информация, с което,
надявам се, да оправдая девиза “Здраве
за Северозапада”.■

Цена на природен газ
за крайни потребители(2)

до 100 000 м3/год, вкл.
до 200 000 м3/год, вкл.
до 400 000 м3/год, вкл.
до 600 000 м3/год, вкл.
до 800 000 м3/год, вкл.
до 1 000 000 м3/год, вкл.
над 1 000 000 м3/год
Обществено –
административни
потребители: учебни,
здравни, социални и културни
заведения(6)

3

Забележка:
(1) Цените се прилагат на основание Решение № Ц-09/30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
(2) Цените за крайни потребители включват
цена за разпределение, цена за снабдяване и
цена на природния газ при продажба от “Булгаргаз” ЕАД, с изключение на крайните цени
за битовите и неравномерните стопански потребители до 5 000 м3, в които не е включена
цена за снабдяване. Цената за снабдяване за
неравномерните потребители до 5 000 м3 и
за битовите потребители е в размер на 2,85
лева/месец без ДДС.
(3) Цените за стопанските потребители се
прилагат в зависимост от годишната консумация и месечения фактор на натоварване
съгласно Приложение II R към Договор за продажба на природен газ.
(4) С равномерно потребление на природен
газ са потребителите с месечен фактор на на-

товарване ФН=50%.
(5) С неравномерно потребление на природен газ са потребителите с месечен фактор на
натоварване ФН<50%.
Месечният фактор на натоварване се определя по Приложение II R както
следва:
ФН= х100, където
Qг – годишна консумация в хил. м3
Qмакс – максимална месечна
консумация в хил. м3
(6) Учебните заведения включват училища,
университети и детски градини.
Здравните заведения включват болници,
поликлиники, медицински центрове и санаториуми.
Социалните заведения включват детски домове, детски ясли, домове за възрастни хора
и домове за медико – социални грижи. Културните заведения включват читалища, библиотеки, музеи, театри и опери.

Слово за делника

www. slovoplus. info БРОЙ 14 (774), 7 - 13 АПРИЛ 2011

«Гора за хората» - Международна година на гората
Информационен щанд в Берковица
В рамките на българските инициативи за отбелязване
на Международната година на горите, за каквато е обявена 2011 г., както и по повод националната Седмица на
гората, Министерството на земеделието и храните откри
специален информационен щанд на 5 април на централния площ в Берковица.
Представители и експерти от Министерството запознават жителите на града и региона с възможностите за
инвестиции, откритите мерки за финансиране и последните новости във връзка с Програмата за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г., както по отношение на
инвестициите в опазване на горите, така и в сферата на
селското стопанство, туризма и регионалното развитие.
2011 г. е обявена за Международна година на горите
с резолюция, приета от Общото събрание на ООН. Резолюцията отразява оценката на световната общност за
значението на горите и за възможността чрез устойчивото им управление да се допринесе за тяхното развитие и
за намаляването на бедността.
Резолюцията е и призив към правителствата, международните и национални горски организации и институции, към всички, които мислят и действат „в зелено”,
да подкрепят усилията за осъществяване на устойчиво
природосъобразното управление, опазване и развитие
на горите в полза, както на нашето, така и на бъдещите
поколения.
Мотото на Международната година на горите 2011 е
„Гора за хората”. То е залегнало и в логото на инициативата и подчертава централната роля на хората за
развитието на горите в световен мащаб. Целта на инициативата е чрез различните чествания да се изтъкне
и подчертае ролята на горите в регионален и световен
план за съществуването на човечеството и значението
им за съхранението на биологичното многообразие,
климата и здравето на хората.
Апелът за отбелязването на Международната година
на горите 2011 е отправен към всички правителства,
международни и регионални организации, които с доброволен труд и съответни дейности да направят възможно
най-широки кръгове от обществото съпричастни към
съдбата и устойчивото управление на горите.
Организатор на инициативата е Секретариатът на Форума по горите към ООН, а координатор –Организацията
за прехрана и земеделие към ООН (ФАО).
В Европа са разположени 25% от световните гори.
Горските територии заемат 44% от територията на континента, като площта им се увеличава. Европейският
горски сектор, включително горската индустрия, базирана на горски суровини, предоставят 4,5 милиона работни
места.
Българската „Седмица на гората – 2011” е включена в
списъка „Ключови горски събития през 2010/2011”, поместен на сайта на ООН, посветен на Международната
година на горите 2011.

Танцовата двойка
Костадин Василев –
Екатерина Маркелова,
ще представят България
на Европейското и
Световното първенства
през тази година

Невероятно, но факт

Мездра на картата
на Антарктика
Мирослав Гетов

Десет географски обекта в Антарктика носят имената на населени места, природни и културни забележителности от община Мездра. Формално
тези наименования се дават от президента на Републиката, но преди това
се одобряват от Комисията по антарктическите наименования към МВнР,
чийто председател е ст.н.с. Любомир
Иванов от Института по математика и
информатика при БАН.
И тъй като българската научна база
“Св. Климент Охридски” се намира
на о. Ливингстън в архипелага Южни
Шетлъндски острови, нашенските географски имена са съсредоточени в този
район, предимно на островите Ливингстън, Смит, Сноу, Гринуич и Робърт.
Става дума за следните топоними,
които са включени в Единния международен географски регистър на
Антарктика, поддържан от Научния
комитет за антарктически изследвания
/SCAR/:
Mezdra Point – свободен от лед морски нос на северозападния бряг на о.
Сноу, разположен на 1,6 км югозападно
от н. Тимблон и на 2 км североизточно
от н. Ирник. Прилежаща към н. Мездра
и н. Тимблон свободна от лед площ –
252 ха. Районът е посещаван от ловци
на тюлени още през ХIХ век.
Zverino Island – най-големият и

най-западен остров от групата Мийд,
която се намира при северния вход на
пролива Макфарлън. Широк 1,2 км на
700 м, с площ 48 ха. Разположен е на
2,4 км източно от н. Уилямс и на 2,1 км
североизточно от н. Фичето, о. Ливингстън, и на 1,9 км западно от н. Дъф, о.
Гринуич. Без сняг през лятото.
Uremena Ice Piedmont – ледник с
дължина 2,4 км и ширина 2,7 км на
източния склон на хребет Имеон, о.
Смит, разположен южно от вр. Органа.
Оттича се в югоизточна посока и се
влива в пролива Осмар.
Eliseyna Cove – залив с ширина 3
км, вдаващ се 1,4 км в северозападния
бряг на п-в Варна, о. Ливинстън, между
н. Слаб на север и н. Котис на юг. Оформен е резултат на отдръпването на
ледника Съединение в края на ХХ век и
началото на ХХI век
Brusn Point – тесен скалист изпъкнал нос, разположен в посока север.северозапад в северния край на о. Гринуич, на 990 м западно от н. Агуедо
и на 4,55 км източно от н. Априлов.
Krapets Glacier – ледник с дължина
3,5 км и ширина 1,4 км на п-в Пефаур /
Вентимиля/, Бряг Данко на Антарктически п-в. Разположен източно от лед.
Агалина и западно от лед. Зимзелен.
Оттича се на север в източния ръкав
на зал. Салвесен.
Zlidol Gate – седловина с надморска

Елица Пламенова,
КСТ “Огоста данс”

Състезателите на клуб „Алекс” от
Пловдив спечелиха първото място в
Квалификационния турнир за юноши
старша възраст, провел се в рамките на
Турнира Монтана Open 2011. В открития
турнир с убедителното си присъствие се
наложиха представителите на клубовете
от Поморие, Несебър, София, Казанлък,
Перник, Пловдив.
Международният турнир, с който
завърши шампионатът в Монтана, се
превърна в изтощителен танцов маратон,
продължил повече от 5 часа. В първите
минути Александр Худоройков – Даниела Ботнариук от Молдова, получиха
Купата на общините от Област Монтана
в категорията латиноамерикански танци. Сребърните медали отпътуваха за
Хърватска, завоювани от Филип Дебелец - Бруна Горупек, в надпревара с още
42 танцови двойки.
Бронзът остана в България, благодарение
на Разван-Александру
Стоян – Албена Даскалова от Добрич. До
финалите достигнаха
състезатели от Минск – Беларус, Солун
– Гърция, Бургас, Кишинев – Молдова. На
най-високото стъпало
на почетната стълбичка
при стандартните танци се изкачиха също
представители на отбора шампион на Молдова: Игор Гутан –
Диана Майданик. Следват ги Александр
Толстсик – Яна Жихалка от Беларус и
Васил Йовчев – Симона-Мари Йовчева
от „Импулс тийм” - Велинград. Останалите двойки, достигнали до финалите
бяха от Румъния, Молдова, Пловдив.
С тържествено начало и атрактивни
изпълнения бяха сюрпризирани зрителите в зала “Огоста”, за да споделят
емоциите на Международния турнир по
спортни танци Монтана Open Монтана
2011. Турнирът започна с виенски валс
на представителния формейшън на домакините от „ОГОСТА данс“. Градусът
на празничното настроение повдигаха
с изпълненията си Мажоретният състав
към Младежкия дом и Духовият оркестър на ПМГ „Св. Климент Охридски“.
Възпитаниците на диригента Пламен

Престижно
състезание
– танцов
маратон

 Танцовата двойка от Солун
Джанис Алиев – Екатерина
Бичковская.СНИМКА: АВТОРЪТ
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височина над 800 м на п-в Тринити,
отделяща платото Детройт на запад от
Тракийските възвишения на изток. Има
подковообразна форма, издадена към
лед. Западен Ръсел на север, с южен
подход откъм лед. Виктъри.
Cherepish Ridge – тесен скалист рид
с дължина 1,1 км и надморска височина 650 м в хребет Левски в Тангра
планина, о. Ливингстън. Край на страничния хребет, спускащ се на север от
вр. Хелмет /Шлем/ през вр. Интуиция.
Издига се над лед. Искър на изток, лед.
Хюрън на север и Девненската долина
с течащия в нея приток на лед. Хюрън.
Iskar Glacier – ледник с размери 4,4
км по направление изток-запад и 3 км
по направление север-юг.
Разположен на северните склонове
на Тангра планина, о. Ливингстън,
западно от Делчев връх, северно от
вр. Пловдив, вр. Шиман, вр. Кубер, вр.
Русе и Асенов връх, и източно от вр.
Хелмет /Шлем/. Оттича се на север и
се влива в зал. Брюи на пролива Макфарлън.
Сред 707-те български географски
наименования в Антарктика са също
ледниците Криводол, Алтимир и Малорад, Борованска и Романска могили,
заливите Козлодуй и Гложене, остров
Рогозен, Оряховски и Чиренски възвишения, върховете Враца, Леденика и
Галиче, Оходенска седловина.■

Крумов изправиха на крака публиката с
Химна на Република България, подготвен специално за турнира. Престижното състезание бе официално открито от
кметицата на гр. Вършец – Боряна Бончева. Сред ВИП гостите бяха областният управител Ивайло Петров, кметове,
политици, бизнесмени, изявени спортисти и културтрегери.
В състезанието в събота участваха
танцови двойки от седем държави - Белорусия, България, Гърция, Молдова,
Румъния, Сърбия, Хърватска. Наймного бяха състезателите от Несебър,
Поморие и Бургас, където спортните
танци са с половинвековна традиция. В
надпреварата по латино танци се включиха 30 двойки от 15 български клуба.
При стандартните танци ще си съперничат 25 тандема от 9 клуба.
Танцовото майсторство на претендентите за купата оценяваха доцент
Дмитрий Бяляуски от Спортната
академия в Минск - Беларусия, президентът на Хърватската федерация
по спортни танци – Ненан Зидак,
заместник-президентът на гръцката
федерация по спортни танци – Теодорос Тсаганос, македонката Гордана
Цветковска – съдия с международен
лиценз, Михайло Живанович – треньор и съдия в най-големия клуб по
спортни танци в Нови Сад – Сърбия,
и Елла Варнакова – съдия и треньор
на шампионите на Молдова. От българска страна съдийства Симеон Симеонов, доайен на спортните танци в
България.
Международният турнир по спортни
танци се организира от Българската
федерация по спортни танци и клуб
„ОГОСТА данс“ – Монтана. Той бе
подкрепен от всички общини на област
Монтана, от фирмите ,,Електростарт”
АД, БКК-95 - ЕООД, ,,Монбат” АД,
„Гала-М” АД, ,,Онтарио-спорт” ЕООД,
,,Ломско пиво” ЕАД, ,,Арсов-90”
ЕООД, ,,Екотерра” ЕООД, „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД, ,,Ахат”
ЕООД и от доц. д-р Борислав Великов
– депутат от партия БНД в 40-тото Народно събрание.
Заслугата за турнира принадлежи и
на членовете на клуба на Веселин Ковачев, които положиха доброволен труд,
за да се осъществи прекрасната идея.
Принос ще имат и всички зрители, които посетят събитието.■

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

7 - 13 април 2011

ч 7 Преп. Георги,
еп. Митилински
(блажи се)
п 8 Свв. апп. от 70те: Иродион, Агаф,
Руф, Асинкрит,
Флегонт, Ермий и
др.
с 9 Похвала на
Пресвета Богородица – Акатистна
събота. Св. мчк
Евпсихий.
н 10 † Неделя на
Великия пост Преп.
Мария Египетска.
Св. мчци Терентий
и Помпий.
п 11 Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски
в 12 Преп. Василий
Парийски
с 13 Св. свщмчк
Артемон, презв.
Лаодикийски
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“Елимекс” – Монтана

Монтана, МЦ
“Деница” ООД,
210 кабинет,

0898/652019

тел. 0888/690088

● цилиндрови втулки
● ремонт ДВГ
● шлайфане глави
● хидравлични маркучи
● хидравлична преса 63 т.
За контакти:

Монтана, ул. “Н. Вапцаров” 12,
тел. 0878/830 862; 0878/830 868

Монтана 3400,
ул. “Св. Климент Охридски” 16, офис 1
Тел./факс 096/305011; 0889/940120

Д-р Петьофи
Дамянов
(психиатър)
гр. Монтана,
208 кабинет,
Поликлиника, ет. 2
Понеделник и
четвъртък
от 8.30 до 16.30 ч.

Д-р Сергей
Славков
хирург

прегледи и
операции

Бул. “Трети март” – 48 тел. 096/306238
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Д-р Светлана Вълева
кардиолог

Договор с РЗОК.

Доставка само в област Монтана.
Износ за чужбина.
Тел. 0887/403763

“М Е Г А С Т Р О Й - 8 9” Е О О Д
PVC и AL дограма
Външни и вътрешни щори
Интериорни и
блиндирани врати
Сенници, комарници
Отстъпка 35%
гр.Монтана, ул.”Васил Левски”1
(паркинга на такситата до автогарата)

Работно време:
понеделник 8.00 – 16.00 ч.;
вторник 10.00 – 18.00 ч.;
четвъртък 8.00 – 14.00 ч.
Монтана, Поликлиниката,
кабинет 206, ет. 2.

Тел. 096/389 335
0887/899 166

ПК “Наркооп” –
Монтана
Нашият хляб е от натурални суровини
без консерванти и генномодифицирани
организми (ГМО)!

Пазарувайте здравословния хляб
от магазините на “Наркооп” и
Централния гастроном в Монтана.

Телефони:
096/305 777, 0878477737
0879360581, 0879360896
За консултации и въпроси
по всякакъв вид кожни
заболявания търсете

д-р Пламен Узунов
на тел: 096 389 309
и 0882/008 112
или в поликлиниката в
Монтана, ет. 4, каб. 406
от 14,30 до 16,30 часа

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

ДП РАО проведе в Козлодуй обществено обсъждане на
доклада за ОВОС на проекта за национално хранилище
за радиоактивни отпадъци
143 жители на Община Козлодуй участваха в обсъждане
На 29 март 2011 г. в Козлодуй се проведе Обществено
обсъждане на Доклада за Оценка на въздействие върху
околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и
средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО)” на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).
В обсъждането взеха участие 143 жители на Общината.
Присъстваха кметът Румен Маноев и представители на
Общинския съвет.
Инвестиционното предложение бе представено от Ира
Стефанова, ръководител на проекта НХРАО, а основните
заключения на Доклада за ОВОС бяха представени от
Стела Иванова, ръководител на колектив ОВОС към „Еко
Енергопроект” ООД, и Георги Вълчев, експерт „Вредни лъчения, радиоактивни отпадъци”. На въпросите, поставени от
присъстващите, отговаряха още Дилян Петров, изпълнителен директор на предприятието, и Майя Матеева, директор
„Безопасност и качество”.
Бяха внесени общо 24 писмени становища по Доклада. От тях 22 подкрепят инвестиционното предложение и
изводите на Доклада за ОВОС. Общото становище на ПК
„Екогласност” и „Асоциация за подземни богатства” препоръчва да не се реализира инвестиционното предложение,
докато не се разработи идеен проект не само за траншеен,
но и за тунелен тип хранилище. Присъстващите и представителите на местната власт подкрепиха инвестиционното
предложение като екологично съобразено и обезопасено
от гледна точка на въздействието му върху околната среда
и населението. По инициатива на ДП РАО, общината домакин на съоръжението, ще получава финансови средства за
реализиране на свои инфраструктурни проекти, възлизащи
на 2 процента от годишния бюджет на предприятието. Тази
финансова подкрепа е регламентирана в Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване и контрол на
средствата и за размера на дължимите вноски във фонд
„Радиоактивни отпадъци”, обнародвана в ДВ, бр. 19 от 8
март 2011 г.
На 30 март 2011 г., по указания на Министерството на
околната среда и водите се проведе второто обществено
обсъждане на Доклада за ОВОС в с. Хърлец, община Козлодуй.

Младежки дом – Монтана
Фотоконкурс “Европейски маршрути”
На Деня на Европа – 9 май, посвещава традиционния си ежегоден фотоконкурс Младежкият
дом в Монтана. Конкурсът за любителска снимка
е с тема “Европейски маршрути!”. Целта му е
да провокира креативността на младите хора,
да разкрие тяхната оригинална гледна точка към
природните и културните забележителности на
Европа, както и свързаните с тях уникални преживявания.
Право на участие имат всички
на възраст от 14 до 35 години.
Всеки участник има право да се включи във
фотоконкурса само с една снимка – дигитална или
на хартиен носител (формат 15 x 21 см). За пръв
път статутът на конкурса предвижда снимката
да е придружена с есеистичен текст, съдържащ
информация за заснетия обект, пречупена през
индивидуалните преживявания на автора.
Фотографите любители разполагат с един месец
да подберат от архивите си най-добрата снимка и
да напишат интересна анотация към нея.

Крайният срок за изпращане на
снимките е 21 април 2011 г.

Жури от професионални фотографи ще оцени
снимките, изпратени на електронния адрес на
Младежкия дом. Класиралите се на I, II, III място
ще получат награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
27.04.2010 г., а откриването на изложбата ще
бъде на �����������������������������������������
9����������������������������������������
.0��������������������������������������
5�������������������������������������
.201���������������������������������
1��������������������������������
г. от 11.00 часа. На откриването й ще бъдат връчени наградите на победителите.
Подробности за техническите изисквания към
снимките и критериите за оценка на:

www.omd-montana.dir.bg

Слово арт форум
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Участници от Монтана
наградени в “Ден на таланта”
Нели Василева
Пламен Крумов - диригент на Младежкия духов
оркестър към ПМГ “Св.
Климент Охридски” в
Монтана спечели І награда
в раздел “Извънкласни
форми” на ІV Конкурс за
работещи в сферата на
извънкласните и извънучилищни дейности. Той бе
отличен с грамота и парична премия от 1 000 лв.
С награда на Минис-

терство на образованието, младежта и науката
е отличен Антон Димов
- старши учител по хореография, в V СОУ “Христо
Ботев”. Откроен е приносът му за представяне
на извънкласна дейност,
съхраняваща българските
национални традиции и
възпитаваща в етническа
толерантност. Комисията
е била впечатлена от неговия доклад „Метод и стил

на работа на ръководителя
на фолклорна танцувална
работилница «Етнос» и от
представянето й в “Ден на
таланта”.
Призове от Националния
дворец на децата получават Луиза Стефанова - ръководител на Мажоретен
състав към Общинския
младежки дом, и Миглена
Георгиева - вокален педагог и директор на ОДК
“Ние, врабчетата”, която е

обобщила и в аналитична
разработка и опита си като
вокален педагог.
Още една награда от
столичния арт форум
пристига в нашата област. Министерството на
културата удостои Тотка
Рибагина - хореограф в
Народно читалище “Рало”,
гр. Вълчедръм, област
Монтана, за творчески
постижения при работа с
Танцов ансамбъл “Фол-

клорна искра”.
Конкурсът за работещи
в сферата на извънкласните и извънучилищни
дейности се организира от
Международна фестивална
програма на детското творчество “Приятели на България”, в партньорство с
Министерство на образованието, младежта и науката,
Синдиката на българските
учители и Националния
дворец на децата. Провеж-

да се под патронажа на
министъра на образованието, младежта и науката.
В творческата надпревара взеха участие 166 педагози, ръководители на състави и школи, работещи в
училища, детски градини,
читалища, общински детски комплекси и др. Наред
с участниците от всички
области на България своя
опит споделиха и педагози
от Руската Федерация.■

Пролетен концерт
на Клуб по спортни
танци “Астра”
та публика латинотанци като
самба, румба, пасо добле,
ча-ча-ча, джайв; характерни
Клуб по спортни тантанци – фламенко; стандартци “Астра” към Общински
ни танци – танго и дискотанмладежки дом - Монтана
ци.
представи традиционния си
Целта на концерта бе да
пролетен концерт. Той се
проведе на 29 март в голяма- се покаже привлекателната
и занимателна страна на
та зала. На сцената над 50
танцьори от 4 до 19-годишна модерното изкуство и по
възраст показаха магията на този начин да стимулират
тийнейджърите да ангажитанцовото изкуство.
Възпитаниците на хореорат свободното си време в
графката Луиза Стефанова
интересни и полезни за тях
представиха пред монтанска- извънкласни форми. ■

Мариета Найденова

PR на Общински младежки дом

Читалище “Цвят” организира
конкурс “От песен в песен”
Монтана, ул. “Индустриална” 12 /в
двора на ДИПА/, тел. 0888/965 584

АШКИ
"ТОРЛ

Във Видин

Ф

олклорни таланти от
Монтана се откроиха сред
участниците в първия конкурс „От
песен в песен”, организиран от
Община Видин, читалище „Цвят”
и радио „Видин”. На камерната
формация към „Торлашки напеви”
към ГПЧЕ „Петър Богдан” бе
присъдена първа награда и
специалния приз на кмета на
крайдунавския град – нашия земляк
Румен Видов. Група „Пъстренец
Jr.“ спечели първо място, а
народният хор към „Торлашки
напеви” – второ. Ръководителите
им Цветан Цветанов и Асен
Асенов бяха отличени с грамоти
за педагогическа работа, а двете
формации пяха на гала-концерта на
лауреатите на фестивала, посветен
на знаменитите нашенски певци
Кайчо Каменов, Любен Захариев,
Асенка Янева и др.
Гласовитите монтански деца

се съревноваваха главно с
възпитаници на врачанското
и видинското училище с
разширено изучаване на музика.
Възпитаниците на Асен Асенов
имат стопроцентова успеваемост.
Всички участвали са наградени.
Анита Аврамова и Валя Павлова
завоюваха първи награди. Дуетът
Валя Павлова – Бетина Първанова
също е грабна най-високото
отличие. Бетина Първанова и
Персиан Димитров бяха класирани
на второ място. Ева Янакиева,
Теодор Димитров, Мария Каменова
и Вероника Ангелова са отличени
поощрения. Камелия Бранкова има
шанса да й бъде направен запис от
БНР и изпълненията й да звучат в
национален ефир.
Екатерина Ценкова, която въпреки
че е студентка по медицина в
Германия, продължава да пее в
„Торлашки напеви”, спечели първо

ВИ"

НАПЕ

място във възрастовата група над
20 г. На трето място е класирана
Йоана Пламенова. Поощрителни
награди - дипломи за отлично
представяне бяха присъдени на
още 3 възпитанички на Цветан
Цветанов: Стефани Иванова, Сара
Валентинова и 5-годишната Йоанна
Бориславова, която също пее с
групата на езиковата гимназия. Тя е
носител и на Диплом за най-малък
участник. Дуетът Детелина Велкова
и Анелия Ангелова вече имат запис
в БНР, благодарение на успешното
си представяне.
Пътуването на групата е
осъществено с лични средства на
децата и с подкрепата на Григор
Григоров – кмет на с. Горно
Белотинци, уточни Цветанов.
В първото издание на конкурса
«От песен в песен» участваха 53-ма
солисти и 11 певчески групи от 6
населени места. ■Слово плюс

Слово
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Библиотека “Гео Милев” – един
духовен център на Северозапада
Неофит Петков
Някога градската библиотека беше
скромно полегнала с рафтове с книги в
сградата на читалище “Разум”. Скромна
и неголяма, тя привличаше читателите:
дойдат, изберат си една, две книги, подписват се, че са ги получили и си отиват
да четат вкъщи. Имаше малка читалня.
След 1957 и 1960 година, когато преустройството на градския център започна
да омагьосва гражданите и пришълците, се роди модерната /регионална/
библиотека “Гео Милев”, дошла сякаш
от повика на жадните за художествена
литература северозападняци от областния град и селата.
Библиотеката беше настанена в
новата сграда на драматичния театър
“Драгомир Асенов”. Сграда разкошна
и като архитектура, и като обект за усъвършенстване на човешката памет. Тя е
отворена към широтата на централния
площад.
Библиотеката е съхранила литератур-

свързани нововъведенията в работата в
последните 20 години; главният библиотекар Анелия Иванова, библиотекарките Камелия Тодорова, Биляна Колданова, Димитрина Давидова, Надежда
Димитрова, Галина Благоева, Марияна
на два етажа. Успоредно на етажерките Коларска, Росица Денкина, Елена Томос книгите са и читалните. Тук можеш да ва, Мирелла Иванова, Валерия Кръстева, главният библиотекар Юлия Андредойдеш, да поискаш книгата, която ти
ева, методистът Надежда Димитрова,
трябва и да седнеш с нея в читалнята.
програмистът Христо Иванов.
Можеш и вкъщи да я вземеш. БиблиоТук, на втория етаж, се правят премитеката разполага и с компютри, около
10 от тях се ползват от читателите. Това ери на нови книги на местни автори и
автори извън областта, защото библие възможност за свободен достъп до
отеката е известна като регионална, за
интернет.
Една от библиотечните зали е с твор- цялата област. Премиерите на новите
книга са бурни и интересни. А условиби на хората на изкуството – художнията да бъде представена една книга са
ци, музиканти…
За децата има летни програми за чете- суперидеални. Акустиката е отлична,
не. За тях се устройват срещи с писате- няма нужда от специално озвучаване.
Библиотека “Гео Милев” живее от
ли, които представят свои книги.
много години и ще живее, докато има
А ето ги и библиотечните специабудни и любознателни граждани в чалисти. На първо място е директорката
ровния Български Северозапад.■
Димитрина Борисова, с чието име са

Съхранила е творческото богатство
на български и световни писатели,
учени, художници, музикални дейци
ното богатство на български и световни
писатели, учени, художници, музикални
дейци. Тук са литературните произведения на писателите от Българския Северозапад, много от които са подарени с
личния подпис на авторите.
Наименована е на големия български
поет Гео Милев. Поетът, който след
кървавите събития през септември 1923
година е идвал в този край, проучил е
какви жертви са дадени от обикновените работници, от орачите на полето, от
интелигентите и написва поемата “Септември”. Известно е, че за тази поема е
убит жестоко.
Библиотека “Гео Милев” е регионална. Тя парадира с хилядите си томове
книги, подредени в модерните шкафове

Гала от Монтана
спечели награда
от международен
конкурс

Национален конкурс “Орфеево изворче“

14 награди за младежки
състави

Яна Ангелова
Клуб “Медии” към ОДК
“Ние, врабчетата”
Гала Пенкова спечели трета награда за есе от
международния конкурс на тема “Правете изкуство, не конфликти!”. Десетокласничката от
ГПЧЕ „Петър Богдан” – Монтана, и член в клуб
„Медии” се открои сред около 400 участници от
Румъния, България, Словения, Словакия, Литва и
Молдова. Те се състезаваха в разделите творческо
писане, PowerPoint презентация и фотография.
В седем от десетте категории за оценка есето на
Гала е получило максималния брой точки. От общо
50, Гала е постигнала завидните 47 пункта.
Рецензията на журито е
изключително позитивна.
Според оценяващите Гала
успешно е покрила всички
изисквания, използвала е
адекватна аргументация,
уместен регестър, подходяща лексика и като цяло
есето й постига желаното
въздействие. Това е очевидно от протокола, изГАЛА ПЕНКОВА
пратен на имейла на клуб
“Медии” от Кармен Негау
от Лицея по изкуствата „Маргарета Щериан“ –
Бужау. Това училище е защитило проекта, в рамките, на които е проведен творческият конкурс.
Дипломата на Гала е подписана от Дука Николай - главен учител на Училище по изкуствата
- Молдова, от Мари Стейндл - директор на Междукултурния център на Асоциацията на централно-европейските училища, Флорина Стоян - шеф
на Генералния училищен инспекторат на Област
Бужау - Румъния, Константин Станкулеану - главен учител от лицея, инициирал проекта. Той е
озаглавен “Снежна топка”.
В названието на проекта е заложено посланието, че конфликтът е точно като снежна топка – в
началото е малък, но ако не се разреши навреме,
нараства и води до по-големи последици. Решението се предлага в обсъждане, докато се постигне споразумение “стъпка по стъпка”. Самата идея
на проекта е чрез таланта си младите хора да
разкрият алтернативни начини за справяне с конфликтите. Затова и мотото на конкурса е “Правете изкуство, не конфликт”.
Есето на Гала е публикувано тук:
http://club-media.dir.bg/_wm/library/item.
php?did=530209&df=8&dflid=3
Информация за конкурса
можете да прочетете тук:
http://artbywar.wordpress.com/ ■

ЕЦ jr"

РЕН
"ПЪСТ

Ася Андреева
Певческа група “Пъстренец Jr.” и
хорът на «Торлашки напеви» донесоха общо 14 награди от поредния
национален конкурс. Те отново са
първенци този път в “Орфеево изворче” 2011. Те са удостоени с найвисокото отличие на престижния
конкурс „Златна лира” съответно в
категориите автентичен и обработен фолклор. Заради комплексното
успешно представяне на солистите
на двете групи те получиха по една
„Златна лира”.
Първи награди в творческата
надпревара спечелиха Екатерина
Ценкова, малките солистки Йоанна
Бориславова и Петя Григорова от
формацията на ГПЧЕ „Петър Богдан”, както и трима от солистите на
групата към Младежкия дом: Пер-

сиан Димитров, Бетина Първанова
и Ева Янакиева.
На второ място при индивидуалните изпълнители са класирани
Стефани Иванова от «Торлашки
напеви» и Анита Аврамова от
„Пъстренец Jr.”
«Сребърна лира» донесе в Монтана
камерната група при формацията
от езиковата гимназия, а бронзова дуетът Валя Павлова – Бетина Първанова от Младежкия дом.
Специален бонус за гласовитите
деца от двете певчески формации са
записите в студиото на БНР в Стара
Загора. Те ще бъдат включени в
компактдиск на конкурса.
Участниците в тазгодишното
издание на най-популярния български детски фолклорен конкурс бяха
над 2200 млади таланти. Те пяха,
свириха и танцуваха на осем сцени

в шест различни сгради в Стара
Загора. Най-оспорвана бе конкуренцията при солистите - около 450 са
индивидуални изпълнители с народно пеене. Над 80 бяха са групите
за автентичен и обработен фолклор,
които се състезаваха в „Орфеево
изворче” 2011. Председател на голямото жури на конкурса бе проф. д-р
Пламен Арабов.
Конкурсът бе невероятно преживяване за талантливите деца и
неоценима възможност за техните
ръководители да обменят опит.
Пътуването, престоя и участието на
вокална формация „Торлашки напеви” бяха осъществени с подкрепата на кмета на община Медковец
Венцислав Куткудейски, както и с
лични средства на участниците от
формацията и родителите им и микробус от Община Монтана.■

►ХУМОР

Тихомир Йорданов

Либийска истерия

Иван Велин

***

Пустиня опустяла!
Но НАТО има кадри.
Да бранят капитала
изпрати там ескадри.

В ПЪТ ПОТЕГЛИ
ИСТИНАТА ГОЛА
всички ревнаха “Не я е срам”,
а пък тя очи в нозе забола
у дома завърна се едвам.

Наш Аню го направи
с ръждясала фрегата.
На силните държави
мотае се в краката.

Умолително поиска дреха
от добрата си сестра шега –
в нея вече всички я приеха,
тъй си ходи даже и сега.

