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Трудни решения за
узаконяване на
ромските къщи

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА
KOZLODUY NPP

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Заявление

По
повод
на
твърдение
за
манипулиране на процедурата за избор
на консултант за удължаване на ресурса
на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй”,
коментирана от представящия се за
политически анализатор Стефан Гамизов
в предаването “Сеизмограф” по bТV на
09.04.2011 г., заявяваме следното:
На 17.02.2011 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
като възложител на обществени поръчки,
обяви процедура на договаряне с обявление
с предмет: “Комплексно обследване на
фактическото състояние и оценка на
остатъчния ресурс на оборудването и
съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ
“Козлодуй”.

Кратка хронология:

Ще създадем Агенция за интеграция на ромите, съобщи в Монтана
министърът по европейските фондове Томислав Дончев
Първолета ЦВЕТКОВА

Агенция “Стандарт нюз”
Тя ще поеме решаването
на въпроси, свързани със
социалното положение,
образованието, здравеопазването,
инфраструктурните проблеми на
ромската общност.
Министърът призна, че
мнозинството трудно приема
по- специалното отношение към
малцинствените групи. Получавам
много писма срещу това да се
правят жилища за ромите или да
се толерират с отделни програми
децата им. Аз съм спестявал за
жилище 10 години, казват едни,
и на мен ми е трудно да пращам
децата си на училище, казват
други.
Трудни решения се намират и за
узаконяването на ромските къщи.
Сега всяка четвърта ромска къща
е незаконна. Кварталите нямат
подробни устройствени планове,
улична регулация, собствениците
на къщите нямат легитимни
документи и не плащат данъци.

Ако узаконим ромските къщи,
вратичката в Закона за устройство
на територията ще използват
и собственици на хотели по
Черноморието, на тузарски вили и
т.н., обясни министърът.
Ромски лидери от страната
поставиха и други въпроси
с незаконните имоти, които
вълнуват жителите на гетата.
Шефката на правната комисия
на парламента Искра Фидосова
обеща бърза среща с министъра
на регионалното развитие
и благоустройството Росен
Плевнелиев, за да се решат
проблемите на собствеността
и гражданската регистрация.
В подготвяния нов закон за
регистрацията ще има и клауза,
която да дава възможност на
ромите без собственост да
получават документи като
граждани на България.
Искра Фидосова съобщи, че
се подготвя нормативна уредба,
с която държавата ще осигури
безплатен достъп до детски

Община Монтана
уведомява всички фирми и бюджетни
организации, че

тази година по изключение се
удължава срокът по чл. 19 А, ал. 1
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана до

30. 04. 2011 година
На всички фирми и бюджетни организации подали декларация в този срок, размерът на ТБО
/твърди битови отпадъци/ за 2011 година ще се
определя според декларираното количество битови отпадъци.

заведения на деца от 3 до 5 години.
Сега това е осигурено за деца от
5 до 7 години. Третият етап от
поемането на разходите за детски
ясли и градини ще обхване децата
от 1 до 3 години.
Стратегията на ЕС за
интеграция на ромите представи
евродепутатът Андрей Ковачев.
Свои предложения за
приобщаването на ромите
направиха много ромски
лидери, кметове на селища, в
които живеят компактни маси
от роми, представители на
неправителствени организации,
които работят сред тази общност.
Искаме роми за министри,
шефове на дирекции, заяви Георги
Георгиев от Лом. В общините да се
създадат дирекции за интеграция
на ромите, по един чиновник
като сега, не е достатъчно, каза
Георгиев.
Кръглата маса се организира от
партия ГЕРБ – Монтана, по повод
международния ден на ромите – 8
април.

• На 15.07.2010 г. Съветът на директорите
на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД взема решение за
стартиране на процедура на договаряне с
обявление на тема “Комплексно обследване
на фактическото състояние и оценка на
остатъчния ресурс на оборудването и
съоръженията на блокове 5 и 6 на АЕЦ
“Козлодуй”.
• На 21.09.2010 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
изпраща пакета документи за одобрение
от принципала “БЕХ” ЕАД за даване на
разрешение за обявяване на процедурата.
• На 13.01.2011 год. принципалът “БЕХ”
ЕАД издава разрешение на “АЕЦ Козлодуй”
ЕАД за обявяване на процедурата с ограничен
бюджет.
• На 17.02.2011 г. процедурата е обявена
в Регистъра за обществени поръчки,
Държавен вестник и Официален вестник на
Европейската комисия. Документацията е
публикувана и в интернет сайта на Агенцията
за обществени поръчки и в сайта на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
• Срокът за закупуване на документация е
09.05.2011 г.
• Заявления за участие се приемат до
19.05.2011 г.
• На 20.05.2011 г. подадените заявления
ще бъдат разгледани от комисия, определена
със Заповед на изпълнителния директор на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Към настоящия момент тръжни документи
са закупени от седем чуждестранни фирми
(западноевропейски, руски и американски)
и от осем български. Към този момент, в
съответствие с разпоредбите на Закона
за обществените поръчки, възложителят
няма право да огласи лицата, закупили
документация.
Основните изисквания към кандидатите
са общодостъпни и са обявени в сайта на
Агенцията за обществени поръчки. Поважните от тях са:
• Изпълнителят трябва да представи ясни
и убедителни референции за изпълнени
комплексни анализи и цялостни проекти за
продължаване на срока на експлоатация
на дайстващи атомни електроцентрали,
приети от регулаторните органи на страни от
Европейския съюз.
• Използваната методология трябва да
съответства на препоръчителните документи
на Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ) и на приетите стандарти и
регулаторни изисквания за атомни централи
в Европейския съюз.
Досега от кандидатите са зададени
общо осем уточняващи въпроса, чийто
отговори, в съответствие с принципите
на Закона за обществените поръчки за
публичност и прозрачност, свободна и
лоялна конкуренция, равнопоставеност и
недопускане на дискриминация, са изпратени
до всички, закупили тръжните документи, и
са публикувани в Регистъра за обществени
поръчки към Агенцията и в сайта на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
ОТДЕЛ “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

Слово за делника

Във Враца

писмо до министъра
В
на транспорта,
информационните технологии и

съобщенията се казва:
“Преди време помолихме
заместник-министър Московски
за среща между служители на
Община Враца, от една страна, и
представители на министерството
или представители на проектантския
колектив, от друга, за запознаване
с предвижданията на проект
Техническа помощ за модернизация
на жп линия Видин-София за
територията на гр. Враца, която не
беше осъществена.
На 07.03.2011 г. се проведе
обществено обсъждане на Доклад
за оценка на въздействието върху
околната среда за инвестиционно
предложение “Модернизация на
железопътна линия Видин-София”.
На обсъждането бяха представени
идейни проекти за участъка от
железопътна линия от София до
Руска Бяла и за участъка от Видин
до Медковец.
За участък II Брусарци
(Медковец) – Руска Бяла (Мездра),
в който попада гр. Враца, не беше
представен проект.
Обяснението, дадено от
представителите на възложителя и
проектанта за предвижданията на
проекта на територията на гр. Враца,
е изключително притеснително
за общинската администрация и
гражданите.
Безпокойството идва от няколко
посоки.
Железопътното трасе, минаващо
през града, разделя територията му
на две части, като за преминаването
на пешеходци и МПС от едната в
другата към момента има изградени
само две съоръжения, отстоящи
на големи разстояния едно от
друго. Това ще създаде проблем
с придвижването на хората от
едната част на града към другата.
Реално 2/3 от жителите ще бъдат
с ограничен достъп до центъра
на града, където се намират
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Новата жп
магистрала

няма да е
безопасна
административните сгради и
представителства на държавните
институции и учреждения. Съгласно
действащия общ устройствен план
на град Враца преминаващата
през жп магистрала ще се пресича
на четири места с различни
транспортно-комуникационни
съоръжения, а към момента са
изградени само две връзки – 1
подлез и 1 надлез.
Следва проблемът с
шумоизолирането и безопасността.
На стр. 41 от Доклад за ОВОС на
инвестиционното предложение е
вписано следното: “В разглеждания
проект за модернизация на жп
линията Видин-София няма
участъци с намалени отстояния,
съгласно изискванията на Наредба
7”. Това категорично не отговаря
на истината за големи части от 4
квартала – “Калянци”, “Сениче”,
72 и “Металург”. По протежение на
трасе с дължина 4,5 километра се
намират жилищни сгради, които
реално са на отстояние между
20 и 40 метра от крайния коловоз
на линията, с което са нарушени
изискванията за хигиенно-защитна
зона от 50 метра. Много от
жилищните сгради са многоетажни
блокове. Не е отчетен дори
фактът, че на раздстояние 1600 м

Община Враца
настоятелно иска
от държавните
институции и
ведомства яснота
и промени по
проекта за новата
железопътна
магистрала

нивата на шума от жп магистрали
удовлетворяват норматива за
вечерно време, а от жп линии I и
II категория норматива за нощно
време, тъй като по права линия
дори Балканът не отстои на такова
разстояние. В мерките, визирани
в Доклада за ОВОС, в т. 7.1.5 за
Враца е предвидено проучване
за траншейно преминаване
поне в участъците, в които това
е възможно: при влизането
и излизането на трасето в/от
населеното място да се изпълнят
транспортни шумозащитни
екрани успоредно на линиите, а
предложението е по цялото трасе,
което минава през града, това да
бъдат огромни 4-метрови бетонни
стени. На много места по света
те са естетизирани със залесени
земни насипи, но това за Враца
е невъзможно, тъй като липсва
пространство. Отстоянието от
жилищните сгради е от 20 до 40
метра, а на два метра успоредно
минава път Е-79. По време на
общественото обсъждане експерти
от Община Враца направиха
предложение трасето да преминава
подземно, бе отговорено, че това
е много скъпо удоволствие и на
този етап е невъзможно. Друг е
въпросът, че такова подземно

Ремонтират
междуселските
пътища
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преминаване е предвидено за много
други участъци с приблизителна
обща дължина 37 километра и
неизменно следва другият – с колко
ще се оскъпи проектът, ако то е 42
например например, при това, за
да защити сигурността на хората?!
Дори най-непредубеденият човек,
виждайки цялото трасе, забелязва,
че линията почти навсякъде
е изнесена извън населените
места, а изключение правят само
Враца и Криводол. По време
на общественото обсъждане бе
поставен въпросът защо линията
не следва околовръстния път до
Оряховско шосе и жп линията ще
преминава през пречиствателната
станция за отпадни води на Враца,
както и че никой няма да ползва
жп транспорт, ако гарата е извън
населеното място. Това предизвика
поне три риторични въпроса:
Задължително ли е наистина
линията да преминава точно през
пречиствателната станция? Не е
ли по-благоприятно да се изгражда
трасе на терен, който все още не е
обременен със сгради, съоръжения
и друга инфраструктура, имайки
предвид факта, че недостроената
част на околовръстния път е
именно такъв терен? Аргументът, че
никой няма да ползва железопътен
транспорт, ако гарата е извън
населеното място, пък звучи
съвсем несъстоятелно, тъй като с
пълна сила би важал за Ботевград,
Монтана, Видин и т.н.
Във връзка с всички изложени
причини кметът на Враца д-р
Костадин Шахов, главният
архитект на града Данаил Дилков
и всички експерти от Общинска
администрация възразяват срещу
така разработеното техническо
задание и настояват за промени,
които да гарантират съвременно
изграждане на железопътна
инфраструктура, съобразена
със сигурността на хората и
нормативните изисквания.

ЗАМ.-КМЕТЪТ РУМЕН АНГЕЛОВ

В Монтана

Общата стойност на целевата
субсидия е 111 400 лв.
Стартира ремонтът на
първия обект от четвър
токласна пътна мрежа
на Община Монтана, съ
общи зам.-кметът Румен
Ангелов. Близо 1 киломе
тър метра от улица „Димитър Ерийски” /входизход на Монтана от се
ло Студено буче / ще бъ
дат преасфалтирани след
подмяна на 400 м водопровод. 70 хиляди лева
струва ремонтът на участъка, който се извърш
ва със съдействието на
ВиК - Монтана. Изпълнител на обекта е „Пътинженеринг М” след прове
ден търг.
Още три обекта са
включени в годишната
програма за ремонта на
междуселищните пътища
в общината. Общата стойност на целевата субси
дия е 111 400 лева. 11 400
лева са отделени за пътя
до Г.Церовене, 15 000 хи
ляди лева - за участъка от
Габровница до Вирове и
още толкова - за входа на

село Белотинци.
Освен четвъртоклас
ната пътна мрежа от та
зи седмица започва и ос
новният ремонт на улици
в град Монтана. Програмата се финансира от соб
ствени приходи. Нов ас
фалт ще бъде направен
около блоковете №3 и №5
в кв. „Младост” след под
мяна на етернитовия во
допровод с полиетиленов. Реконструкцията е
съобразена с плановете
на ВиК – Монтана. Стойността на обекта е 113 хи
ляди лева. След проведен
търг за изпълнител е оп
ределена фирма „Стройко 2002” – Монтана. Още
три участъка от улици ще
бъдат основно ремонти
рани през този строите
лен сезон. Това са улица
„Стамен Илиев” /в учас
тъка между ул. „Янтра” и
ул. “Тунджа”/, ул. „Велико Търново” /в участъка
между ул. „Янтра” и ул.
“Тунджа”/ и ул. “Стефан
Савов” / в участъка меж

ду ул. „Св. Климент Охридски” и ул. „Странджа”
Започна и ремонтът на
тротоара от дясната стра
на на ул. „Цар Борис ІІІ”
в посока поликлиниката.
Ще бъде изградена 500
кв. метра нова настилка. Изпълнител на обек
та е „Билдинг” – ЕООД –
Монтана.
Пак през април ще се
подменят и всички липс
ващи и изпочупени зна
ци от вертикалната мар
кировка на градските пътища. Ще бъдат поставе
ни и нови на места, посо
чени от Пътна полиция –
Монтана. Общината е за
купила 50 нови знака за
2000 лева. Дейността се
извършва от Общинското
предприятие „Чистота”.

езултатите от националното преброР
яване показват, че българите са 7
351 234. Според статистиката най-много (почти 9 млн), сме били през 1985 г.
През следващите 2 г. населението намалява. От 4.12.1992 г. до 1.03.2001 г. броят
на българите, в резултат на миграционните процеси, е намалял с 217 809 души, а общо за периода от 1985 до 2001
г. поради външна
емиграция страната
е загубила 680 000
души. От общо 7
351 234 преброени
българи 72.9% или
5 357 633 души живеят в градовете. 27.1
% или 1 993 601 души живеят в селата.
Преброени са 2 826 740 домакинства,
като средно в едно домакинство живеят
2.6 души. Броят на жилищата е 3 898 688
и в едно жилище съответно живеят средно 1.9 души.
Към 1 февруари 2011 г. жените у нас са
3 770 897 – 51 %, а мъжете – 3 580 337

души (49 %). Така на 1000 мъже се падат
1053 жени. При преброяването през 2001
г. това съотношение е било 1052 жени на
1000 мъже.
Стана ясно и че 1 172 208 (16 %) са децата от 0 до 17-годишна възраст. 4 789
967 са лицата от 18 до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст.
Според доклада, изготвен от НСИ,
настъпват изменения във възрастовата структура на населението. Налице
е засилващ се процес на демографско остаряване, който
се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години. За наличието на такъв процес сочат данните от 2001 г., когато под 18-годишна възраст лицата са били 19.4 %. Същевременно се увеличава
делът на населението във възрастовата
група 18-64 години.

Българите
са 7 351 234

Слово за делника
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Георги Пенков,
кмет на Община Оряхово:

Най-важното
е да оцелее
общината
През есента ще стартира изграждането на
ветрогенераторен парк за 250 млн. евро
Елеонора ЦАНОВА

Попитахме кмета на
Оряхово, ще му стигне
ли бюджетът за тази година и докога, кои са заложените приоритети в
него. За съжаление Георги Пенков не бе оптимистично настроен. Лаконично той заяви, че най-важно за него и за общинската управа за 2011 година е оцеляването на общината и съхранението на общинските структури.
- Това, което можем да
направим с тези малко
пари, е толкова малко, че
не си заслужава да се коментира. От 280 километра улици, средства
имаме само да направим
както трябва 50 километра, за да са доволни хората и да им е удобно
да се движат и пътуват.
Това, което ще свършим
с тези средства, е толкова
нищожно.
Един много конфликтен проблем се подаде тези дни в медиите.
РИОСВ - Враца обяви, че
ще санкционира общината и кмета за това, че
не превеждат средствата, които се полагат за извозения боклук на сметището на територията на
община Оряхово, но се
стопанисва от сдружение,
в което влизат и съседните общини. Ето какво
каза по този проблем оряховският кмет:
- Забавили сме едно
плащане към РИОСВ Враца и сме го забавили
именно по тази причина,
че общините не ни плащат. Община Козлодуй не

е дала от октомври месец
нито лев. След последните разговори с кмета на
Козлодуй имаме уверението, че ще се издължат с
всички суми. Извозването на един тон боклук до
сметището край Оряхово им струва по 19 лева
плюс две допълнителни
суми, които отиват в националния фонд. Аз дори
бях предприел действия
за спиране на карането на
твърдите битови отпадъци. За съжаление, това не
може да се предприеме,
по закон съм задължен да
приемаме отпадъците, да
ги обработваме, а те пък,
също по закон, са длъжни
да си платят сумите. Борован е един от най-големите длъжници, докарали
са за февруари едва пет
тона отпадъци, питам се
какво правят с останалите боклуци.
Знаем, че едно от найболните и тревожни неща
в крайдунавския град са
свлачищата, които всяка
пролет и есен с дъждовете сякаш оживяват и
правят огромни поразии. Само преди години
бяха унищожени буквално от тръгналите към реката земни маси десетки
къщи, хора останаха без
подслон. Попитахме Пенков какво се прави сега,
изпълняват ли се обещанията на държавните институции.
- За обещанията и за
сумите, които са платени на фирмата, изпълняваща укрепващите дейности по свлачището, не
мога да кажа, това са директни разчети и догово-

ри между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и фирмата изпълнител.
Непрекъснато следя работата там и така, както
напредват смятам, че до
средата на лятото, найкъсно до края на летния
сезон, ще бъдат изпълнени всички мерки, залегнали в програмата за укрепването на свлачищния район. На практика има опасност да се появят нови свлачища, ние
постоянно следим района и информираме министерството, което има
законови пълномощния
да взема решения и предприема мерки за оздравяването. Преди две седмици имаше отново свлачищни процеси, за съжаление на терен под водоема на града. Надявам се,
поне засега, то да не се
активизира повече и да
не засегне водоема, който
е в същия район, квартал “Зелена бара”, който
стана преди време голямото бедствие.
Това, което е дадено за
проекта по спасяването
на свлачищата край Оряхово, е едва една трета от
целия обем работа, която
трябва да бъде свършена,
за да се реши трайно и
със сигурност проблемът
- обяснява кметът.
- Свлачища край Оряхово винаги е имало и ще
има. Три са нещата, които
влияят за събарянето на
земните маси. Първо,
това са подпочвените води, които се укрепват в момента. Но това
са действия не повече от

една трета от цялостната
дейност, която би трябвало да се извърши, за да
има безопасност и сигурност. Другото са дейностите по водопроводната
мрежа и по канализацията на града - уточнява
Пенков.
Попитахме и за къщичката, където е живял един
от най-големите и обичани български музиканти,
авторът на голямото Дунавско хоро, пред което
не устоява българското
сърце, където и да се намира, за дома на Дико
Илиев, рухнал при голямото свлачище. Оряховският кмет обясни, че с
решение на Общинския
съвет е извършен външен ремонт на една къща
в центъра на града, където да се приюти музеят
на Дико Илиев, но сградата все още не е напълно готова за приемане на
експонати и на гости. Ще
чакат с готов проект отваряне на подходящ прозорец по някоя от европейските мерки, за да кандидатстват и получат
пари за доизграждането на новия музей на музиканта.
През есента край Оряхово, заемайки голяма
част от околните пустеещи полета, ще стартира изграждането на големия ветрогенераторен
парк. Това ще стане на

Музей на българските занаяти

три етапа, а инвестициите в мащабния проект са
за 250 млн. евро.
Със съжаление Георги
Пенков сподели, че Общинският съвет все почесто се отказва от готови и внесени вече проекти и ги изтегля, решавайки, че няма смисъл те да
бъдат реализирани при
тези условия.
- Подписали сме договор с министерството,
подготвили сме тръжната
процедура, стигнали сме
до авансово плащане и
решаваме, че вече няма
смисъл да се прави и се
отказваме. В общи линии
средствата идват две години след изпълнението
на проекта, това е обезкостяване на общинската хазна. Спъва ни и непрекъснатата промяна на
условията след сключването на договора с министерството, промени
на ход, което пък е убийствено. За “В и К” проекта ни срокът на договора
е изтекъл, бави се.
За тази година, като
най-добро за общината,
което реално може да се
направи, е довършване
на дейностите и окончателното решаване на проблема със свлачищата.
И тъй като поне аз
знам от десет години, че
Дунав мост-три е една
лелеяна мечта за оряховчани, попитахме кмета и
за него. Въпреки че при

срещата на председателя
на Народното събрание
Цецка Цачева с хората
тук тя попита след като
се направи този мост и
тръгнат товарните камиони има ли инфраструктура, има ли подходяща
база тук, хората го очакват и разчитат да съживи града им. Да събуди
както затихналото пристанище с остарялата изронена, овехтяла сграда, която е уникална по
своята архитектура, така
и грозните полусъборени
градска къщи по центъра, строени някога по европейски тертип и придавали на Оряхово онзи
вид, който градът заслужава да има и сега.
До две години трябва да бъде изготвен както
идейният, така и работният проект за моста.
Оказва се, че такъв досега няма. Според народния представител д-р
Янко Здравков през тази
седмица ще има среща на
потенциалния румънски
инвеститор при министъра на транспорта Александър Цветков по бъдещето на мечтата Дунав
мост-три . По договореност с Румъния, ние ще
строим моста при Видин-Калафат, а румънците при Оряхово-Бекет, който мост трябва да
бъде готов до 2020 година, както заяви депутатът
от ГЕРБ.

Експозицията е дело
на учителя краевед
Стефан П. Стефанов
от Монтана
Крум КРУМОВ

в монтанско училище

Музей на българските занаяти е направил
във Второ СОУ „Никола Вапцаров” в Монтана
учителят краевед Стефан П. Стефанов. С по
мощта на учениците и учителите от училището
Стефанов е събрал множеств
 о произведения
на местни занаятчии от последните два века.
В музея могат да си видят български на
ционални носии от шаяк, тъкачни станове от
преди повече от 100 години, хурки за ръчно
предене на вълна, битови стомни и чинии,
ръчно изковани пещи за печене на хлеб
ни изделия в домашни условия, кобилици,
люлки, торби, плетени от тръстики кошници,
опинци, калпаци, вълнени чорапи, земедел
ски инструменти, грамофони от началото
на миналия век и т.н. Стефанов сподели, че
събира произведения от народния бит от де
сетилетия и чрез музея иска да съхрани за
идните поколения наследството на българския
Северозапад.

Слово интервю
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-н Барзин, какво предвижда бюджетът на общината в
социалната сфера през
2011 г.?
- Бюджет 2011 е аналогичен на Бюджет 2010.
Но смятам, че с добро и
разумно управление ще
се справим и през 2011г.
Реализирането на социалната политика е една от основните отговорности на Община Вълчедръм като публична
институция. Предпоставка за създаването на
адекватна мрежа от социални услуги и предотвратяването на институционализацията е добрата оценка на нуждите на
общността.
Обществената трапезария е социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Чрез разкриването й се осигурява топла храна за 50 с��
���
амотно живеещи от Вълчедръм, получаващи ми���
нималн����������������
и���������������
пенси���������
и. Храната се приготвя в стола,
който е изграден в сградата на общината и се
ползва от “Домашен социален патронаж”. За
лицата, които са трудно
подвижни и живеят отдалечено от трапезарията, храната се доставя на
място.
В условията на застаряване на населението и все по-нарастващата нужда от грижи за
възрастните в разкритата през 2009 г. обществена трапезария се предоставя храна на 50 самотно
живеещи хора с мини�����
мални пенсии.
През 2010 г. стартира изпълнението на Проект “Подкрепа за достоен живот”, осъществяван
с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси 2007-2013г.”, по
който Община Вълчедръм
е партньор.
За ползватели на социалната услуга „Личен
асистент” по Проекта могат да кандидатстват хора
с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна
грижа/обслужване, в т.ч.
и деца с трайни увреждания, отговарящи на определените по проекта условия.
В изпълнение на Проект „Подкрепа за достоен живот” от началото на
тази година започна да се
предоставя и социалната
услуга „Личен асистент”
на 18 нуждаещи се, а от
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Иван Барзин, кмет
на Община Вълчедръм:

Не достигат
лекари в
общината
Смятам, че с добро
и разумно управление
Община Вълчедръм
ще се справи през 2011 г.
и с този бюджет

средата на март услугата ще се предоставя и на
още 10 души с трайни увреждания.
Общината се ангажира
със създаването
на организация
професионалисти
капацитет за управление
и качествено
предоставяне на услугата
“Личен асистент“.
Във Вълчедръм домашният социален патронаж е
разкрит през 1986 г. Чрез
него се приготвя и доставя храна на възрастни
хора.
70-90 души се ползват
от услугата ежедневно.
Обслужват се 9 населени
места в общината. От услугите му не се ползват
само селата Долни Цибър
и Горни Цибър. През летните месеци броят на хората се увеличава значително и достига до 120
души.

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

Домът за възрастни хора със сетивни увреждания (ДВХСУ) започва своята дейност през
2004г. Той е дом от пансионен тип, в който живеят хора, отделени от своята домашна среда. Капацитетът на този дом е 48
души. Предлаганата храна в дома е разнообразна
и съобразена със здравните потребности на хората, осигурява се и необходимата диета за диабетици. В дома работят две
медицински сестри с дългогодишен опит и личен
лекар, денонощно за хората се грижат 10 санитари с дългогодишен стаж
в дома.
- Става много тревожен въпросът с безработицата. В какви рамки е
тя в общината?
- Процентът на безработица в община Вълчедръм е традиционно

ведения и един обединен
детски комплекс.
Осигурено е пътуването на учениците в задължителна ��������������
училищна въз�������������
раст с три ученически ����
ав���
тобуса и два договора с
частен превозвач. За пътуващите учители са осигурени средства за изплащане на пътните в размер
на 85%.
Шестгодишните деца
от подготвителните групи
на детските градини получават безплатни закуски. Осигурени са закуски и за учениците от І-ІV
клас във всички училища
по НП „За по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна
възраст” – 33 437 лв.
Организирано е обедно хранене на пътуващите ученици от средищните
училища и на всички първисок. Към 31.12.2010 г.
вокласници, които са на
регистрираните безрацелодневно обучение.
ботни са 1 420 души или
Осигурени са безплат30,85 % от трудоспособни
учебници за учениците
ното население.
от І до VІІ клас и безплатВ общината няма прони помагала за 5 и 6-гомишлени предприятия и
дишните деца в детските
основният източник на
градини.
доходи на населението е
Успяхме да се включим
земеделието.
в
проекта
на МОН за заНо Вълчедръм е сред
общините с най-много на- дължителна предучилищна подготовка на децата,
ети безработни лица по
програми за временна за- навършили петгодишна
етост. В момента те са възраст.
Продължава интегри307 души.
раното
обучение на деца
През 2010 г. по програмите за временна заетост със специални образователни потребности, подбяха осигурени 935 рапомагани от специалиботни места.
сти към Ресурсен център
- Какви грижи полагр.Монтана.
га общината за образоПрез 2011г. предстои
ванието?
честването на юбилеите
- За нашите деца в обна ОДЗ „Слънчице” – гр.
щината има система от
учебни заведения: гимна- Вълчедръм – 25 години;
на ЦДГ „Щастливо детзия, пет основни училиство” – с. Долни Цибър –
ща, пет детски градини,
две обединени детски за- 25 години; на ЦДГ „Све-

тулка” – с. Мокреш – 40
години.
- В здравеопазването
какви наболели въпроси предстоят за разрешаване и как ще процедирате?
- Във Вълчедръм има
изграден Филиал за спешна медицинска помощ
(ФСМП) към Център за
спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана. ФСМП обслужва единадесетте населени места
на община Вълчедръм и
селата Якимово и Дългоделци от община Якимово, или около 14 200 души
население, от които около 2400 са деца. Във филиала работят двама лекари, четирима фелдшери,
шест медицински сестри,
шест шофьори и един санитар. Нужни са ни още
четирима лекари. Населените места са разпръснати
върху голяма територия,
пътната инфраструктура е
в много лошо състояние,
а всичко това води до затруднения при обслужването на болните.
Отрицателният демографски прираст с непрекъснато намаляващ брой
на населението, особено
в малките населени места, лошата инфраструктура, лошото състояние на
сградния фонд, липсата
на стимули за привличане
и задържане на лекари на
територията на общината,
липсата на собствени кадри и обучаващи се, са голямо предизвикателство
пред местната власт и са
сериозни предпоставки за
дисбаланс в качеството и
обхвата на медицинското
обслужване на хората от
общината.
Слово плюс

Слово за празника
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Бяха
наградени и
победителитe
от конкурса
за детска
рисунка
„Животът
в горите
Петя ГЕНОВА

Официалното отбелязване на Седмицата на гората се проведе на 5 април в Клисурския манастир, а домакин бе Регионалната дирекция на горите – Берковица.
Присъстваха много гости - заместник-министърът на Министерството
на земеделието и храните
доц. Георги Костов, инж.
Доцов и кметове на общини под юрисдикцията
на РДГ - Берковица, Любомир Иванов, народен
представител, Десислава Танева, председател на
комисията по земеделие в
Народното събрание, областните управители на
Монтана, Враца и Видин,
представители на Полицията и Пожарната, представители на Изпълнителната агенция по горите, на регионални дирекции по околна среда и води и много колеги от цялата страна.
По традиция началото
бе дадено с тържествен
молебен за българската
гора. Това е така от 12 април на далечната 1925 година, когато за пръв път
на пл. “Ал. Невски” в София е отбелязан Денят на
българската гора. Молебенът бе отслужен от Негово високопреосвещенство Видинския владика
Дометиан, Велишки епископ Сионий, игумена на
Клисурския манастир дядо Антим и дядо Иван от
Ново село.
Последва официалното връчване на отличията „Лесовъд на годината”,
„Служител по опазването
на горите”.
Снежана Гърданска, директор на ДГС Оряхово стана “Лесовъд на годината”, същата награда
за своя 40-годишен стаж
в Дивечовъдното стопанство “Миджур”, Белоградчик, получи и Тодор Иванов. „Служител
по опазването на горите”
е Людмил Тонев от ДГС Монтана.
Бяха наградени и победителите от конкурса за
детска рисунка „Животът в горите”. Повече от
600 рисунки са изработили децата от Северозападна България и те ще бъ-

По случай
Седмицата
на гората
Дирекцията на
Природен парк
“Врачански
Балкан”
поздравява всички
работници, експерти
и учени в сферата на
горското стопанство и
им желае ползотворна
и спорна работа през

В Клисурския манастир
отбелязаха Седмицата
на гората
дат изпратени за участие
в международен конкурс,
посветена на 2011 – Световната година на горите.
Наградите бяха в две
възрастови групи. При
малките безапелационно
и трите приза отидоха във
Враца. Първо място - Анна Христова, второ - Теодора Теофилова и трето Стела Николова.
При по-големите на
първо място се класира Поля Иванова от Монтана, на второ - Стефани
Николова от берковското
Трето училище.
Награда връчи и АЕЦ
“Козлодуй” на Анна-Мария Герасимова от Берковица.
Приятната изненада на
официалната част бяха изпълненията на Орлин Горанов и Мариана Попова.
Орлин Горанов изпълни двата химна на нашия
град “Берковица” и “Малинарка”, с което развълнува всички присъстващи
и направи чудесна реклама на града ни пред гостите от цялата страна.
Всички запяха заедно
с двамата изпълнители,
когато те подеха “Хубава си, моя горо”. Част от
тържественото отбелязване на Седмицата на гората бе засаждането на Паметна кестенова гора над
Клисурския манастир.
Всеки гост на празника
има възможност лично да
посади кестенова фиданка. Гората е с площ 2 декара и официално бе предадена от Ваня Каменова
- директор на РДГ - Берковица на випуск 2011 на
Лесотехническата професионална гимназия, кои-

то да се грижат гората да
стане здрава и силна.
Директорът на ЛПГ
Христина Христова и
доц. Г. Костов откриха и
паметна плоча в началото
на новата кестенова гора.
Проведе се кръгла маса и дискусия по Закона за горите и устойчивото управление на горите
с представители на централната и местна власт.
Мащабното отбелязване на седмицата на гората в рамките на Световната година на горите повиши обществената информираност и ангажираност с опазването на това голямо богатство на планетата. Мотото на кампанията „Гората за хоратa” акцентира
върху огромното значение на горите за бъдещето на планетата и човечеството.
цялата година!
Нека всички
заедно
да опазим
красотата и
уникалността
на българската
гора, защото
опазването
на горите е
опазването на
нашия живот!
Тази година
традиционната
проява се провежда
под мотото „Гората
за хората”.

Рекордно количество електроенергия
произведе АЕЦ “Козлодуй” през първото
тримесечие на 2011 г.
За първото тримесечие на 2011 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе 4 506
941 MWh електроенергия при спазване на всички изисквания за безопасна и
надеждна експлоатация на 1000-мегаватовите пети и шести блок.
Това производствено постижение е рекордно за целия срок на
експлоатация на пети и шести блок. В сравнение със същия период на 2010 г.
са произведени над 297 000 MWh повече. По цени на свободния пазар, това
осигурява допълнителни приходи за АЕЦ “Козлодуй” в размер на 20 000 000
лв. Основен фактор за рекордното производство е преди всичко наложената
строга оперативна дисциплина и високата мотивация на персонала.
На 1 април, пети и шести енергоблок работят със 100% натоварване на
мощността.

Произведена електроенергия от пети и шести блок
за първо тримесечие по години:

Година

Производство за първо тримесечие
(MWh)

Коефициент на
използване на
инсталираната
мощност (КИИМ)

2011

4 506 941

1.043

2010

4 209 473

0.974

2009

4 471 686

1.035

2008*

4 460 641

1.033

2007

4 393 763

1.017

2006

4 140 652

0.958

2005

4 062 234

0.940

2004*

3 635 638

0.842

2003

3 649 378

0.845

2002

4 090 239

0.947

2001

3 116 890

0.722

* С цел съпоставимост на данните произведената електроенергия на 29.02.2004
год. и 29.02.2008 г. (високосни години) е изключена от таблицата.

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

31 март - 6 април 2011
ч 14 Св. Мартин, папа
Римски
п 15 Свв. апп. от 70те: Аристарх, Пуд и
Трофим
с 16 * Възкресяване
на прав. Лазар
(Лазаровден.) Св.
мчци Агапия, Ирина и
Хиония
н 17 † 16 Неделя
на Великия пост –
Връбница – Цветница.
Вход Господен в
Йерусалим. (Всичко
на празника)
п 18 * Страстна
седмица. Велики
понеделник. Преп.
Йоан. Св. мчк. Виктор
(Прежд. лит.)
в 19 * Велики
вторник. Преп. Йоан
Ветхопещерник
(Прежд. лит.)
с 20 * Велика сряда.
Преп. Теодор Трихина
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Зимни
Milka Шоко Игри
посетиха Берковица
и Козлодуй
След успеха в
над 48 града в
България, Milka
Шоко игри се
завърна с нови
игри и изненади
за най-малките
си почитатели
и техните
родители.
Тази година
други десет
български
града се
потопиха в атмосферата на уникалния
свят на Milka, изпълнен с нежни
шоколадови удоволствия, игри и
забавления, между които и Берковица
и Козлодуй.

PVC и AL дограма
Външни и вътрешни щори
Интериорни и
блиндирани врати
Сенници, комарници

Телефони:

0898/652019

кардиолог

Договор с РЗОК.
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

Набира пациенти.
Тел. за контакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

Работно време :

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.

Понеделник - от 17:00 до 20:00 ч.
Вторник до петък - от 10:00 до 20:00 ч. почивка от 15:00 до 16:00 ч.
Събота - от 08:00 до 20:00 ч. - почивка от
15:00 до 17:00 ч.
Неделя - от 10:00 до 20:00 ч. - почивка от
15:00 до 17:00 ч.
гр.Монтана ,ж.к. “Младост”1,
до бл.20, (бившия МАРКЕТ „КОМС“).
Тел./факс : 096/307 424, GSM: 0878/694 126,
0883/380 061

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на имоти – общинска собственост,
във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и
чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията

тел. 0888/690088

Всеки работен ден
от 8,00 до
13,00 часа.

Предлагаме за вашите делнични и
празнични дни:
Икебани:
• сухи цветя; изкуствени цветя; живи цветя;
плодове и зеленчуци и др.
Букети: булченски от рязан цвят; комбинирани
(рязан цвят и саксийни цветя); комбинирани
(рязан цвят и зеленчуци) и др.
Аранжировки:
• Сватба: арка; кола; църква; ресторант.
•Детски партита: балони с хелий.
• Хотели, заведения, дискотеки и частни домове
• Озеленяване на градини: индийски люляк;
гинкобилоба; жив плет; киви; нар и др.
Сувенири; керамика; опаковане на
подаръци; плюшени играчки; изделия
от ковано желязо; материали за
аранжиране, опаковки.
Доставка на място: (за територията
на гр.Монтана е безплатна).
В Икебана АРТ „КОМС“ може да заплатите
вашата сметка :
• В брой; Терминал; Ваучер.

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

Монтана, МЦ
“Деница” ООД,
210 кабинет,

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
Обща медицина

Идеите от нас, изборът от вас!

ОБЩИНА МОНТАНА

прегледи и
операции

Д-р Даниела
Стоянова

“Панов Икономикс”
ЕООД
Монтана,
ж.к. “Жерави”,
бл. 3, партер
Тел. 096/306 305,
0887/538046,
0888/819243
Всеки петък –
в гр. Бойчиновци,
сградата на ТПК
“Прогрес”, ет. 3.

Тел. 0878/32 30 69; 0878/40 55 57

Д-р Светлана Вълева

Д-р Сергей
Славков
хирург

?

Монтана,
ул. “Индустриална” 27(до “Ахат”)

096/305 777, 0878477737
0879360581, 0879360896

Икебана
АРТ “КОМС”

обосновки
и анализи
• ТРЗ,
осигурителни и
здравноосигурителни
услуги

Продажба на
окачени тавани,
гипсокартон,
вата, скрепителни
елементи

Отстъпка 35%
гр.Монтана, ул.”Васил Левски”1
(паркинга на такситата до автогарата)

гр. Монтана,
208 кабинет,
Поликлиника, ет. 2
Понеделник и
четвъртък
от 8.30 до 16.30 ч.

• счетоводни услуги
• икономически

“Еко Картон” ЕООД

“М Е Г А С Т Р О Й - 8 9” Е О О Д

Д-р Петьофи
Дамянов
(психиатър)

Счетоводна
къща ПАНОВИ

6

№

1.

2.

Дата, час и място
на провеждане на
търга

Повторен търг
при неспечелен
обект

Начална
тръжна
цена (лв.)

Депозит
(лв.)

Цена на
тръжни
документи
(лв.)

Терен с павилион от 10.00 кв. м за /ОО/
обществено обслужване, находящ се в
поземлен имот с идент. 48489.7.519 по
кадастралната карта на гр.Монтана /на
базара/

29.04.2011 г.
13.30 ч.
община Монтана

09.05.2011 г.
13.30 ч.
община Монтана

29.00

87.00

60.00

Терен с павилион от 59.00 кв.м за
обществено хранене с алкохол, находящ
се в поземлен имот с идент. 48489.7.42
по кадастралната карта на гр.Монтана /
на ул. “Васил Левски”/

29.04.2011 г.
14.00 ч.
община Монтана

09.05.2011 г.
14.00 ч.
община Монтана

135.10

405.30

60.00

Наименование и описание
на обекта на търга

Заявления за допускане до участие в търга се приемат в стая 102.
Тръжни документи се закупуват и получават от касата в стая 102
Депозит се внася на касата в стая 501.
Краен срок за закупуване на тръжни книжа, внасяне на депозит и подаване на заявления е 15.00 ч. на 28.04.2011 г.,
а за повторния търг е 15.00 ч. на 05.05.2011 г.
За справки: тел. 394 239

Слово спектър
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ВРАЦА
ПРОТОКОЛ № 51
От 04.05.2010 година
Р Е Ш Е Н И Е № 641

ОТНОСНО: Именуване и преименуване на
булеварди, улици и площад в ж.к. „Дъбника и
ж.к. „Сениче”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1,
т. 18 от ЗМСМА

Р Е Ш И:
Именува и преименува
следните булеварди, улици и площад
в ж.к.”Сениче” и ж.к.”Дъбника”
в гр. Враца както следва:
1. бул.”Христо Ботев” - продължение на бул.
„Христо Ботев” след надлез „Дъбника” до регула
цията на града.
2. бул.”Европа” – от кв.”Кулата”, под надлез
„Дъбника”, южно от ж.к.”Дъбника” до бул. ”Мито
Орозов” с евентуално продължение към вилната
зона.
3. бул.”България” – северен околовръстен път
на ж.к.”Сениче” и ж.к.”Дъбника” от бул.”Европа” до
бул. “Мито Орозов”.
4. бул.” Стоян Ц. Даскалов” – от бул. “Европа”,
източно от бл. „Орбита” 11 и РУМ, западно от бл.26
до бул. “България”.
5. бул.”Съединение” – от бул.”Европа”, из
точно от бл. 62, през ж.к.”Сениче”, пресича бул.
„Христо Ботев”, северно от ОДЗ „Зора”, южно
от черква „Свети Мина” и блокове 23, 24, 25 до
бул.”България” при бл. 128.
6. ул.”Славянска” – от бул.”Европа”, северно
от бл. 51, пресича бул. „Христо Ботев”, южно от
“Пени Маркет” и пощата, северно от бл.142 до ЦДГ
„Знаме на мира”.
7. ул.”Йордан Радичков” – в ж.к. “Сениче”от
бул. “Европа” до Дневен дом за деца ”Зорница”.
8. ул.”Надежда” – в ж.к.”Сениче”, успоредно на
бул.”Христо Ботев”, от бл. 52 до бул. “България”.
9. ул.”Независимост” – в ж.к.”Дъбника”, успо
редно на бул. ”Христо Ботев”, от бул.”Европа”,
западно от блокове 13 и 12, до бул. ”България”.
10. ул.”Възраждане” – от блок 1, източ
но от блок 13, пресича ул. “Славянска”, и от
пл. “Възраждане”, западно от блок 16, до бул.
”Съединение”.
11. ул.”Околчица” – продължение на съществу
ващата улица до бул. “България”.
12. ул.”Андрей Цветков” – от ул. “Възраждане”,
северно от блокове 6 и 7.
13. ул.”Асен Босев” – от бул. “Христо Ботев”,
северно от блокове 1 и 3, до бл.5.
14. ул.”Димитър Бучински” – от бул.”Европа”,
западно от блокове 11, 9 и 142, до ул. “Славянска”.
15. ул.”Людмил Кирков” – северно от блокове
“Орбита” с номера 6, 5, 3, 4, 7, 13, 12 и 11, до бул.
“Стоян Ц. Даскалов”.
16. ул.”Митрополит Паисий” - от бул.”Европа”,
източно от бл. 140 и парк “Дъбника”, западно от бл.
104 и 105, до пресичането с бул.”Съединение”.
17. ул.”Свети Мина” – от бул.”Съединение”, за
падно от бл. 22, до бул. “България”.
18. ул.” Изгрев” – от блок 21, северно от блоко
ве 20, 22, 25 и 26 до бул. “България”.
19. ул.”Тодор Рачински” – от ул. “Митрополит
Паисий”, северно от бл.105 и 33, пресича бул.
“Стоян Ц. Даскалов”, северно от блок 35, до учили
ще “Давид Тодоров”.
20. ул.”Цар Иван Александър” – от бул.
“Европа”, източно от блокове 37, 36 и 139, пре
сича бул. “Съединение”, източно от бл.29 и 27 до
бул.”България”.
21. ул.”Цар Иван Срацимир” – от ул.”Цар Иван
Александър”, западно от блокове 38 и 42, до ул.
“Цар Иван Шишман”.
22. ул.”Цар Иван Шишман” – от бул. “Европа”,
западно от блокове 41 и 43, източно от блокове
129, 131 и 145, до бул. “Съединение”.
23. Площад “Възраждане” – територията на
поземления имот на сградата на пълномощничест
вото на ж.к. “Дъбника” и “Сениче”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :
/М.Николова/

Празник в МБАЛ
“Хр. Ботев” - Враца
С

официален коктейл за началниците
на 30-те отделения в МБАЛ
„Хр. Ботев” – Враца, ръководството
на болничното заведение честити
професионалния празник на здравните
работници. Лично поздравите си поднесе
и народният представител от ГЕРБ – д-р
Янко Здравков. Изпълнителният директор
на болницата – г-н Орлин Цветков поздрави
работещите в болницата и прочете
поздравителните адреси от кмета на
общината – д-р К. Шахов, директора на РЗИ
– Враца – д-р Ан. Ставрова и директора на
РЗОК – Св. Симеонов.
Към момента във врачанската болница
работят 142 лекари, като голяма част от тях
имат по две или три признати специалности
и 315 специалисти по медицински
грижи – сестри, акушерки, лаборанти,
рехабилитатори и друг медицински
персонал, като от тях по-голямата част
също са с образователна степен магистър
или бакалавър по медицински грижи.
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Асен Асенов, директор на Младежки дом - Монтана:

Предстои трето издание на
“Напеви от Северозапада”
Интервю на Росица ЕМИЛОВА
Клуб “Медии” към
ОДК “Ние, врабчетата”

- Седмица преди Великден Младежкият дом ще бъде домакин на детския
национален��������������������������
фолклорен конкурс�����
„Напеви от Северозапада”. Защо реших
те да организирате точно такъв конкурс?
- Идеята за конкурса се роди още пре
ди около 6 години след първото ми учас
тие с деца от народен хор „Пъстренец”
във фолклорен конкурс. Но това беше
конкретният повод, а причините да за
почна конкурса са няколко. Първо, това
беше една празна ниша в културата на
нашия град. Второ, амбицира ме целта
да популяризираме местния фолклор и
да стимулираме талантливите деца. Това
са две каузи, които си заслужават. Но, за
да се осъществи конкурс на национал
но ниво са нужни ресурси – финансови, човешки, материално-технически.
Реализацията на идеята стана възможна, когато станах директор на Младежкия дом. Получих одобрение от кмета
Златко Живков, който прие с готовност
да е патрон на конкурса. Зад идеята зас
тана екипът на Младежкия дом. Работя
в тясно професионално партньорство с
колегата ми хореографа Стоян Стоянов
– ръководител на нашия ансамбъл “Младост”. Подкрепят ни и спонсори.
- Какво Ви мотивира да правите
детски фолклорен конкурс?
- На първо място, лично мен ме мотивира, това че фолклорът на Северозападна България е незаслужено пренеб
регнат и в сравнение с този на остана
лите региони в страната е слабо популярен. Нашите песни, мелодии и танци са
непознати за публиката и дори за мно
го от колегите преподаватели и изследователи. В различните радиостанции
и телевизии много често звучат пирински, тракийски, родопски песни, но пес

Местният фолклор и талантливите деца са каузи,
които ни мотивират да преодоляваме кризата
ни от нашия регион изключително ряд
ко може да чуем. А нашите песни имат
свои собствен отенък и тяхно достойнс
тво е, че в значителна част от тях тоно
вият обем е много голям – често стига
до интервал октава или нона. Също та
ка за региона ни е типичен и торлашкият
фолклор. Той е твърде интересен с уни
калния диалект, с колоритните си традиции, с мелодиите, с песните и хорˆта, от
които ще назова само специфичното ле
во оро. Но и той е относително непознат.
Но фолклорът е носител на национална
та ни идентичност, която ни е нужна в
съвременния превзет от чалгата и аме
риканската музика свят. Кой, ако не ние,
ще се погрижи да бъде съхранен? Как,
ако не като го предадем на поколенията?
Трудно е и в сферата на неформалното
образование, което няма задължителен
характер и не се подкрепя от държавата. Но нали най-благоприятният момент
за динамично развитие е детството? Талантливите българчета, които в момен
та растат, няма да имат втори шанс да
се върнат в тази златна за развитието им
възраст. Ние нямаме право да се оправ
даваме с липсата на средства и да про
пуснем момента да развиваме дарбите
на подрастващите. Виждам, че и педа
гозите в сферата на изкуствата, и роди
телите на тези талантливи деца, правят
всичко възможно да инвестират в разви
тието на младите певци, музиканти, танцьори. Подготовката за участието в кон
курс като нашия е стимул за творческо
то им развитие.
- Това е трето издание на конкур
са „Напеви от Северозапада“. Какво
е различното в сравнение с първия
конкурс?
- От самото начало решихме да за

почнем с една програма-минимум и вся
ка година да добавяме по нещо ново в
конкурса. В първото издание имаше са
мо народно пеене във всичките му вари
анти – солисти, камерни състави, гру
пи за автентичен фолклор и хорове, а в
раздел хореография - само камерни на
родни танци. Като наш патент се очер
та надиграването по двойки „Ръченица
за двама”. Миналата година добавихме
в раздел хореография и за групи за ав
тентичен танцов фолклор и големи тан
цови формации. В третото издание тази
година даваме възможност и на децата,
свирещи на традиционни български ин
струменти да се изявят, като сме доба
вили нов раздел в статута – инструменталисти.
- Разкажете ни за участниците, ко
ито ще се включат тази година.
- В предходните две издания на
„Напеви от Северозапада” през 2009 и
2010 година взеха участие около 800
деца от 24 населени места от различни
краища на страната. Тази година инте
ресът към конкурса е по-голям, защо
то сме обогатили статута с нов раздел
“Инструменталисти”, като по този на
чин обхващаме фолклорното изкуств о
в почти всичките му аспекти – песни,
танци и музика. Това е поредната ре
шителна крачка към утвърждаването на
“Напеви от Северозапада” в национален
мащаб.
Заявки са подали над 500 деца от раз
лични краища на страната, сред които
Монтана, Враца, Плевен, Видин, София,
Правец, Бургас и др. Гордеем се, че при
нас идват деца от музикалните гимназии
в столицата и от Плевен, както и от учи
лищата с разширено изучаване на пеене
и хореография.

Слово традиции
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Патриотичен клуб с името
на 3-и Бдински полк

Във Видин

Диана СИРАКОВА

Във Видин се учреди
патриотичен клуб „Бдинци” към Национален съюз „Единение”. Към момента в него членуват 12
души, а в детската секция
участват 6 деца. За разлика от другите клубове в страната, които носят имена на исторически личности, видинчани са се спрели на името „Бдинци”, което идва
от наименованието на 3-и
Бдински полк. Прочутото военно подразделение
е създадено на 10 октомври 1884 година с Указ
N��������������������
41 на княз Александър Бетенберг. Сержантите и войниците от полка са изпълнявали найтежките здадачи по време
на Сръбско-българската,
Първата световна и Междусъюзническата война.
Затова и жертвите, дадени от този полк са наймного.
„Създадохме клуба,
защото във Видин вече няма военно поделение. Един ритуал не може да се възпроизведе –
а това би било интересно за града” – обяснява
Димчо Георгиев, координатор на новоучредения
клуб. – „Затова създаваме
и детско-младежката секонкурсът се провежда
К
от 1996 година еже
годно по случай 24 май –
Деня на славянската писменост. През 2007 година
излиза първата книга от
поредицата “Литературен
конкурс “Емилия Александрова” и обхваща творбите, поезия и проза на
участн
 иците от 1996 годи
на до 2006 година. Втората книга излиза през 2008
година и включва творби
те на участниците от 2007
година.
Третото поред издание
по случай 15 години от на
чалото на конкурса включ
ва творбите на участни
ците през периода 20082010 г. В третото издание
са включени всички твори
на участниците – 42 есе
та и стихотворения, дока
то в предишните конкурси
са включени само наградените.
Този конкурс с всяка го
дина става все по-попу
лярен и печели все пове
че участници. Това е един
истински импулс за изява
на младите таланти. Учителката по литература, ко
ято дълги години възпита
ва своите ученици на лю
бов към българската литература, език, история, ко
ято подготвя с тях поста
новките “Милионерът” от
Йовков, “Службогонци” от
Вазов, с които гимназията
печели първа републикан
ска награда на състезания
с драматични състави от
цялата страна, вменява в
дълг на своя съпруг след
нейната смърт да довнесе
до 50 000 лева в банката и
да предложи на читалище
“Развитие” от лихвите на

ция. Като участват с нас
в различните възстановки – децата от една страна малко ще се откъснат
от компютрите и непозволените неща, които често ги блазнят, а от друга
– докосвайки се до патриотичния дух на миналото ни, те ще са продъжителите на тази традиция.
Дори вече имаме три поколения при нас – баща,
син и внук.” Преди да бъде създаден „Бдинци”, видинските патриоти са се
числили към софийския
клуб на НС „Единение”.
Пред новоучредения
клуб предстои и изработването на клубното знаме,
което от едната страна ще
е копие на знамето на 3-и
Бдински полк, а на другата страна ще бъдат изписани имената на съюза и
клуба.
В патриотичен клуб
„Бдинци” приемът на нови членове е без възрастови ограничения. Не са
от значеине и партийните пристрастия, стига да
не се пренасят и в клуба.
Членският внос е както в
повечето съюзи – 24 лева
за годината. Плаща се само от пълнолетните членове.
Сред приоритетите на
„Бдинци” е работата с де-

цата – предвиждат се лектории, доклади и срещи
с краеведи и историци от
видинско по училищата.
Заедно със Съюза на запасните офицери и сержанти клубът ще работи и за възстановяването
на войнишките паметници в региона. Предстоят и
участия във възстантовки.
Пред паметника на 3-и
Бдински полк бе отслужена и панихида в памет на
загиналите във войните,
след което признателните видинчани поднесоха
венци и цветя.

Координаторът на
новосъздадения клуб
„Бдинци” Димчо Георгиев
СНИМКИ: АВТОРЪТ

те
зи пари да се провеждат бан Павлов за втора годи
►КОНКУРС

от конкурса.

Нов импулс за
млади таланти
всяка година литератур
ните конкурси, на които да
се награждават първенци
те в конкурса.
Тематиката на учени
ческите творби е изключи
телно патриотична, социална, нравствена, за Бо-

Излезе от печат сборникът
“15 години литературен
ученически конкурс
“Емилия Александрова”,
чийто съставител е Върбан Павлов

Виктория ХРИСТОВА

Моят Ботев
Убиха те, войводо!
Жив остана.
В душите и сърцата ни живееш.
Като скала,
издигната в Балкана,
като звезда, изгряла в нашето съзнание.
Убиха те!
От мъртвите възкръсна,
от гроба си незнаен се изправи,
разрови с длан
земята мръсна
и пак прегърна своята България!
Сега над Враца
грееш ти, Войводо!
Превърнал си се в българска светиня…
Един си ти –
без възраст
и безсмъртен.
Със кръв и огън свети твойто име!
Убиваха те
врагове и свои,
но песните ти още ще се пеят!
Ще се развява
гордото ти знаме.
В душите моят Ботев ще живее!...

тев, Балкана, за родния
град.
Благодарение на Вър-

на освен наградените, по
лучиха от него лични наг
ради и всички участници

Издаването на тези
сборници не само е добра
идея на дарителя Върбан
Павлов, но упорита прак
тическа инициатива, на
максимата, че на тоя свят
всичко си отива, остава
само написаното и пода
реното за поколенията.
От друга страна, това е
един достойно изпълнен
дълг към една голяма ли
тераторка българка, дарителка. Възрожденският
жест на семейство Павлови в името на културата, на
духовността, която е жила
вият корен на една нация и
държава, може да се срав
ни единствено с даренията, които са направили за
образованието и просвета
та на врачани Иванчо Младенов, Козма Тричков, съп
рузите Тодор и Елена Балабанови.
Дарението на семейство
Павлови е благородно пре
дизвикателство и пример
за всички истински бълга
ри и българки и най-вече
към бизнесмени, депутати,
министри, общественици и
други. Слово плюс

Цените са крайни, в лева, с включен ДДС.
Към тях са включени отстъпки: 35% + 5 % за
плащане в брой.
Промоцията важи до 30 април 2011 г.
Монтана, бул. “Трети март” 71,
тел. 0882/270 647; 096/30 66 88
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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