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Крум КРУМОВ
Хиляди хора се 

стекоха в храма „Свети 
Свети Кирил и Методий” 
в Монтана на Великден. 
Опашката от чакащи 
достигна 25-30 метра 
извън него. Вярващите 
запалиха свещи и бяха 
помазани от отците 
Николай и Емил със 
свещен елей, донесен 
специално за случая от 
Ерусалим. 

За доброто 
настроение допринесоха 
фолклорни състави от 
Монтана и духовият 
оркестър „Дико Илиев”, 
които изнесоха концерт 
пред храма.■

Хиляди дойдоха 
в храма на Великден

Паметник за жертвите 
на войни и репресии

във Винище

Българският 
емигрант Кирил 
Маринов построи 
мемориал в 
родното си село

Крум КРУМОВ
Мемориален паметник на 

загиналите във войните и 
жертвите на политическите 
репресии преди 1944 година 
и след това бе открит в 
монтанското село Винище. 
Гости на откриването бяха 
областният управител на 
Монтана Ивайло Петров и 
кметът Златко Живков, както и 
дарителят за построяването на 
паметника Кирил Маринов. 

(Продължава на 2-а стр)

 във фокус

До
България
и назад

►на 3-а стр.
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► от 1-а стр.
Паметникът 

представлява четири 
големи мемориални 
плочи, върху които са 
изписани 80 имена на 
жители на Винище, 
загинали в Първата 
и Втората световна 
война, Балканската и 
Междусъюзническата 
войни, а също имената 
на репресираните и 
избитите по политически 
причини преди 1944 г. и 
след това. Сред имената 
на емигрантите по 
политически причини е и 
това на Кирил Маринов.

Кирил Маринов заяви, 
че е живял в чужбина 63 

години, но никога не е 
забравял, че е българин 
и винаги е мислил за 
родината си и за своето 
село Винище. Той заяви, 
че след 1944 г. е бил 
интерниран като член на 
земеделското движение, 
ръководено от Никола 
Петков и е бил принуден 
да избяга от България. 
Маринов заяви, че 
въпреки това не изпитва 
омраза към никого, а 
съжалява еднакво за 
всички избити. Маринов 
призова политиците 
в България да бъдат 
опоненти, а не врагове и 
да не разделят народа.

Кметът на Монтана 
Златко Живков заяви, че 

Маринов е най-големия 
дарител в общината в 
нейната нова история. Той 
припомни, че Маринов е 
възстановил със собствени 
средства православния 
храм във Винище, че е 
изградил единствената 
у нас часовникова кула 
по повод приемането на 
България в Европейския 
съюз през 2007 година, 
че е дал средства за 
изграждане на спортни 
и детски площадки в 
Монтана, за закупуване 
на микробус на кукления 
театър в Монтана и т.н. 
Тържеството във Винище 
завърши с концерт на 
деца от местната детска 
градина.■ С
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Паметник за жертвите...

Христо Кузмов е пред ло жен 
за по че тен граж да нин

Калин ТОДОРОВ
В де ло вод с т во то на 

Общински съ вет – Монтана, 
бе ше вне се но пред ло же ние 
за удос то ява не на ак тьо ра 
Христо Кузмов с Почетен знак 
на oбщина Монтана и зва ни-
ето „Почетен граж да нин на 
Монтана”.

Предложението е под к ре пе-
но от бив ши и нас то ящи слу-
жи те ли на Драматичен те атър 
– Монтана и дейс т ва щи слу жи-
те ли в Регионална биб ли оте ка 
„Гео Милев”. То е ини ци ати ва 
по по вод на вър ш ва не то на 90 
го ди ни от рож де ни ето на ак тьо-
ра и 50 го ди ни от ос но ва ва не то 
на ДТ - Монтана.

Христо Николов Кузмов е 
ро ден на 29 юни 1922 в с. 
Бачково, Асеновградско. След 

за вър ш ва не на об ра зо ва ние 
в Асеновград, пос тъп ва на 
ра бо та в пощите. По-къс но 
за поч ва ра бо та та си ка то ста-
жант ак тьор и ак тьор в те ат-
ри те в Асеновград, Враца, 
Видин, Провадия, сни ма се във 
фил ма “На все ки километър: 
Хищникът”. 

От 1963 пос тъп ва в ДТ – 
Монтана, къ де то ра бо ти до 
пен си они ра не то си през 1990 
г. Директор е на Драматичен 
те атър - Монтана в пе ри ода от 
1964 г. до 1969 г. Носител е на 
на ци онал ни наг ра ди и дър жав-
ни отличия. 

Запомнящи се ос та-
ват ро ли те му на мон тан-
с ка сце на в спектаклите: 
„Романтичният юг”, „Коварство 
и лю бов”, „Балкански арис-

ток ра ти”, „Любовта и сян ка та”, 
„Господарите”, „Железният 
све тил ник”, „Червено и ка-
фя во”, „Събота 23”, „Любов 
не обяс ни ма”, „По-си лен от 
бо го ве те”, „С дла ни те на го-
ре”, „Пари за Мария”, „Малка 
зе мя”, „Лев Гурич Синичкин”, 
„Албена”, „Отвъд ми ра жи те”, 
„Зидари”, „Честна мус ке тар с-
ка”, „Иван Шишман”, „Царска 
ми лост”, „Дивият ан гел”, „Я, 
кол ко ма ко ве”, „Когато срещ-
неш чу до то”, „Майка на всич-
ки”, „Януари”, „Инспектори”, 
„Бряг”, „Виновните”, 
„Майстори”, „Новото прис та ни-
ще”, „Разделянето на ато ма”, 
„Ромео и Жулиета”, „Горещо 
ля то”, „Снаха”, „Горещници”, 
„Комедия от греш ки”, 
„Големанов” и мно го други.■

ХРИСТО КУЗМОВ

Диди СИРАКОВА
Вече и ви дин ча ни ще си 

имат сво ята „синя зо на” за 
паркиране. Тя ще е в цен-
т рал на та част на града. 
Така ули ца „Цар Симеон 
Велики” ста ва ед но по соч на 
в участъка, кой то е част от 
цен т рал на та част на града. С 
про мя на та в ор га ни за ци ята 
на движението, при ета от 
об щин с кия съ вет, се заб ра ня-
ва и дви же ни ето на пре воз ни 
сре д с т ва с жи во тин с ка тяга 
как то в си ня та зона, та ка и 
по най-на то ва ре ни те ули ци и 
жи лищ ни квартали. 

В си ня та зо на мес та та 
за пар ки ра не ще се так су-
ват по 1 лев на час. Таксата 
ще мо же да се зап ла ща и 
с SMS. Платено ще е ве че 
и пол з ва не то на пар кин га 
пред Диагностично-кон-
сул та тив ния цен тър и хо тел 
„Бонония” във Видин, къ де то 
има оп ре де ле ни без п лат ни 
мес та за гос ти те на хотела. 

Общинският съ вет във 
Видин прие про ме ни те в ор-
га ни за ци ята на дви же ни ето с 
27 гла са „за”, 4 „про тив” и 1 
„въз дър жал се”. Според про-
тив ни ци те на то ва ре ше ние  
„синята зо на” дуб ли ра дос-
тъ па до цен т рал на та град с ка 
част, кой то съ що е платен, 
а пар кин гът пред бив ша та 
поликлиника, как то и те зи 
пред об щес т ве ни за ве де-
ния със со ци ал ни фун к ции, 
тряб ва да са дос тъп ни за 
гражданите. При то ва ня ма 
ал тер на ти ва за прид виж ва не-
то на хо ра та от жи лищ ни те 
квар та ли до ра бот ни те им 
мес та в цен тъ ра на града. 
Основно те се прид виж ват 
с ав то мо би ли и за все ки час 
прес той на пар кинг през 
ра бот ния ден ще тряб ва да 
плащат. ■

"Синя 
зона"
и във 
Видин

Интересна и по лез на 
ин фор ма ция за ко ло ез де не-
то спо де ли ха чле но ве те на 
велоклуб “Герак” – Враца, 
по вре ме на сво ята пре зен-
та ция в природозащитен 
цен тър “Натура”. 
Присъстващите се за поз на-
ха с тех ни чес ки те па ра мет-
ри за град с ко и пла нин с ко 
колоездене, как да из бе рат 
под хо дя що колело, как да 
го под дър жат и да се гри-
жат за него. Членовете на 
клу ба наб лег на ха на ос нов-
ни те пра ви ла за бе зо пас-

ност за дви же ние и не об хо-
ди ми те пред паз ни средства. 
“Задължително тряб ва да 
пол з ва те каска, до ри да из-
ли за те са мо до магазина”, 
спо де ли Иван Стоянов от 
ве локлуб «Герак». През 
та зи го ди на чле но ве те на 
клу ба имат ам би ци ята да 
ор га ни зи рат ве локур со ве 
и ве лопре хо ди за уче ни ци 
и възрастни. Всеки, кой то 
же лае да се за пи ше, е не-
об хо ди мо са мо да из п ра ти 
мейл на info@velo-vr.org. 
■Слово плюс

На раз ход ка с 
ве локлуб "Герак"
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Прочетохме  за вас в webcafe.bgСимеон KЕРЕМЕДЧИЕВ

Седях тази сутрин и пиех 
кафе на прозореца 

си, както правя всяка 
сутрин през последните 
2 години. Зад гърба ми 
е купчина от над 5000 
страници с британски 
закони и дела, чакащи 
да бъдат пресъздадени в 
курсова работа по право на 
недвижимото имущество.

Гледам в далечината 
покрайнините на Кардиф, 
океана и Бентлито на 
съседната улица. Свежо е 
и любимите ми английски 
облаци някак изолират 
и потискат всичко, което 
оставих на летището в 
София през септември 2010 
г. През двете ми години 
като студент по право тук 
изградих имунитет към 
България.

Липсват ми най-близките 
ми роднини и нищо повече. 
Всеки път, когато се сетя за 
майка си или за бабината 
къща на село, краката ми 
омекват. Спомням си с 
умиление дните когато 
помагах да копаем картофи, 
да берем царевица, да 
мачкаме грозде за вино. 
Едва ли другаде ще усетя 
опияняващия аромат на 
ожънати ниви, който помня 
от детството си. И едва ли 
ще видя очите на майка 
си без бръчки от нерви и 
неплатени заплати. Заплати, 
които ме хранят и ми купуват 
кафето, което държа, и които 
плащат наема за стаята, 
от чийто прозорец гледам 
океана.

Но тази сутрин нещо в 
мен се разбълбука. Не е от 
кафето, изпито рано сутрин. 
Мисълта за България две 
години беше оковавана в 
съзнанието ми от бляскавите 
вериги на британската 
красота. От осезаемата 
перспектива, която дори като 
един не просто чужденец, 
а по-лошо - българин тук, 
аз успях да почувствам. 
От мраморните подове на 
сграда, разположена на 
брега на Темза, в която 
имах привилегията да бъда 
обстойно изпитван от богати 
и успешни адвокати. 

От това, че 
кризата тук е нещо, с което
не хората, а държавата
се бори (успешно).
И не океана, облаците 

или Бентлито ми донесоха 
мисълта за България. 

Един български депутат, 
когото имам честта да 
познавам отблизо, ми 
беше казал нещо преди 
да замина, което не знам 
защо чак сега си припомних. 
"Как", попита ме той, "ще 
се оправи България, като 
всички кадърни българи 
или заминават като теб, 
или се давят в блатото на 
българското беззаконие". 
Помня, че тогава нямах 
отговор. Сега имам 
предположение.

За последно прелиствах 
български вестник преди 
точно една година. И видях 
статии за роми, за кучета, 
за подкупен министър. И 
изпитах краткотрайна ярост 
към това, че в издания 
като Guardian, The Times, 
Independent се говори за 
настроенията в Европа; 
в детайли се обяснява с 
какво точно се занимава 
правителството и как това 
ще помогне на страната (и 
то наистина помага); за нови 
бизнес начинания в Азия; 
за следкризисния възход на 

Кралството и т.н.
И чак днес, с чаша кафе в 

ръка, натиснах бутона "=" на 
калкулатора. В България

пресата, частниците, 
дъжавните органи и 
държавата като институция,
са твърдо срещу 
собствения си народ. 
Почти като в Америка 

- страната, в която 
образованието, финансите 
и част от управлението са 
строго манипулирани от 
шепа богозибрани, и която 
постави света на колене, 
като празна врата Фернандо 
Торес (милия).

Учат и те, както ние учим, 
за "3-те морета", колко 
велика е страната им, 
как парите са еквивалент 
на магически прах и как 
капакът на ценностите на 
човек - морални и духовни 
- не трябва да надвишава 
ипотека, кола, малко дрехи 
и храна. И точка. Но те поне 
се водят за световна сила, 
американците. А ние?

Защо учим за "3-те 
морета", за какво ни е 
книжката на Петър Берон, 
за какво ни е студентството 
(аааа, не така - трябва да се 
пие)? 

За какво, при положение, 
че ние сме си още рая? 
С какво се е подобрил 

животът на средната класа 
българи (средната класа 
май даже постепенно 
съвсем се стопи) от времето, 
когато Левски се спъваше с 
цървули?

И тогава сме имали горе 
долу толкова добър живот и 
привилегии, колкото и днес. 
Могли сме да се учим, да 
ходим на църква. Имали сме 
пари за ядене, дрехи и може 
би къща. И сега е така. 

Но най-страшното е, 
че сме запазили оттогава 
манталитета на овца - 
стрижат, дърпат, доят и 
хранят по малко. 
А ние чакаме Левски и 

Ботев. И днес ние чакаме 
герой (единствено число). Не 
колектив.

И преди 500 години сме 
обвинявали султана, пашата, 
бея и ефендито. И сега - 

"Бойко - простак", "Дянков 
- некадърник"... И дотам. 

Страхлива е раята. Страх от 
това да плюеш на заплатата 
и на шефа, който се гаври с 
теб. 

Страх, че утре ще си с 
двата крака на улицата, а 
днес си само с единия.

Къде са митингите, къде 
са новите стълбовете на 
българщината, къде са 
будителите? В чужбина, 
приятели. 

Плетем мартенички, месим 
козунаци, търсим родопски 
одеала, миришещи на 
нафталин, и играем 
ръченица и хоро. 

Но защо трябва да 
избягаме от България, за 
да почнем да сме българи в 
сърцата си? 

Трябваха ли ми наистина 
две години живот в 
нормална страна, нормално 
образование и нормална 
среда, та да се сетя за 
България?

С чашата кафе се запътих 
към компютъра да търся 
мнението на приятели за 
това дали аз, като човек 
с вече различен, "чужд" 
мироглед, трябва да се 
върна и да търся пенкилер 
за страната си. Първите 
отзиви бяха:

„Може и да успееш, 
но ще те застрелят", 
"Не си заслужава, 
няма да стане", 
"Цялата държава
 е корумпирана." 
Някак ти секва желанието 

да правиш каквото и да е 
в тази насока, нали? Всеки 
абдикира от това да бъде 
българин, а не рая, защото е 
по-лесно. Адски лесно е да 
живеем в омагьосания кръг 
на следващото бездарно 
правителство, ниската 
заплата, която стига за 
първобитни нужди, чалгата и 
безобразното образование.

Защото образованието 
наистина е безобразно. Аз 
уча всеки ден. Поне по 6 
часа. Пия алкохол веднъж в 
месеца, пуша още по-рядко, 
излизам с момичета. С две 
думи нормален студент съм. 
Но знам, че когато отида 
на лекции, пред мен ще 

стои един професор, който 
трябва само да вдигне ръка, 
за да млъкнат 600-те души в 
залата.

Знам, че на изпит е 
теоретично и практически 
непосилно да препиша. 
Знам, че когато 
кандидатствам за работа в 
кантора, ще се боря в най-
добрия случай с минимум 
още 199 симпатяги като мен. 
За мен това да пропусна 
лекция, семинар или 
дискусия е недопустимо. 
Средата ме направи такъв. 
Завърших Първа анлийска в 
София с успех 5.92. 50% от 
оценките ми се дължат на 
преписване.

Защо тук, за недългия 
период от 2 години, започнах 
да уча всеки ден, започнах 
да търся професионална 
реализация в първи курс и... 
се научих на нормалност. 
Научих се да не плюя на 
улицата, да не си мятам 
фасовете навсякъде и да 
не крещя псувни в лицата 
на учителите ми. Научих 
се сутрин докато пия кафе 
да чета политическите и 
икономическите новини от 
Европа, Азия и Америка. Не 
съм дете-гений уверявам ви. 
Средата ме подтикна.

Средата движи и България. 
Средата няма да я създадат 
корумпирани управници и 
учители, които са безсилни 
срещу чадата на БИАД и 
платения ректор. Средата 
трябва да бъде създавана от 
народа. 

Народ, който чете, 
интересува се и не се
примирява с 200 лв. месечна
заплата, може да 
промени България.
Достатъчно е всеки да 

направи малка стъпка не 
само към собственото си 
облагородяване, но и към 
това на съседа. Ако всеки се 
научи да не гледа Бентлито 
с ненавист, а се опита сам 
да си проправи път към 
него, всичко ще изглежда 
много по-различно. Ако 
всеки търси нови хоризонти 
в ценностната си система и 
се бори за интелектуалния 
си прогрес, жълтите павета 
отново ще затреперят, както 

трепереха, когато гледах 
тълпата от раменете на баща 
ми през 1996-а.

И да, шепа американци 
събуха гащите на целия свят 
с подкрепата на народ, който 
от деситилетия насам е 
воден по образец, сходен на 
българския. 

Шепа българи пък събуха
гащите на народа (и ги 
скриха) пред света, като 
сложиха самоубийственото
оръжие с хлабав спусък в
ръцете на самите жертви. 
Оставиха ги в лесната 

компания на примирението 
и слепотата. Компания, 
към която народът разви 
хероинична зависимост 
и единствената опция за 
доставка на още една 
дозичка виси на това кротко 
да наведеш глава и да 
кажеш "Криза е".

А аз, от този прозорец 
и с чаша кафе в ръка, се 
чудя накъде да тръгна - 
към мраморните офиси в 
Лондон, където никак няма 
да ми е лесно, или към 
старите си познати, които 
прекарват студентството си в 
БИАД? 

Да продължавам ли да 
се боря с оправданата 
предубеденост в чужбина 
към думата „българин" или 
да се върна и кротко да 
сведа глава?

А аз искам да се върна, 
за да помогна на близките 
си, на себе си, на страната 
си. Но кой ще ми позволи 
изобщо да стигна до 
позиция, от която да мога да 
променя нещо? 

Най-вероятно ще гледат 
на мен като на скъпо
образован задръстеняк, 
който е достатъчно 
малоумен, та да се върне. 
Не мога да се надявам 

на друго, след като "3-те 
морета" се стопиха в глътки, 
Рибният буквар се изроди 
в банкноти, а така ценните 
някога килийни училища - в 
пародия на ВУЗ-ове.

Отивам за още кафе и 
подхващам петте хиляди 
страници. Наздраве на 
всички!■

(Със съкращения)

До България 
и назад
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Анита от
“Пъстренец Jr.” 
с най-ви со ко то 
от ли чие на 
варненски кон курс

Анита Аврамова от пев чес ка гру па «Пъстренец 
Jr.» – Младежки дом, Монтана, спе че ли 

спе ци ал на та наг ра да «Пазител на традицията» 
от ХVIII на ци она лен дет с ки фолк ло рен кон курс 
“Диньо Маринов 2012“, кой то се про ве де в края на 
сед ми ца та във Варна. Анита бе от ли че на с дип-
лом и пла кет от организаторите. Петокласничката 
от Пето СОУ „Христо Ботев”, ко ято от 3 го ди ни пее 
в „Пъстренец Jr.”, се пред с та ви с две тор лаш ки 
песни.

Първа наг ра да граб на с убе ди тел но то си учас-
тие Сашко Бисеров, кой то пее в гру па та на 
Общински мла деж ки дом, но е въз пи та ник на ФСГ 
„Васил Левски”. Той се очер та ва ка то най-ре зул-
тат ния ин ди ви ду ален из пъл ни тел от ця ла та група, 
тъй ка то спе че ли при зо ве от всич ки на ци онал ни 
конкурси, на ко ито се яви та зи година. Четирима 
от ос та на ли те въз пи та ни ци на Асен Асенов бя ха 
удос то ени с по ощ ри тел ни наг ра ди от прес тиж ния 
фес ти вал във Варна. 
В кон кур са взе ха учас тие над 450 мла-
ди из пъл ни те ли на на род на му зи ка - певци, 
инструменталисти, камерни, во кал ни и ин с т-
ру мен тал ни групи, на род ни хорове, ор кес т ри и 
ансамбли.

Организатор на про ява та са об щи на та в мор с ка-
та ни столица, Регионалният ин с пек то рат по об ра-
зо ва ни ето и Общинският дет с ки ком п лекс - Варна. 
НК „Диньо Маринов” е вклю чен в Националния 
ка лен дар за из въ ну чи лищ ни дейнос ти на МОМН. 
Целта на кон кур са е да из дир ва и по пу ля ри зи ра 
мла ди таланти, да ут вър ж да ва и при об ща ва мла-
до то по ко ле ние към тра ди ци он на та бъл гар с ка кул-
ту ра . Жу ри то включ ва ше пре по да ва те ли от вис ши 
училища, от НУИ ”Любомир Пипков” и из вес т ни 
музиканти. ■Слово плюс

Във Видин се уч ре-
ди Славянски клуб към 
Славянското дру жес т во в 
България. 

След Добрич, 
Благоевград и Русе, Видин 
е след ва щи ят град, обър-
нал взор към славянството. 
Новоучреденият клуб е към 
мес т но то чи та ли ще „Цвят”, 
из вес т но със сво ята ши ро ка 
култур на дейност в града. 

На уч ре ди тел на та сбир-
ка на но ва та кул тур на об-
щ ност в ста роп рес тол ния 
град при със т ва ха 23-ма 
души, ко ито из б ра ха и ръ-
ко вод с т во на клу ба – пред-

се да тел Любен Добрев 
(мос ков с ки възпитаник), 
и чле но ве – ар хи ман д рит 
Поликарп и сек ре та рят на 
чи та ли ще то Любомир Илиев. 
Учредителите гла су ва ха и 2 
ле ва го ди шен член с ки внос.

Славянският клуб ще се за-
ни ма ва с кул тур на и прос вет-
на дейност, ка то все ки клуб е 
ав то но мен и не се от чи та на 
на ци онал на та структура. 

На уч ре ди тел но то съб-
ра ние при със т ва ха чле но-
ве те на УС на Славянското 
дру жес т во у нас Веселина 
Иванова и Цинацарушка 
Андреева. ■Слово плюс

Славянски клуб 
учредиха във Видин

Даниела ХИТОВА
Кметовете от се ла та в 

об щи на Враца ще по лу чат 
пъл но съ дейс т вие при про-
лет но то почистване. Това 
им бе обе ща но от кме та на 
об щи на та инж. Николай 
Иванов на ме сеч на та сре-
ща с тях. Освен тра ди ци-
он ни те чу ва ли и ръкавици 
и то вар ни автомобили, с 
ко ито да бъ дат из во зе ни 
съб ра ни те от па дъ ци от 
по чис т ва не то на селата, 
кме то ве те ще по лу чат съ-
що храс то ре зи и мо тор ни 
резачки. Кме то ве те по-
ис ка ха резачките, за да 
по чис тят реч ни те корита. 
Те нас то ява ха съ що за 

спе ци али зи ра ни машини, 
с ко ито да бъ дат пре мах-
на ти не регла мен ти ра ни те 
сметища. „Всеки от вас 
ще по лу чи и ис ка ни те 
машини, и как во то му е 
не об хо ди мо за по чис т ва не-
то на селата. Следващата 
го ди на оба че то ва ня ма да 
го има. 

Трябва да за поч нете ра-
бо та по пре мах ва не то на 
не рег ла мен ти ра ни те сме-
ти ща и не до пус ка не то да 
се об ра зу ват но ви” – ка за 
пред мес т ни те уп рав ни ци 
инж. Николай Иванов.

На две важ ни те ми 
обър на вни ма ние по вре-
ме на сре ща та д-р Милчо 

Костурков, ди рек тор на 
Областната ди рек ция по 
бе зо пас ност на хра ни те във 
Враца. Първата е свър за на 
със за поч ва що то тре ти ра не 
на зе ме дел с ки те пло щи с 
хер би ци ди и инсектициди. 
Пет дни пре ди пръс ка не то 
с тях с ави аци он на тех ни ка 
сел с ки те кме то ве тряб ва 
да са уве до ме ни и от своя 
стра на да пре дуп ре дят за 
то ва пче ла ри те в района. 
Пръскането на пло щи те за-
поч ва чак след ка то кме тът 
на на се ле но то мяс то е дал 
пис мен о раз ре ше ние на 
съ от вет ния арен да тор или 
собственик. Д-р Костурков 
напомни, във връз ка с 

пред с то ящи те великденски 
празници, че е аб со лют но 
заб ра не на про даж ба та на 
жи ви жи вот ни на т.нар. 
„сел с ки па за ри”. Не се 
раз ре ша ва съ що улич на та 
про даж ба на раз фа со ва-
но ме со от жи вот ни или 
жи во тин с ки продукти. 
Николай Иванов ус по кои 
кме то ве те от селата, че 
всич ки раз ход ва ни фи нан-
со ви средства, свър за ни 
със снегопочистването, 
ще бъ дат раз п ла те ни от 
Общината. По тях но же ла-
ние на след ва ща та им ме-
сеч на сре ща инж. Николай 
Иванов ще по ка ни пред с-
та ви те ли на ЧЕЗ и „ВиК”.■

Община Враца ще
по мог не на кме то ве те 
да по чис тят се ла та

Георги ПЕТРОВ

В Центъра за со ци ал-
на ре ха би ли та ция и 

ин тег ра ция се срещ нах с 
Росен Русинов, управител, 
кой то бе лю бе зен да раз ка-
же за ра бо та та на центъра. 
Социалната ре ха би ли та ция 
е бъ де ще то за пъл но цен но 
учас тие на пот ре би те ли те 
в со ци ал ния живот. Целта 
е да се по доб ри об щу ва не-
то на хо ра та с увреждания. 
Капацитетът на Центъра за 
со ци ал на ре ха би ли та ция 
и ин тег ра ция е 60 души, 
от ко ито 30 са де ца и 30 – 
възрастни. 

Центърът раз по ла га с 
раз лич ни ви до ве ус лу ги 
ка то пол з ва не на от дел ни те 
кабинети, съ об раз но пот-

реб нос ти те и же ла ни ята 
на хората, при ле жа ща та 
ма те ри ал на база, ко ято се 
със тои от ка би не ти за со ци-
ал ни дейности, за пси хо ло-
гич на рехабилитация, ло-
го пе дич на рехабилитация, 
дви га тел на рехабилитация. 
Всички те са обо руд ва ни 
с уре ди за раздвижване, 
кростренажор, елек т ри-
чес ка пътека, колело, уред 
за ко рем ни преси, тояжки, 

ги рич ки и други.
Кабинетът за му зи кал-

на те ра пия е обо руд ван 
със зву ко за пис на и зву-
ко оз ву чи тел на апаратура, 
пиано, кийтборд, ксилофон, 
барабан, тамбурина, 
тарамбуки, конгоси, 
бонгоси, китара, маракаси, 
кас та не ти и други.

Центърът раз по ла га съ що 
с ка би нет по трудотерапия, 
ме ди цин с ки кабинет, са-

ни та рен въ зел и двор с 
пей ки и дет с ка площадка. 
Сградата, в ко ято се пре дос-
та вят со ци ал ни те услуги, 
е об щин с ка собственост, 
прис по со бе на за хо ра с 
ув реж да ния – оси гу ре на 
е дос тъп на ар хи тек тур на 
среда. 

- В на ча ло то на 2009 го-
ди на ка па ци те тът на цен-
тъ ра бе изпълнен, а в на ча-
ло то на 2010 г. ра бо тех ме 
с 67 ду ши – спо де ля Росен 
Русинов. – Много хо ра с 
ув реж да ния от об щи на Лом 
имат го тов ност да пол з ват 
ус лу ги те на центъра. В мо-
мен та от ус лу ги те на цен-
тъ ра се въз пол з ват 87 ду ши 
– 37 де ца и 48 възрастни. 

На ни во са жиз не ни те 
уме ния за са мос то яте-
лен и не за ви сим живот. 

Предприетите мер ки 
за со ци ал но включ ва-
не на пот ре би те ли те 
на со ци ал на та ус лу га 
„Център за со ци ал на 
ре ха би ли та ция и ин тег-
ра ция” са включ ва не в 
гру по ви мероприятия, 
празници, екскурзии, 
театър, концерти, 
цир ко ве и дет с ки 
партита. Отбелязват 
го ле ми те празници: 
Великден, Първи юни 

– Международния ден на 
детето, Трети де кем в ри 
– Международния ден на 
хо ра та с ув реж да ния и пос-
ре ща не на Нова година.

Центърът про веж да 
дейнос ти за ин тег ри ра не на 
пот ре би те ли те в об щес т ве-
ния жи вот на Лом и съз да-
ва не на доб ри пар т ньор с т ва 
за ин фор ми ра на и ан га жи-
ра ща общност.■

Не удоб ни 
въп ро си

Димитър МАРКОВ, Враца 
Следи ли ня кой как во се па ке ти ра (бутилира) у 

нас от внос ни на сип ни и на лив ни продукти: кафе, 
уиски, зех тин...? Как во ни пред ла гат ка то хра ни и 
на пит ки го ле ми те чуж ди вериги, осо бе но при т. нар. 
промоции?

Ще мо же ли да спрем нап ли ва на не ка чес т ве ни 
сто ки (да не ка жа нап ра во боклуци) от Китай, Турция 
и другаде?

Защо на ши те по ли ти ци не за щи та ват съ на род ни-
ци те ни в чужбина? Пресен пример: до ри брат с ка та 
й Румъния се опъл чи на Сърбия за ра ди мал цин с т-
во то си там, а ние?

Защо угод ни чес ки сло жих ме знак на ра вен с т во 
меж ду „екс кур зи ан ти те“ ни из сел ни ци в Турция и из-
к ла ни те бъл га ри през пет те ве ка робство?

Защо тър пим един чужд пос ла ник да се дър жи у 
нас така, ся каш е не обик но вен дипломат, а про ку-
ра тор ка то Пилат в Юдея?

Защо за не уда чи те на всич ки на ши уп рав ля ва щи 
все е ви нов на пре диш на та власт, но осъ де ни няма? 

Накрая се питам дали не е прав хо лан децът (ци-
ти ран от Адела Пеева), кой то каза: „Не съм виж дал 
друга държава, ко ято тол ко ва да не оби ча хо ра та 
си!“?■

Мнение  

В Центъра за 
со ци ал на 
ре ха би ли та ция и 
ин тег ра ция в Лом
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Даниела ХИТОВА
Зам.-кме тът на Враца 

Красимир Богданов днес 
бе гост във фи ли ала на 
ЦДГ „Щастливо детс т во” 
в с. Три кладенци. Поводът 
бе празник, пос ве тен на 
Международния ден на 
ро ми те – 8 април. В при-
ветс т ви ето си той под чер та 
зна чи мос т та на сис тем на та 
и спе ци али зи ра на ра бо та 

с ро ди те ли те на де ца та от 
ет ни чес ки те мал цин с т ва 
за ус пеш на та им ран на ин-
тег ра ция в об ра зо ва тел на та 
система. Богданов по да ри 
на  дет с ка та гру па ком п лек-

ти за иг ра и конструиране. 
Сред офи ци ал ни те гос ти 
на тър жес т во то бя ха пред-
с та ви те ли те на об щи на-
та Маринела Петрова, 
Ваня Михайлова, Калина 

Дуранкева и Калин Диков и 
кме тът на с. Три кла ден ци 
Коцо Коцев.

Децата и ро ди те ли те 
бя ха пре съз да ли на сце-
на та ат мос фе ра та в ед но 

ром с ко семейство, на фо на 
на ко ято пред с та ви ха еле-
мен ти от тра ди ци он на та 
ром с ка култура. Прозвуча 
и ав тен тич на ром с ка пе-
сен в из пъл не ние на ед на 

от майките. Финалното 
пос ла ние  на чес т ва не то 
бе ше ори ги нал но за мис ле-
но  - под зву ци те на пе сен та 
”Ясен ме сец” от до ку мен-
тал ния филм на Адела 
Пеева „Чия е та зи песен?”, 
всич ки учас т ни ци се хва-
на ха на хо ро и ста на ха 
съп ри час т ни към при зи ва 
„Независимо от различията, 
ние мо жем да сме заедно.”■

Ромски праз ник 
в с. Три кла ден ци

Пи
ш

ат
  н

и

България е
там, където
има българи 

Тася ТАСОВА*
Здравейте! Първо бих искала специално да 

поздравя екипа, който безупречно и чудесно 
беше организирал цялостното техническото 
съдействие по време на днешния футболен 
мач „Левски” – „Монтана”! 

Да поздравя всички, които може би и сега 
продължават да охраняват неизправния 
влак, вместо да почиват в неделния ден със 
семействата си. По-често сме свикнали да 
критикуваме в ежедневието си и по-малко 
може би да благодарим, а аз точно това искам 
да направя- да благодаря и за още нещо. 
Случи се, че след мача две гуми на семейния 
автомобил бяха срязани, което на практика 
затрудни всякакво движение. Много сърдечно 
държа да благодаря на тези прекрасни мъже и 
момчета с пагони, които ми припомниха колко 
е хубаво да се чувствам усмихната и ведра, 
дори и в не толкова приятен момент. 

Тяхната грижа ми припомни какво е да си 
българка, да говориш своя език и да бъдеш 
наистина обгрижен с внимание. Видях не 
само съответно изпълнение на служебен дълг, 
но също така и дълбока човешка загриженост 
и съчувствие, че буквално всеки може да 
попадне в подобна ситуация. Видях добрина! 

Благодаря на служителите от Охранителна 
полиция, които цялостно се ангажираха със 
случая, а също се разпоредиха да бъда 
закарана и откарана обратно от един много 
симпатичен служител до управлението, за 
да подам жалбата си. Благодаря на онези, 
които настояха тя да бъде удовлетворена 
навременно и бързо! 

Благодаря за професионализма и 
неоценимата помощ по съставянето 
?!! Благодаря за ведрото и приятелско 
отношение на вашите колеги, които след 
работно време стояха до край на паркинга на 
стадион “Огоста”, въпреки че техните близки 
отдавна ги чакаха у дома. 

И накрая, благодаря на полицейския 
служител, който лично дойде да се увери, 
че техническата неизправност, породена от 
този тип асоциално поведение, е успешно 
отстранена, а ние можем по живо по здраво 
да се приберем вкъщи. Благодаря и за всички 
приветливи и усмихнати лица, които успях да 
срещна през цялото това време... Страхотни 
сте!! 

Е, не бихме „Левски”, но пък аз се 
уверих, че след лекарската професия най-
човеколюбива е тази на наистина добрия 
полицай. Бъдете здрави!

*Авторката е кореспондент на в-к 
“Емигранти” в САЩ, присъствала на 
футболната среща със семейството си.

Така е озаг ла вил сво ята 
най-но ва (15-та поред) 

кни га ува жа ва ни ят лекар, 
страс тен при вър же ник на 
пе ро то и наш съг раж да нин 
д-р Герго Цонков. Лично 
по мои наб лю де ния той се 
оказ ва най-про дук тив ни-
ят ав тор в об щи на Мездра. 
Хубавото е, че ко ли чес т во то 
има и ка чес т ве но покритие. 

В твор чес ка та си ла бо-
ра то рия д-р Цонков се е 
се тил да съ бе ре в ед но ця ло 
свои публикации, на ме ри ли 
мяс то през бли зо 80-го диш-
ния му жиз нен път вър ху 
стра ни ци те на местния, 
ре ги онал ния и цен т рал ния 
печат. Наред с то ва е съх-
ра нил дра го цен ни пис ма от 
из тък на ти писатели, жур на-
лис ти и общественици. 

„Когато чи та те лят раз-
т во ри гъс то на пи са ни те 
стра ни ци - пи ше в пред го-
во ра до айе нът на вра чан-
с ка та жур на лис ти ка Илия 
Борисов, - ще се убе ди в 
та лан та и да ро ва ни ето 
на то зи влю бен в пе чат но-
то сло во човек. И ще бъ де 
зап ле нен от на пи са ни те 
от зи ви за не го ви те кни ги 
от големите, с меж ду на-
род на из вес т ност пи са те ли 
Валери Петров и Николай 
Хайтов, от изя ве ни те 
мес т ни твор ци - пи са те-
ли и жур на лис ти Георги 
Тодоров, Кирил Радовенски, 
от д-р п. н. Мария Цоцова-
Додова, от вар нен с ка-
та пи са тел ка Христина 
Стоева, от ге ог ра фа и 
по ет Цоньо Неделкин... В 
те зи дъл бо ко съ дър жа тел-
ни и емо ци онал ни есе та се 
да ва вяр на оцен ка на твор-
чес ко то де ло на не го ва та 
вес т ни кар с ка и ли те ра тур-
на продукция.” 

Творбата на д-р Цонков е 
из раз на кон к рет ни мис ли 
за об щес т ве ни и ли те ра-
тур но-твор чес ки личности, 
ко ито имат при нос за кул-
тур но то раз ви тие на гра да 
и общината. С те че ние на 
вре ме то впе чат ле ни ята и 
оцен ки те за тях пос те пен-
но из б лед ня ват и за да ги 
съхрани, ав то рът пи ше сво-
ята „Книга в две час ти”. 

Ще ци ти рам от къс от 
от зи ва на Николай Хайтов: 
„Хубавото на Вашата 
про за е, че не се опит ва те 
да пра ви те ли те ра тур-

ни фокуси, а раз каз ва те 
честно, за ни ма тел но и 
мисля, че това, при все об-
щия ли те ра ту рен разврат, 
е го ля мо достойнство.” А 
Валери Петров допълва: 
„Езикът Ви е прив ле ка те-
лен и жив, но по-важ но то 
е, че от от но ше ни ето на 
ав то ра към от дел ни те 
слу чаи и от порт ре ти те 
на ня кол ко то лич нос ти 
в пос лед ния раз дел лъ-
ха ня как ва порядъчност, 
нравственост.”  

Втората част на книгата, 
озаг ла ве на „Хумор и са-
ти ра”, е ин те рес на пре ди 
всич ко с тематиката, по чер-
пе на от ис тин с кия чо веш ки 
живот. В нея ня ма ни що 
измислено. Със сво ята наб-
лю да тел ност ав то рът се е 
впечатлил, за пом нил или 
пре жи вял дейс т ви тел ни 
случ ки и събития и ка то из-
по вед та на мъ дър чо век ни 
ги е пре съз дал с пе ро то си. 

Четеш те зи редове, ин-
те рес но ти е, ус мих ваш се 
и в един мо мент се питаш: 

„Ама има ли та ки ва хо ра 
меж ду нас? Може ли то ва 
и то ва да се е случило?” 
Може, раз би ра се! Защото 
чес то пъ ти тън ки ят прис-
мех и ху мо рис тич но то вър-
вят ръ ка за ръ ка със сар-
каз ма и иронията, с леката, 
поч ти дип ло ма тич на по диг-
рав ка и... тъгата. Спираш да 
че теш и си мислиш: „Такъв 
е жи во тът ни, не сме ли 
същите?” 

Не е тук мяс то то да се 
спи рам кон к рет но на от дел-
ни те разкази. Нека все ки 
про че те то зи ред от бро ени-
ца та и сам да се убеди. Ще 
ка жа само, че в по вес т во ва-
ни ето има мно го мъдрост, 
мно го по ука от ед ни на 
пръв пог лед три ви ал ни 
случ ки и съ би тия - имен но 
в то ва е раз ков ни че то за ус-
пе ха на книгата. 

Съдържанието на вто ра-
та част на кни га та об х ва ща 
по ло вин ве ков ния твор чес ки 
път на автора: от 1962 г., та 
до на ши дни. Това са це ли 
50 години! И ка то зат во-

риш пос лед-
на та страница, 
се питаш: 
„Аджеба, 
с как во се 
променихме? 
Станахме 
ли по-добри? 
Продължаваме 
ли оп рос тя-
ва ме под път 
и над път?” 
Отговорът на 
те зи въпроси, 
за съжаление, 
е пре дел но 
ясен... Казва ни 
го д-р Цонков 
без заобикалки, 
ди рек т но и то 
не с присмех, 
не с подигравка. 
Казва го с бол ка 

и обида. С тън ка ирония, че 
сме такива: смеш но-тъж ни 
в не ве жес т во то си... 

А доб ро съ вес т ни ят чи та-
тел ще раз бе ре и още нещо, 
мо же би най-важното: все-
ки ред, вся ка ми съл от та-
зи кни га са из с т ра да ни от 
съз да те ля си. 

Той не са мо осмива, той 
тъ гу ва за ге ро ите си, за 
се бе си, за всич ки нас... 
Ценността на „Книга в 
две час ти” е в нейно то 
фи ло соф с ко послание. То 
по каз ва ши ро кия спек тър 
от об щу ва не то на ав то ра с 
хо ра та - от най-обик но ве-
ни те до све ти ла та в род ния 
литературен, по ли ти чес ки 
и об щес т вен небосклон. 
В то ва е го ля мо то й 
достойнство. 

И по не же оп ре де ле но 
мяс то в нея е от ре де но и на 
мо ята скром на личност, не 
мо га да не бла го да ря на чо-
ве ка и при яте ля д-р Цонков. 
На до бър път към след ва-
ща та книга! ■

Изстрадани 
разкази 

Кирил РАДОВЕНСКИ 

Нова  книга

▲ Д-р Герго Цонков и 
неговата „Книга в две 
части” 



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
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
   втора употреба от Германия

Магазин в Монтана: 
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

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

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

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

ЕТ „Владимиров ин же не ринг”

► Ремонти и ре цик ли ра не на ди зе ло ва 
го рив на апа ра ту ра за сел с кос то пан с ка и 
тран с пор т на тех ни ка
►Всички ви до ве рус ки ГИП и дю зи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-ци 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

Изработка и мон таж
на паметници.

Цялостно офор мя не на 
гро бищ ни паркоместа.

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

www.panteon-montana.com

с 18 април* Светла 
сряда. Преп. Йоан. Св. 
мчк. Виктор

ч 19 април* Светли 
четвъртък. Преп. Йоан 
Ветхопещерник

п 20 април* Светли 
петък. Живоприемни 
източник на Пресвета 
Богородица. Преп. Теодор 
Трихина

с 21 април* Светла 
събота. Св. свщмчци 
Януарий и Теодор в 
Пергия

н 22 април † Неделя 
след Пасха – Томина. 
Преп. Теодор Сикеот

п 23 април Св. мчци 
Александра. Св. мчк 
Лазар Български

в 24 април Мчк Сава 
Стратилат

с 25 април* Св. ап. и 
ев. Марк.

Хиляда бро шу ри на 
во да чи и път ни ци в МПС 
раз да до ха доб ро вол ци-
те от Детска по ли цейс ка 
ака де мия в Основно учи-
ли ще “Никола Първанов”- 
Лом в края на ми на ла та 
седмица. Листовките, 
при зо ва ва щи за пос та вя-
не на пред паз ни ко ла ни 
по вре ме на пътуване, 
са от пе ча та ни в рам ки те 
на на ци онал на кам па-
ния на МВР, про ве де на 
под мо то то “Да спа сим 
300 чо веш ки живота! Да 
пос та вим пред паз ни те 
колани!”. 

Участието на мла-
ди те доб ро вол ци в 
инициативата, про ве де-
на съв мес т но с пат ру-
ли на “Пътна по ли ция”, 
е с цел по ви ша ва не 
на ин фор ми ра нос т та 
на подрастващите, а 
и на всич ки учас т ни-
ци в движението, за 
рисковете, ко ито но си 
пъ ту ва не то без пред па зен 
колан. Тъжната ста тис-
ти ка показва, че “спес те-
ни те” 7 секунди, кол ко то 
от не ма пос та вя не то на 
ко ла на при пътуване, са 
кос т ва ли жи во та на по ве-
че от 300 души, за ги на ли 
през пос лед на та ед на 
година. Ежедневно пък 

уми рат по два ма души, 
во зи ли се на зад на та 
се дал ка и съз на тел но 
пре неб рег на ли коланите, 
заб луж да вай ки се, че не 
са в опасност.

“Включването на де ца-
та в та ки ва кам па нии има 
сил но дис цип ли ни ращ 
ефект, как то за са ми те 
тях та ка и за възрастните, 

ко ито шо фи рат и ко ито са 
от го вор ни за опаз ва не то 
на тех ния жи вот на пъ тя”, 
ка те го рич на е ин с пек тор 
Илияна Александрова- 
ръ ко во ди тел на про ек та 
“Детска по ли цейс ка ака-
де мия”. 

Извън рам ки те на кам-
па нийнос т та ос та ват 
нещата, за ра ди ко ито 

на ис ти на си стру ва да се 
ин вес ти рат 7 се кун ди при 
вся ко по тег ля не на път. 
Като га ран ция за това, че 
ня ма да се ли шим преж-
дев ре мен но от живота, 
кой то ни е отреден, ни то 
пък ще поз во лим той да 
бъ де пре обър нат то тал но 
за ра ди теж ки фи зи чес ки 
трав ми или инвалидност.■ 

1000 бро шу ри на во да чи и път ни ци
в МПС раз да до ха доб ро вол ци те

от Детска по ли цейс ка 
ака де мия в ОУ 
“Никола Първанов”- ЛомIN MEMORIAM

Сбогом, 
бай Недко!
На 9 ап рил вне зап но си оти де от нас

Недко
Дамяновски

Сбогом, бай Недко!
Ти си оти де от нас завинаги. Но в на ше то труд-

но ежед не вие за из да ва не то на в. „Слово плюс” 
ти ще ни лип с ваш много. Сега раз би ра ме кол ко 
мно го си пра вил за вес т ни ка и кол ко труд но ще ни 
бъ де от тук на та тък без теб. Не из дър жа чув с т ви-
тел но то ти сър це на то ва време на ка тас т ро фи и 
бедствия, на бо лес ти и не чу ва на беднотия. 

Твоят дос то ен път бе пре къс нат внезапно, 
неочаквано. Само пре ди ня кол ко дни ти бе ше с 
нас и пое своя ан га жи мент с раз п ростране ни ето 
на вестника, кой то бе ше аб со лют но безкористен! 
Ти бе ше из ку шен от жур на лис ти ка та и пи ше ше в 
мно го вес т ни ци ос вен нашия. 

Знаем тво ето име от  националния вес т ник 
„Машиностроител”, от „Отечествен зов”, от на шия 
„Слово плюс” и др. Но ка то по ще нец ти пра ве ше 
всич ко въз мож но на ши ят вес т ник да дос тиг не до 
по ве че хора! Благодарим ти!

Благодарим за това, че та къв изключителен
и прекрасен чо век работе ше с нас!
Сбогом, бай Недко! 
Прекланяме се пред свет ла та ти памет!

Параскева Маркова, Елеонора Цанова, 
Цветан Илиев, Иван Велин, Галя Севестакиева
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Големият хрис ти ян с ки праз ник 
Лазаровден из б ра ха чле но ве те на NW 
Motors, за да от к ри ят мо то се зон 2012. 
Фенове на дву ко лес ни те в гра да се съб-
ра ха пред катедралния храм „Свети 
Димитър”, къ де то тър жес т вен во дос вет за 
ус пеш на и бе за ва рий на го ди на на всич ки 
чле но ве на клу ба и тех ни те при яте ли от с-
лу жи архимандрит Евтимий . 

За ра дост на мно го то граж да ни ко ло на-
та, ес кор ти ра на от ор га ни те на ре да, нап-
ра ви де мон с т ра тив на оби кол ка на Видин. 
Остатъкът от де ня се пре вър на в ис тин-
с ки празник, за що то чле но ве те на клу ба 
спрет на ха не ве ро ятен ку пон в мес т нос тта 
Божурица  за всич ки по ка не ни и слу чай ни 
гос ти.

Мотоклуб „Северозападни мо то ри” же-
лае на всич ки учас т ни ци в дви же ни ето 
бе за ва рий на го ди на и да из пи тат ис тин с ко 
удо вол с т вие от шофирането. 

Специални бла го дар нос ти на ор га ни те 
на реда, ко ито се от не со ха с раз би ра не 
и оси гу ри ха нор мал но то про ти ча не на 
събитието. ■Слово плюс

"Северозападни мо то ри"
от к риха лет ния мо то се зон

Обучение по по жар на бе зо пас ност и за щи та на на се-
ле ни ето пре ми на ват уче ни ци те от 1 до 4 клас на VІІ СОУ 
„Професор доктор Асен Златаров” в Монтана през март

Теорeти ко-прак ти чес ки те за ня тия се про веж дат от слу-
жи те ли те на Областно уп рав ле ние „Пожарна бе зо пас ност 
и за щи та на на се ле ни ето” – Монтана.

Учениците от 4 клас се за поз на ха с пра ви ла та за по ве-
де ние при по жар в сгра да и при пол с ки и гор с ки пожари. 
Третокласниците се учи ха как да из пол з ват ин ди ви ду ал ни 
сред с т ва за за щи та на ди ха тел ни те ор га ни - противогаз, 
рес пи ра тор и па муч но-мар ле на превръзка, а най-мал ки те 
ус во иха пра ви ла та за по ве де ние при наводнение. 

В ро ле ви иг ри учас т ни ци те де мон с т ри ра ха прак ти чес ки 
сво ите знания, сръч ност и съ об ра зи тел ност за дейс т вия 
при из вън ред ни ситуации.

Тренингът има за цел да фор ми ра в уче ни ци те зна ния 
и умения, за пра вил но по ве де ние при пожари, бедствия, 
ава рии и катастрофи. Обучението се про веж да в ча са на 
класа, в сът руд ни чес т во с ръ ко вод с т во то на училището, по 
ини ци ати ва на гла вен учи тел Даниела Георгиева. ■Слово 
плюс

Двете та лан т ли ви пе-
ви ци на во кал но 

сту дио «Детски смях « при 
Обединен дет с ки ком п-
лекс «Ние, враб че та та» в 
Монтана се със те за ва ха 
с над 80 из пъл ни те ли от 
стра на та и чуж би на в ра-
ди окон кур са „Обичам те, 
мо ре”. Той е част от ХV 
Международен му зи ка лен 
фес ти вал „Море и спо ме-
ни”, кой то се ор га ни зи ра 
от Министерството на 
културата, Българското 
на ци онал но радио, Община 
Варна и чи та ли ще „Васил 
Левски 1945” в мор с ка та  
столица. 

В ра ди окон кур са имат 
пра во да учас т ват са мо 
де ца не на вър ши ли 16 г., 
ко ито из пъл ня ват пес ни с 
мор с ка те ма ти ка на род ния 
си език. В про дъл же ние 
на ме сец две не за ви си ми 
ед но от дру го жу ри та в 
София и Варна са оце ня ва-
ли из п ра те ни те за пи си на 
участниците. 

Емели Римпева учас т-
ва с пе сен та „Капитана”  
- м. Морис Аладжем, т. 
Веселин Ханчев от ре пер-
то ара на Лили Иванова. 

Анна Владимирова 
се пред с та ви с пе сен та 
„Сбогом, мое мо ре” – м. 
Чавдар Савелиев, т. Валери 
Петров – от ре пер то ара 
на Катя Филипова. Две те 
мо ми че та са кла си ра ни за 
радиоконкурса. Техните 
из пъл не ния зву чаха през 
по чив ни те дни по прог ра-
ма „Хоризонт” на БНР в 

пре да ва ни ята „Закуска на 
тре ва та” и „Рано в не де ля”.  
Радио Варна съ що ще из-
лъч ва пес ни те на одоб ре ни-
те кан ди да ти все ки дел ни-
чен ден, а през по чив ни те 
дни в пре да ва не то „Хиляда 
и ед на при каз ки”. 

Анна и 
Емели ще пе ят и на кон церт 
на от ли че ни те из пъл ни те ли  
в ра ди окон кур са „Обичам, 
те мо ре”, кой то ще се със-
тои на 06.05.2012 г. от 
11.00 ч. във Фестивалния 
и кон г ре сен цен тър в град 

Варна. Вечерта от 18 ч. ще 
се про ве де зак лю чи тел ни-
ят кон церт на фес ти ва ла 
„Море и спо ме ни”, къ де то 
ще ста не наг раж да ва не то 
на лауреатите, а спе ци ален 
гост на съ би ти ето ще бъ де 
звез да та Тони Димитрова. ■

Лауреати на конкурса 
"Обичам те, море"
Записи на Анна и Емели от ОДК „Ние, враб че та та” 
– Монтана ще зву чат в на ци она лен ефир

Зам.-кме тът на oбщина 
Видин Борислава 

Борисова от к ри ре ги онал-
на та сре ща на те ма „Добри 
биб ли отеч ни прак ти ки”, 
ор га ни зи ра на от Програма 
„Глобални биб ли оте ки” и РБ 
„Михалаки Георгиев”.

„Участието на община 
Видин в та зи прог ра ма е 
мно го важ но и по лез но за 
нас. Благодарение на под к-
ре па та в рам ки те на прог ра-
ма та Видинската ре ги онал-
на биб ли оте ка „Михалаки 
Георгиев” се пре вър на в 
един на ис ти на съв ре ме нен 
ин фор ма ци онен цен тър и 
нейни те ус лу ги са пред по-
чи та ни от мно го граж да ни 
и ин с ти ту ции” – ка за при 
от к ри ва не то на сре ща-
та Борислава Борисова. 
Тя коментира, че об що 6 
биб ли оте ки в се ли ща на 
те ри то ри ята на об щи на та 
са по лу чи ли пред ви де на та 

тех ни ка и ве че пред ла гат 
дос тъп до интернет и ка-
чес т ве ни ад ми нис т ра тив ни 
и ин фор ма ци он ни ус лу ги 
на жителите. Също та ка 
в рам ки те на прог ра ма та 
се про веж да обу че ние на 
библиотекари, ко ето е мно го 
по лез но за тях на та под го-
тов ка и ефек тив нос т та на 
работата. 

В на ча ло то на сре ща-
та Наталия Георгиева 
– уп ра ви тел „Връзки с 
об щес т ве нос т та и зас тъп-
ни чес т во то” в Звеното за 
уп рав ле ние на про ек та 
пред с та ви ино ва тив ни те 
ус лу ги в библиотеките. В 
ра бо та та по гру пи бя ха об-
съ де ни доб ри биб ли отеч ни 
практики.

В сре ща та учас т ваха и 
ди рек то ри на биб ли оте-
ки от гра до ве те Неготин 
и Кладово – Сърбия.  
■Слово плюс

Регионална сре ща
"Добри биб ли отеч ни 
прак ти ки"

Обучават деца на 
пожарна безопасност

ЕМЕЛИ

АННА
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Диана СИРАКОВА
Вече 20 го ди ни фолк-

лор ни ят ан самбъл към 
чи та ли ще „Цвят” във 
Видин рад ва по чи та те-
ли те на бъл гар с ки те на-
род ни танци. Юбилеят бе 
от бе ля зан с тър жес т вен 
кон церт на 4 ап рил т.г. 
На сце на та мла ди те въз-
пи та ни ци на хо ре ог ра фа 
Цветан Лозанов по ка за ха 
сво ето майс тор с т во в тан-
цо во то изкуство. 

Създаден през 1992 
година, ан сам бъ лът е 
нас лед ник на тан цов ия 
ан сам бъл на ви дин с ки те 

хи ми ци и фолк ло рен ан-
сам бъл „Вида”, на бо га тия 
им ре пер то ар и кра си ви 
костюми. 

Същата го ди на при ема 
за свое и име то на чи та-
ли ще то – „Цвят”. За ви-
со ки те си пос ти же ния в 
об лас т та на фолк ло ра през 
2011 го ди на ан сам бъ лът 
е удос то ен със зва ни ето 
„Представителен”. 

С мно го обич и ви-
сок про фе си она ли зъм в 
дет с ки те шко ли за на-
род ни тан ци с пре по да-
ва те ли Цветан Лозанов, 
Николина Василева и 

Татяна Стоянова се обу ча-
ват бъ де щи те учас т ни ци 
във фор ма ци ите на ан-
сам бъ ла – де ца от 5 до 12 
години. 

Съставът се гор-
дее с наг ра ди те си от 
Международния фолк-
ло рен фес ти вал  „Танци 
край Дунава”, от меж-
ду на род ни те фес ти ва ли 
в Унгария, Македония, 
Сърбия, Италия, Турция, 
Полша, Португалия, от 
на ци онал ни те фолк лор ни 
кон кур си за мла ди из пъл-
ни те ли „Орфеево из вор-
че” и „Орфеева дар ба”. ■

Фолклорен ансамбъл "Цвят" 
навърши 20 години

СНИМКА: АВТОРЪТ

Под зна ка на
Международния
ден на кни га та

Ненчо СЛАВЧЕВ
В учи ли ще „Л. Каравелов” във Видин  

от бе ля за ха Меж ду на род ния ден на 
дет с ка та кни га с кон курс за из ра зи-
тел но че те не под мо то то „Да по че тем 
за ед но при каз ки”. В над п ре ва ра та се 
вклю чи ха уче ни ци от 5-и и 6-и клас, в 
ко ито предва ри тел но бя ха про ве де ни 
вът реш ни прос луш ва ния за из лъч ва не 
на пред с та ви те ли за конкурса. 

Участниците бя ха оце ня ва ни от жу-
ри с пред се да тел Жоро Иванов – ак-
тьор от Кук ле ния театър, инж. Георги 
Георгиев – те атър-майс тор, и пре по-
да ва тел ки те Теменужка Паунова и 
Лора Любенова. Водещ на кон кур са бе 
по ете са та Диана Сиракова. Децата се 
бя ха спре ли най-ве че на при каз ки от 
Андерсен, но про зву ча ха и при каз ки от 
Ран Босилек, как то и бъл гар с ки на род-
ни приказки. Победител в кон кур са ста-
на шес ток лас ни кът Стилян Цветомиров 
с от къс от при каз ка та „Снежната 
ца ри ца” (Андерсен), а не го ви под г-
лас ни ци – пе ток лас нич ка та Антонина 
Любомирова с от къс от при каз ка та 
„Грозното па тен це” (Андерсен) и шес-
ток лас ни кът Александър Драгомиров с 

от къс от бъл гар с ка та на род на при каз ка 
„Къщовник”. Победителите по лу чи ха 
гра мо ти и книги, а за всич ки учас т ни ци 
в кон кур са Кук ле ни ят те атър оси гу ри 
спе ци ал ни по ка ни за две пред с тав ле-
ния на театъра. 

Под зна ка на Международния ден на 
дет с ка та кни га пре ми на и 19-го диш ни-
на та на Детския ли те ра ту рен клуб „Ив. 
Деспотов”. В два дни де ца та от из вес-
т ния в стра на та клуб се пред с та ви ха 
пред пуб ли ка та с про лет на та прог ра ма 
на дет с ка та фор ма ция към клу ба ДТГ 
„Жар” – „Сезони”, и  за бав но-са ти рич-
ния спек та къл „Българи от но во вре-
ме”, из пъл нен от ЕТС „Ив. Деспотов”. 
Специален гост на спек та къ ла бе ар хи-
ман д рит Поликарп. ■

Форумът, кой то се про ве де 
в края на ми на ла та седмица, 
съб ра в гра да под Околчица 
над 170 мла ди да ро ва ния от 
ця ла та страна. Участниците, 
пре дим но от му зи кал ни учи-
ли ща и сту ден ти с про фил 
“Музика”, бя ха на въз раст 
от 15 до 25 г., раз п ре де ле ни 
в три категории. В про дъл-
же ние на ня кол ко дни те 
се със те за ва ха в раз де ли те 
на род но пеене, кла си чес ко 
и поп и джаз пеене, ударни, 
народни, струн ни , мед ни 
ду хо ви и дър ве ни ду хо ви 
инструменти, пиано, ба ян и 
хореография.

Конкурсът се ор га ни зи-
ра от Министерството на 
образованието, мла деж та 
и науката, Националния 
дво рец на децата, Община 
Враца и СОУ „Отец Паисий” 
в гр. Враца. Авторитетното 
жу ри бе с пред се да тел проф. 
Илка Попова – за м. рек тор 

на Националната му зи-
кал на ака де мия и чле но ве 
– акад. Петко Радев, проф. 
д-р Ангел Македонски, 
проф. Елисавета Казакова, 
доц. Светла Калудова – 
Станилова, док. Стефка 
Оникян, доц. Борислава 
Танева и ас. Добромир 
Митев.  

Първа наг ра да в пър ва 
въз рас то ва ка те го рия жу ри то 
при съ ди  на 15 г. Борислав 
Вълов, кой то се пред с та-
ви с пес ни те „Душа” на 
„Диана Експрес” и  „Мария 
–Магдалена” от ре пер то ара 
на Филип Киркоров.

В съ ща та въз рас то ва ка те-
го рия вто ра наг ра да спе че ли 
16 г. Йоана Димитрова с пес-
ни те „Мини мо да” на Нели 
Рангелова и „Someone like 
you” на на шу мя ла та звез да 
Адел.

Във вто ра ка те го рия  
жу ри то при съ ди вто ра 

наг ра да и за 19 г. Силвия 
Момчилова, ко ято се пред с-
та ви с пе сен та „Нещо ме ча-
ка ня къ де” от ре пер то ара на 
Ивелина Балчева и пар че то 
„Нis Eye is on the Sparrow” 
на ду ета  Лорин Хил и Таня 
Блънт.

Още две вто ри наг ра ди 
в тре та въз рас то ва ка те-
го рия спе че ли ха Натали 
Ангелова – 21 г. и Клавдия 
Китанова – 22 г. Натали 
из пя „В очак ва не да съм-
не” на Ваня Костова и 
„You lost me” на Кристина 
Агилера, а Клавдия  се пред-
с та ви с „Кажи ми до ко га” 
на Маргарита Хранова и 
„Women in love” на Барбара 
Стейзънд.

Двете пре по да ва тел ки 
на наг ра де ни те пев ци  - 
Латинка Боева и Миглена 
Георгиева бя ха удос то ени с 
дип ло ми за пе да го ги чес ки 
постижения. ■Слово плюс

  Награди за 
"Ние, враб че та та"
Възпитаници на ОДК „Ние, враб че та та” - Монтана 
спе че ли ха 5 наг ра ди от VІ на ци она лен кон курс за
мла ди из пъл ни те ли „Дико Илиев” във Враца 

Мартен КАЛЕЕВ 

Никога не съм ха рес вал въз мож нос-
т та да го во ря и пи ша за автори, 

ко га то на вър шат оп ре де ле на „поч те на” 
възраст. Винаги съм съ зи рал по доз ри-
тел на бла го по же ла тел ност в по доб ни 
сло вес ни юби лей ни изблици. Но в слу-
чая ста ва ду ма за по ета Цветан Илиев, 
мой земляк, кой то е имал ори си ята да 
по пад не в жи во та не другаде, а в тоя 
пусти, ущорийски, Северозапад. 

До ден дне шен не се на учи да ча ка 
спо кой но от шу мя ва не то на времето, 
ко ето да се раз пи лее не из вес т но къ де 
за ед но с не мал ко то пиш ман чо ве ци и 
автори, а про дъл жа ва да се надява, че 
тоя свят все ня ко га ще олек не от към 
глупци. И вярва, че по ези ята е про ме-
ня ла и ще 
про ме ня нещо. 
Остави друго, 
но го пра ви по 
та къв начин, 
че ни ув ли ча 
и нас. Защото 
вла дее из кус т-
во то да го во ри 
и пи ше така, 
как то мо гат 
са мо сил-
ни те – тихо, 
все от дай но и 
талантливо. Макар не го ва та ду хов на 
енер гия да е мно гок рат но про ве ря ва не 
чрез без б рой огорчения, ма кар да се 
блъс ка ла в ко вар ни дилеми, не е на-
ма ля ла до днес, ма кар жи во тът му да 
пре ми на ва по па ва жа на без б ройни те 
илюзии. Той про дъл жа ва и про дъл жа-
ва да оп ро вер га ва пре дуп реж де ни ето 
на Чаплин, от п ра ве но към не го ва та 
дъщеря, че из кус т во то пре ди да ти да де 
крила, ти счуп ва краката. Може би за-
то ва той раз чи та на окрилението, ко ето 
ни то ид ва лесно, ни то се да ва даром, то 
е ка то чер ве ния кон с кра си ва усмивка, 
ко ято из ли ча ва ло шо то и зло ба та на 
камшика. Дори му е по мярка, кол ко то и 
да се опит ват ня кои да го пре мъл ча ват…

Не смея да го тревожа, но си мис-
ля – ни ма той все още не вярва, че 
жи во тът ни е са мо ед но дъл го и труд но 
пътуване, от ко ето ще се за вър нем един-
с т ве но ка то не чия сълза? А ле то пи сът 
ни, странен, мо же би по ве че из ли шен и 
поч ти ви на ги недочетен, ще е на те жал от 
де сет ки жи ви рани, ко ито ни ко му не би 
хрум на ло да ле ку ва…

Учудвало ме е ед но не го во качество, 
ко ето го нап рав ля ва и до ден дне шен – 
бър зо да пред чув с т ва тро ян с ки те ко не 
на посредствеността, ко ято се втур ва 

в убе жи ще то на ези ка ни. И не ги ща-
ди – ни то в лич ни те си срещи, ни то с 
на пи са но то вър ху бе ли те листи, ко ито 
стран но офор мят ко ро на та на ед но ог-
ром но ма ги чес ко дър во на съдбата. 
Понякога си мисля, че са мо Цветан 
Илиев е ори сан да ви тае в под не бе си-
ето на Северозапада за ед но със сво ите 
ико ни – естествено: Балкана, Околчица, 
Ботев; още по-ло гич но до тях Любимата, 
стиховете, завръщането, при ко ето до-
ри ста ри те ог ле да ла не ни разпознават.  
И да не стои са мо в Северозапада, 
ами и оби ка ля страната, ся каш да 
предупреждава, че му зи те не би ва да 
бро дят сред просяците, че пляч ка та от 
па мет та и кръв та бъл гар с ка ни кой ни ко га 
не мо же да ре цик ли ра… След сре щи те 

все ще се на ме ри свес тен и умен човек, 
ко ито да по са ди мълчания, та ка не об хо-
ди ми на всич ки ни, за да си спом ним за 
се бе си! И за прос тич ка та истина, че ще 
ус пе еш да на ме риш „оно ва не що” из вън 
се бе си, ако пър во си го тър сил и на ме-
рил в се бе си…  

Цветан Илиев е щас т лив ав тор и 
човек. Защото той се до ве ри на ду ми те 
и те му се отблагодариха. Доведоха му 
приятели. Той не гле да ше на тях ка то 
инструмент, а ка то на жи ви същества. 
Те се пре вър на ха в не го ва мяр ка за 
човечност. Макар и след тол ко ва години, 
ко ито им посвети, те не го предадоха. 
Той нап ра ви от тях обител, в ко ято ос-
нов на та му тре во га и мо лит ва бя ха и 
про дъл жа ват да бъ дат как да на пи ше 
стихове, по ко ито да ня ма до ри пе тън-
це от грим и лицемерие, с ко ито мо же 
да се ди ша и мисли. И око ло тях кръ жат 
пространства, съд би и събития. Има ги. 
Има го него. 

Сега ве че на ис ти на спо кой но и дос то-
леп но мо же да при сед не в ня кой жи тейс-
ки ъгъл и да чака, да чака. Докато всич-
ки пъ ти ща се втур нат към него. И той се 
от да де на зо ва им!

Но не вярвам, че ще го направи. 
Защото той са ми ят е път! ■

Цветан Илиев е 
орисан да витае 
в поднебесието 
на Северозапада


