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в кло но ве те на „Български по щи” 

във Враца, Монтана и Видин 
до 20-о чис ло на все ки месец
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Крум КРУМОВ
Писмо с дъл жи на 19 мет ра из п ра

ти ха жи те ли те на Монтана до своя 
съг раж да нин и ка пи тан на на ци онал
ния от бор по фут бол Стилиян Петров, 
кой то се бо ри с теж ка бо лест в Англия.

Писмото пред с тав ля ва лен та с 
ши ро чи на един ме тър и дъл жи на 19 
метра, на ко ято са на пи са ни сто ти
ци по же ла ния за бър зо оз д ра вя ва не 
и зав ръ ща не в род ния град и във 

футбола. Пожеланията са съб ра ни на 
19 ап рил в 19,19 ча са на цен т рал ния 
пло щад „Жеравица”, ко га то да под к
ре пят Стилиян Петров се съб ра ха над 
1000 души.

Писмото, прид ру же но със сним ки от 
събитието, бе под пи са но от кме та на 
Монтана Златко Живков и из п ра те но с 
ку ри ер до Бирмингам, къ де то жи вее в 
мо мен та и иг рае Петров.■

► Още на 5-а стр.

Писмо дъл го 19 мет ра 
с по же ла ния да оз д ра вее 
из п ра ти  Монтана 
на своя съг раж да ни н 
Стилиян Петров
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74-годишниятНиколаСтаневраз-
вябългарскиятрибагреникпред

паметниканазагиналитевойниотТрети
БдинскиполквцентъранаВидинвзнак
напротестсрещурешениетонабългарско-
топравителстводаспрестроителствотона
АЕЦ„Белене”.
Самотниятпротестиращпривлечесъс

скандираниятасивниманиетонагрупа
гражданиимладежиоткрайдунавския
град.Предтяхтойобясни,четоваене-

говаталичнаизяванагражданскапози-
циясрещу„предателскатаполитикана
управляващите,загърбилинационалните
интересинаБългария”.
Минутипо-къснодвамауниформени

полицаиучтивопомолихавъзмутениябъл-
гариндапрекратиспонтанниясипротест.
НиколаСтаневебившенергетик,рабо-
тилвкомбината„Кремиковци”иАЕЦ
„Козлодуй”.■Слово плюс

СНИМКА: ДИАНА СИРАКОВА

Видинчанин 
излезе 
на протест 
срещу 
решението 
за АЕЦ 
„Белене”

Елеонора ЦАНОВА

Следполовинвек
заедносжитейската

сиполовинка,даповториш
даденатадумазавярности
любов,завзаимностиопора,
влошивхубавденимаха
възможност15врачански
двойки.Вълнениетона
семействатаГеоргиеви,
Начкови,Младенови,Михови
иостаналитевъзрастни
двойки,престъпиливходана
новатаврачанскаритуална
зала,бебезкрайно.
Откриванетонакрасивата,

модернаинапълноприлягаща
наврачаниноваритуална
залазатяхсепревърнав
единистинскипразник.Това
ееднареализиранамечта
запоколенияврачани,а
ритуалнатазалаезнаково
мястозавсякоселище,в
коетосесъхраняванай-
хубавотозасватбения
ден,запървитестъпкина

младотосемейство,сподели
приоткриванетоназалата
врачанскияткметинж.
НиколайИванов.
Къмдвойкитеюбиляри

тойсеобърнаспожелание
дасъхранятвсебеси
тазихармония,коятоидва
отвековетеикатовсяка
традицияеустойчивана
превратноститенавремето.-
Ащомкатолюбовта,обичта
имечтитенахоратаса
пропитивнея,тящеостане
вековечна-обърнасекъм
гоститекметът.
Врачанскатазалае

обширна,суникален
стъклопис,модернен
вътрешенинтериор,смясто
загостите,заучастницитев
ритуала.
Отличнаработаса

свършилиотфирмата
изпълнител-консорциум“
ЛИНТЕЛ-Чехпласт”-Враца,
изработилитеспециалната

ритуалнамасаотфирма
“КреоДекор”ЕООДина
стъкленотопано-“Витрарт”
ЕООД.Общатасумае206
847лева,асобственикътна
фирматаизпълнителКалин
Георгиевенаправилдарение
електроненроял.
Следкатосмноговълнение

преподписахасвоитебрачни
договори,честващите
“златната”сисватба
получихакатодарикато
скъпспоменкопиенасвоите
първибрачнисвидетелства,
подписанипреди50
години,ипооригинална
бутилкамарковочервено
виносетикетсименатана
развълнуванитедосълзи
“новобрачни“.
Вприсъствиетона

врачанскиямитрополит
Калиникимногогости
епископКиприянотслужи
водосветзаздраветона
присъстващите.■

Менделсон 

врачански

по
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Детскипразникот-
новосъбрамного

видинчаниитехнитедеца
вКрайдунавскияпарк.За
тяхнотодобронастро-
ениесвириГрадскиятду-
ховоркестър,аактьори
отДраматичниятеатър,
облеченикатоклоуни,за-
бавлявахамалчуганите.
Библиотекатанаоткрито
предлагашебогатизборот
детскикнижкииигри.
Врамкитенапразни-

кавидинскияткметГерго
Герговоткриобновената

детскаплощадкасно-
вимодернисъоръжения.
Стойносттаимеоколо
14000лв.,коитосада-
рениеотMBMExpress.
Съоръжениятасаизработе-
ниотфирмавгр.Провадия
иотговарятнавсичкиусло-
виязабезопасност.
„Искамдаизразяудов-

летворениетоси,ченещата
сеслучваттака,кактоги
бяхмепредвидили.Нашето
намерениебевнавечерието
наВеликденскитепразници
даподаримнавидинчани

идецатанаВидинмного
настроениеирадостстова,
коетоправим”–казакме-
тътнаОбщинаВидин.Той
благодариинапредстави-
телитенабизнесазагласу-
ванотодовериеипомощта
товадасеслучи.
Вдругкътнапаркабе

обособеноощеедноху-
бавомястозазабавление
надецата-тронистол-
чета-гъбки,къдетоактьо-
рищечетатприказкина
малчуганите.■Слово 
плюс

Експертната гру па по Проект 
„Създаване на ус ло вия за раз ра бот
ва не и при ла га не на ефек тив ни и 
ефи кас ни по ли ти ки за ус тойчи во раз
ви тие на об щи на Мездра” № А10138/ 
11.01.2012 г., из пъл ня ван от Община 
Мездра по схе ма за пре дос та вя не 
на без въз мез д на фи нан со ва по мощ 
BG051PO002/10/1.304 на Оперативна 
прог ра ма „Административен ка па
ци тет” (ОПАК), про ве де сво ето пър
во заседание. В не го взе ха учас тие 
пред с та ви те ли на неп ра ви тел с т ве ни 
ор га ни за ции (Фондация за проз рач
ни регламенти, Българска асо ци ация 
на уп рав лен с ки те кон сул тан т с ки ор
га ни за ции (БАУКО), НЧ „Просвета 
 1925”, сдру же ние „Искърско де фи
ле”, АРАТ „Коритен”, КНСБ и др.), на 
Министерството на ре ги онал но то раз
ви тие и благоустройството, Общинския 
съ вет и Общинска ад ми нис т ра ция  
Мездра и на медиите. 

Ръководителят на еки па за уп рав ле
ние на про ек та (ЕУП) Нина Данколова, 
пред с та ви екипа, а Златина Михайлова

Карова  ко ор ди на тор „Обществени 
по ръч ки”, пре зен ти ра са мия проект: 
не го ва та об ща и спе ци фич ни цели, 
це ле ви те групи, към ко ито е насочен, 
ос нов ни те дейности, пред ви де ни за 
изпълнение, и очак ва ни те резултати. 

Приети бя ха Вътрешни пра ви ла за 
ра бо та на ЕУП и План за ра бо та на 
ек с пер т на та група. Обсъдени бя ха 
съ що изис к ва ни ята към из пъл ни те
ля на ос нов на та об щес т ве на по ръч ка 
„Координация на дейнос ти те и пар т
ньор с т во то при разработване, про веж
да не и мо ни то ринг на мес т ни по ли ти ки 
за ус тойчи во раз ви тие”. 

Проектът се осъ щес т вя ва с фи
нан со ва та под к ре па на ОПАК, съ фи
нан си ра на от Европейския съ юз чрез 
Европейския со ци ален фонд. Той е на 
об ща стойност 283 625 лв. и пе ри од за 
из пъл не ние  18 месеца. 85% от сред с
т ва та се от пус кат от Европейския со ци
ален фонд, а ос та на ли те 15%  от дър
жав ния бюджет. Неговото из пъл не ние 
за поч на на 11.01.2012 г. и ще прик лю чи 
на 11.07.2013 г. 

Проведе се за се да ние на експертната гру па
по Проект BG051PO002/10/1.3-04
„Създаване на ус ло вия за раз ра бот ва не
и при ла га не на ефек тив ни и ефи кас ни 
по ли ти ки за ус тойчи во раз ви тие на об щи на 
Мездра” № А10-13-8/ 11.01.2012 г. Но ва дет с ка 

пло щад ка 

във Видин

Предпразнични
обновления

Дни пре ди Великден за поч на бо ядис ва не то на па
ра пе та при крайб реж на та алея от Телеграф ка пия до 
Речната га ра във Видин. 

Дължината на съ оръ же ни ето е 450 м, със та ве но от 
над 290 пана. Подновена бе и дет с ка та пло щад ка в 
Крайдунавския парк. 

Възстановени са скул п ту ри те на оби ча ни те от 
всич ки брон зо ви ли сич ки в парка. Официалното от
к ри ва не на об новeнитe обек ти ста на на 12 април, в 
рам ки те на Великденската прог ра ма в об щи на та . 
 Из вър ш ва се и ре монт на град с ка та то алет на до 
кре пос т та „Баба Вида”, ко ято от дъл ги го ди ни е 
неизползваема. Част от ма те ри али те за въз с та но вя
ва не то й са да ре ние от фирми, а ре мон тът се из вър
ш ва от стро ител на та бри га да на Община Видин. ■
Слово плюс

В Лом 
дариха кръв
на Великден

Никола ЛИСИЧКОВ
Акциязабезвъзмездно

кръводаряванеорганизира
отделениетопотрансфу-
зионнахематологиякъм
ломскатаболница,съвмес-
тносБългарскиячервен
кръст.Кампаниятазакръ-
водаряванееподмотото
„Запалетесвещичка,пода-
ретелюбов”.
Акциятаетрадицион-

наисепровеждаеже-
годномеждуЦветницаи
Разпетипетъквподкрепа
начовешкатасъпричаст-
ностснуждаещитесеот
кръвопреливане.Въпреки
чезакрихаЦентърапо
трансфузионнахематоло-
гиявЛом,отделениетора-
ботиактивноипредврата-
тавсекиденидватхорада
даряткръв.Завеждащият
лекарнаотделениетод-р
ЕлкаСимеоновасподели,
чеброятнакръводарите-
литесееувеличилснад
400човека.Презминалата
годинадоброволносадари-
либлизо2500души,което
еповечес400всравнение
с2010г.■

Наизнесенияпри-
еменденвобщинаКула
областниятуправителна
областВидининж.Цветан
Асеновбепридруженот
заместникобластниятуп-

равителЕлкаГеоргиева,
ВенциПасков,директор
наРегионалнадирекция
„Социалноподпомагане”
–гр.Видин,ВаньоГетов,
началникна„Инспекция

поохрананатруда”–гр.
Видин,ипредставители
наРайонноуправление
„Полиция”–гр.Кула–
ВенелинИвановиБисер
Кацов.

Наприемнияденсе
явиБоянаГенадиева,ко-
ятосъобщизапроблеми,
свързанисликвидациятана
Многопрофилнаболницаза
активнолечение„Панайот
Хитов”–гр.Кулаинеизп-
латенизаплати.

СтаниславСтойков,
кметскинаместникнасе-
лоИзвормахала,община
Кула,потърсиотобластния
управителсъдействиеза
осигуряваненатранспор-

тнавръзкаотселотодо
общинитеКулаиВидин.
Кметскиятнаместникин-
формираизаощеедин
проблем–лошотосъсто-
яниеначернитепътища,
вследствиепреминаване-
тонатежкитемашиниза
дърводобив.

Отпостоянниимущес-
твениипаричникражби
вселоГолеманово,общи-
наКула,сеоплакаЦанко
Цанков.Приемниятден

наобластнияуправител
продължисъссрещана
кметоветеикметскитена-
местнициотобщинаКула.
Бяхакоментиранидетайли
относнообиколкатанаинж.
Асеноввнаселенитеместа
наобщинаКула.Приемните
днинаобластнияуправи-
телнаобластВидинще
продължатвостаналите
населениместанаобластта
вначалотонамесецмай.■
Слово плюс

Областният уп ра ви тел на Видин 
про ве де при емен ден в Кула
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Любомир ВЕСЕЛИНОВ
ВБелоградчиксепрове-

деДеннатуризма,скойто
потрадициявсякагодина
сепоставяначалотона
новиятуристическисезон.
Гостинапразникабяха:об-
ластниятуправителЦветан
Асенов,ФилипУотле-уп-
равителнаМиннодру-
жество-Белоградчик,
представителинабизнеса,
туристическиябранши
медиите.
Всвоетословокметътна

ОбщинатаБорисНиколов

най-напредпоздравивсич-
киприсъстващисединот
най-големитепразницина
православнатаницърква
–ВъзкресениеХристово!
Единотнайлъчезарнитеи
уважаванипразницивжи-
вотанабългарина.
Тойпризовадавъзкре-

симдушитесизаповече
добриделавползана
красивияБелоградчик,на
неговитеграждани,които
заслужаватдаживеятпо-
добре.
Тойговоризапроекти-

тевобласттанатуризма,
покоитовмоментасе
работиипокоитое
кандидатствано,включи-
телноипоТрансгранично
сътрудничествособщи-
наКняжевац,Сърбия.
Катоуспехбепосочено,
закупуванетонатурис-
тическиядомотхорас
местенпроизход,които
декларираттраенинтерес
вразвитиетонатуризма.В
заключениекметътблаго-
даринапредставителите
натуристическиябранш

заусилията,умениятаи
таланта,койтоотдаватв
иметонапросперитета
натуризмавобщинатаи
гиувери,чещеработят
заедновреализирането
набъдещитепроектии
намерения.
Сприветственослово

къммножествотоотхора
сеобърнаиобластният
управител.Бяхапрочете-
ниПоздравителниадреси
отиметонапрезидента
РосенПлевнелиев,отна-
роднитепредставители

наППГЕРБ–Любомила
СтаниславоваиВладимир
Тошевипосланикана
УкрайнавР.България
–МиколаБалтажи.От
Поздравителнияадресна
президента,станаясно,че
презмесецоктомврими-
налатагодинаприродният
феноменБелоградчишки
скалиевключенвпред-
варителнителистина
ЮНЕСКО,едназадължи-
телнастъпкакъмодоб-
ряванетоимзасписъка
насветовнотокултурно

иприроднонаследство,
ангажимент,койтобепоет
отпрезидентаПърванов,
повременаучастиетомув
Денянатуризмапрезме-
сецаприл2011год.
Гоститенапразникаима-

хавъзможносттадасенас-
ладятнабогатаиразнооб-
разнакултурнапрограма.
Съпътстващипроявибяха
двемногодобреподготве-
нииаранжираниизложби
написанияйцаикозунаци,
коитобяхаподаренина
участницитевпразника.■

Ден на ту риз ма
в Белоградчик

Даниела ХИТОВА 
Средвъзторженитезри-

телибяхавидниятархеолог
проф.НиколайОвчаров,
зам.-министърътнакултура-
таГеоргиСтоевикметътна
града-домакинДаниелПанов.
„Видяхмеединхубавритуал,
вкойтовсичкоедозиранои
добренаправенододетайли.
Направимивпечатлениеи
абсолютнататочност,скоято
санаправеникопиятанасъ-
доветеотМогиланскатамоги-
лаиРогозенскотосъкровище,
коитобяхавключенивъв
възстановката.Ритуалътбе
еднодобродопълнениекъм
представянетонаoбщина
Враца.Трябвадагопоказва-
теинавашитегости”–каза

следкраянапредставянето
проф.Овчаров.Специалните
гостибяхапосрещнатипред
щандаиразговаряхасъсзам.-
кметанаВрацаКрасимир
Богданов.Младитеактьориот
ТГ„ТЕМП”,коитонаправи-
хавъзстановката,почерпиха
гоститесвино,поднесеновъв
фиалиипиткаотеднозърнест
лимец,приготвенапоориги-
налнарецептаотпреди8000г.
Втазгодишнотоизданиена

международнотоизложение
въвВеликоТърновоучастват
15държавиотчетириконти-
нентаинад40общини.Освен
българскипредставители
своищандовеиматКитай,
Индонезия,Франция,Полша,
Аржентина,ЮжнаАмерика,

Унгария,Русия,Румънияи
др.
Врачанскотоучастиепро-

дължиспредставянетона
филма„ХляботБога,бо-
говеотглина”наИскрен
Красимиров,койтобеиз-
лъченвголяматазалана
ОбщинаВеликоТърново.
ГоститенащанданаВраца
видяхапрезентацията
„Етнографско-възрожден-
скияткомплексвъвВраца
–съхраненбитивековни
традиции”.
Въввторияденнаизложе-

нието–петък,всъщатазала
наОбщинаВеликоТърново
бепредставенапродукци-
ятанаРТВ„Вестител”-
„БългарскиятСтоунхендж”.■

Международно изложение „Културен туризъм”

Бур ни ап ло дис мен ти пос рещ на ха въз с та нов ка та 
„Царятжрец Дионис и ви но то”, с ко ято бе от к рит 
врачанският щан д на из ло же нието във Велико Търново

Щандът на Враца при ко ва пог ле да
на ар хе оло га Николай Овчаров
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Елеонора ЦАНОВА
Козлодуйскатаатомна

централаосигурява35%от
износанаелектроенергия
отБългария,над15млрд.
киловатчаса.Сновото
удължаванеживотана5-и
и6-иблокАЕЦ-Козлодуй
щеимавъзможностоще
годининареддадоставя
електроенергия,чистаина
нискацена.Именнотова
бепричинатаатомнатани
централадабъденаречена
“златнатакокошка”на
българскатаикономика.
Товастанаясноот

пресконференциятана
ръководствотонаАЕЦ-
Козлодуйвъввръзкасъс
стартиранетонапървияетап
отподготовкатазаудължаване
сроканаексплоатация
надватахилядници.
Изпълнителниятдиректор
АлександърНиколовзапозна
журналиститеспрограмата
денследсрещатасис
министър-председателяБойко
Борисовивицепремиера
СимеонДянков.Между
създаденияконсорциумот
руския“Росенергоатом”и
EDF-Франция,коитоса
средводещитефирмиза
експлоатациянаядрени
централи,и„АЕЦ–Козлодуй”
ЕАДеподписандоговорза
комплекснообследванена
фактическотосъстояниеи
оценкананаличнияостатъчен
ресурснаоборудванетои
съоръженията.Разрешение
затоваБългарскиятенергиен
холдингедалощевкрая
на2010г.Кандидатитеза
участиевобявениятърг
сабиливначалотопет
фирми,участиеевзелсамо
консорциумът,вкойтовлизат
катоподизпълнителиируски

фирми.
Модернизациятанадвата

хилядника,коятотрябвадасе
извършивследващитемесеци
игодини,еза250млн.евро
итоваяправинай-големият
енергиенпроектунас.
Срокътзаексплоатацияна

дватаблокаизтичазапети
през2017-а,азашести-2019
г.Очакваседабъдеудължен
животътнадватареактораза
още20г.,сопциязаоще10
г.Предварителнитеразчети
сочат,чезадведесетилетия
допълнителенживотблоковете
щедадателектроенергияза
11млрд.евро,коетоправи
разходитеот250млн.малки.
Модернизациятатрябва
даестартирала4г.преди
изтичанетонасроказа
лицензиране,коетощерече
презследващатагодиназа
пети,апрез2015г.зашести
блок.
"Не,несмезакъснелис

действиятасипоудължаване
сроканаексплоатацияна
дватаблока,движимсепо
график"-увериизп.директор
АлександърНиколов.Първите
стъпкисаподготовкана
работнапрограмазаоценка
наоборудванетонасистемите
законтролистроителните
конструкции,обследване
насистемитезасигурност.
Вториятетап,койтотрябва
даприключидоесентана
2013-аисъответнодокраяна
2015г.,ереалнатаподготовка
наблоковете,задасеслучи
удължаванетонасроказа
експлоатация.
ЕдватогаваАЕЦ-

Козлодуйщеможедапоиска
отАгенциятазаядрено
регулираненовилицензиза
експлоатациязаследващите
дведесетилетия.■

Хилядниците в
Козлодуй стартират
за нов живот

►Мла деж ки про ект 
Област Видин и гер

ман с ки ят ок ръг Ортенау, 
про вин ция Баден – 
Вюртемберг ще из пъл
ня ват съв мес тен про ект 
„Младежта без гра ни ци – 
на ше то об що бъ де ще”. По 
про ек та на за вър ши ли те 
зре лос т ни ци се пред ла га 
въз мож ност за по ви ша ва
не об ра зо ва тел на та сте
пен в Ортенау. 

В про дъл же ние на три 
го ди ни мла де жи те ще се 
обу ча ват в про фе си она
лен колеж. 

По вре ме на сво ето 
обучение те ще по лу ча ват 
стипендия. Осигуряват 
им се без п лат на хра на и 
подслон. От кан ди да ти
те се изис к ва да вла де ят 
нем с ки език. За цел та 
през ля то то ще бъ де 
ор га ни зи ран че ти ри сед
ми чен курс в Германия. 
Предлаганите спе ци
ал нос ти за обу че ние са 
ме тал и електротехника, 
строителство, хра ни
тел на про миш ле ност и 
медицина.

►Библиотека
    на от к ри то
В Крайдунавския парк 

във Видин, пред га ле ри ята 
стар ти ра ини ци ати ва та 
„Библиотека на от к ри то”, 
чи ято цел е да по пу ля ри
зи ра дет с кия от дел към 
Регионална биб ли оте ка 
„Михалаки Георгиев”, из
пол з вай ки ин те рак тив ни 
методи. 

Актьори от Драматичния 
те атър че тат при каз ки и 
за бав ля ват де ца та в праз
нич ни те дни. Кампанията 
ще про дъл жи до 23 ап рил 
– „Деня на кни га та”. 

Вестиот Видин
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Елеонора 
ЦАНОВА
СелоТри

кладенциев
най-забраве-
ниякрайна
Северозапада
-Врачанския.
Жителитему
сакъмседем-
стотин,необи-
таемитекъщи
предсрутванеса
повечеоттези
съсспретнати
дворовеиотво-
ренипрозорци.
Имотитесана
безценица,ноку-
пувачиняма.
Ивъпреки

разрухата,от
недоимък,отлип-
санапрепитание,
вТрикладенцинаплоща-
даивградинкатаоколо
някогашнотоучилище,
покрайпаметникасизпи-
санитеименанавсички
загиналимъжеотселото
въввойнитепрезминалия
векиграятдеца.Веселии
любопитни,засмени.Но
итезнаят,чедоскорое
нямалонеобранакъщав
селото,набезитенасвои,
ноинавъншнигастроль
оривнестопанисваната,
пъкивстопанисваната
чуждасобственост,били
редовникатопосещение
нанепознати.
Така,организираниот

новиясикметКоцоКоцов,
останалитедаживеяттук,
вселотостричешмисъс
сладкавода,решилидане
викатповеченеволята,ада
взематвсвоиръцеохрана-
танадомоветеиградинки-
теси,насвоето.
СрещамебайГеорги

Христов.На77години,
тойбодроприбираостана-
литечетириагънцаичети-
риовцеотпаша.Жалвасе,
чепетпътисагообирали,
13животинкисаизчезнали
откошаратаму,обиранеи
домътму.Сеганипоказва
цяласистемазаохранаот
препречениколовеипо
вратите,коятосмятадаго
спасиотапашите.Когато
следсъбраниенацялото
селокметътсключилдого-
ворсчастнаохранителна
фирмаотВрацаитяпоела
дапазихораиживотнив

Трикладенци,тойси
отдъхнал.Надявасе,едно
понеотагънцатасегада
муостанезаГергъовден.
Събиратподесетлева

намесецотдомакинство,
включилисасе125се-
мействаотживеещите
вселото.Къщитеимса
маркиранисъсспециални
стикери.Охранителитеид-
ватвкъснияследобедидо
сутринтаобикалятпо
уличкитеипокрайселото.

Кражбитекатегорично
саспрели,хвналисеКоцо
Коцов.Охраняватсеине-
обитаемикъщи,собстве-
ницитенакоитонеживеят
тук,носиплащатмесечна-
татакса.
ДилянаГеоргиеваена
63години,четиреде-
сетоттяхепреживялав
селото.Сълзиимашена
очите,когатосподели,
чесайизрязалилозето,
дръвчетатавимота.Спи
стелефонаимобилния

апаратдоглавата.Сегае
по-спокойна,защотоосвен
охранителнатафирмаима
сииличенпазач-бойното
дворнокуче.
ВТрикладенциимадва
смесенимагазина,вко-
итосепродававсичко,
нонайсетачикнигатас
вересиите.Веднаоткръч-
митемъжкагрупаниподе-
мапървосхвалбизаначи-
наниетонановоизбрания
кмет,коетоимдаваповече
спокойствиеисигурност
заимотите,ивторо,свъп-
роси,къдеедържавата,

следкатонесамотяхното
село,ноистотицидруги
савтовабедственополо-
жение.Въпроси,коитоса
занай-високотониво.А
иначевселотощъкат90
децанаразличнавъзраст,
коитопътуватредовнос
ученическитеавтобуси
досредищнитешколав
ДевенеиЛесура.Работа
захоратаняма.Повремен-
натазаетостсаобхванати
45човека,коитометат
улиците,грижатсезагра-
динкитевселото,десетина
работяткъмземеделската

кооперация.
ИлияВелковена42

години,безработен.
Крадяливдомаму,но
найгоболизаколелото,
скоетосепридвижвализ
селото.Многопътикъща-
тамуеоставалаибезток
зарадиоткраднатижици.И
спореднегоосновнатапри-
чиназаистинскиябумот
домашнинабезиикражби
елипсатанапрепитание,
липсатанаработа,където
дасъсредоточишусилията
си,липсатанакаквотоида
евтакивамалкиселца.
-По-спокойноспя

сега,катообикаляттези
момчета,плащамесире-
довно,нотакалибива,
ниесамидасегрижимза
спокойствиетоси-питаи
82годишнатабабаПетра
Георгиева.Отблизо30
годинитяживеесама,де-
цатаивнуцитесапръснати
поцялсвят,носадобре,
хвалисетя.Отеднатаот
къщите,коитойостанали,
предивремеотмъкнали
всичко,нищонеоставили
вътре.Изрязалииплодни-
тедръвчета.Доскорогле-
далаповечеживотни,нои
тяхзадигали.
Сегаепо-добре,похва-

лисетя,пъкиработатае
понамалила,защотогодин-
китейсетрупат.
Полицайвселотоид-

ваединденвседмицата,
илиприповикване.
Униформениятотгова-
рязаощешестселаине
смогва.Пъкимногоот
хоратаненадаватвой,
когатоотдвораимизчез-
ненякоякокошка,закоято
сасигурни,чедориида
хванаткрадеца,щеима
прошка.■

Да по ви каш 

неволята, 

но и сам да 

си по мог неш
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Монтана из п ра ти пис мо
на Стилиян в Англия

Монтана 
на пи са 
найдъл го то 
си пис мо с 
найкрат кия 
ад рес – 
Англия, 
за Стилиян

Агенция Стандарт нюз

Монтана на пи са найдъл го
то си пис мо с найкрат кия 

ад рес – Англия, за Стилиян. С 
мал ко думи, но из лез ли от сър
ца та на сто ти ци съг раж да ни на 
ка пи та на на „Астън Вила” и на 
на ци онал ния от бор по футбол, 
то съ би ра в ед но го ля ма та обич 
и сил на та под к ре па на род ния 
град в бор ба та му с теж ка та 
болест. Точно в 19,19 ми ну ти на 
19 ап рил на цен т рал ния пло щад 
„Жеравица” бе опъ нат дъ лъг 
19мет ров лист, на кой то все ки 
на пи са това, ко ето ис ка да ка
же на Стилиян в то зи момент. 
Написаното е ка то из риг ва не от 
съпричастност, ис к ре но съ жа ле
ние и болка. Найчес то то приз
на ние е: „Стели, оби ча ме те!” 
Или „С теб сме, го ре главата!” 
Всеки миг съм с теб”, гла си дру го 
послание. „Бързо оздравяване, 
ча ка ме те в Монтана ка то по бе
ди тел”. „Вярвам, че ще над ви еш 
ло шо то”. Някой го е по мо лил 
„Стенли, дръж се!” Друг му е 
дал кураж: „Ти мо жеш всич ко да 

по бе диш”. Често се сре ща кул то
ва та реплика: „Шоуто тряб ва да 
продължи. Ти мо жеш”.

С пос ла ние ду ха на бив шия 
си уче ник от спор т но то учи ли ще 
на Монтана пов ди га и кме тът 
на гра да Златко Живков. Той 
му на пи са найважното: „Кураж, 
Стилияне, ще се пре бо риш и 
то зи път!” Някои от по чи та те ли
те на Стилиян му из ри су ва ха 
чер ве но сър це в знак на обич, 
а дру ги – ръ ка та си, ко ято му 
по да ват в бедата. Деца, бив ши 
съученици, учители, спор тис ти  
до къс но се ре дя ха на опашка, 
за да стиг нат до ма са та с дъл
го то пис мо и да ос та вят сво ето 
пожелание.

Футболистите от „Монтана”, 
ко ито на диг ра ха „Литекс” на 
ста ди он „Огоста” съ щия ден, 
вед на га обявиха, че пос ве ща
ват по бе да та си на го ле мия си 
съгражданин.

19мет ро во то пис мо в найско
ро вре ме ще бъ де дос та ве но 
до до ма на Стилиян Петров в  
Бирмингам. ■

Агенция 
Стандарт нюз 

Евангелиесъссребърен
обков,тежащо25кг,

еизложеновновооткрития
музейнаКлисурскияманас-
тиркрайБерковица,съобщи
архимандритАнтим,духовен
наставникнасветатаобител.
Тоеизработенопрез1894
годинавРусиязацърквав
Берковица.Донегопоклонни-
цитещевидятощепо-старо
евангелие–от1778година,
коетоедарениенаманастира
отрускияимператорНиколай
Втори.Вмузеяепоказанаи
иконанаСветаБогородицаот
1688година,когатоеизбухна-
лоЧипровскотовъстание.
Веднаотвитринитемузеят,

койтоеединственвъвВи-
динскатаепархия,съхранява
вещинапървиябългарски
екзархАнтимПърви.Тойеи
първиятпредседателнаНа-
роднотосъбраниенаБългария
следОсвобождението.Сред
тяхсабогослужебнитему
одежди,жезълътисреброко-
ванатамукорона.
Некатезиреликвидават

духовнасилаиенергияна
посетителите,казаприотк-
риванетонамузеявидински-
ятмитрополитДометиан.В
съслужениесместниотцив
църкватанаманастиравла-
дикатаотслужилитургияв
честнацърковнияпразник
Животоприемниизточник.
МиряниотБерковица,
Вършециоколнитесела

изпълнихахрамапоповод
службатаиоткриванетона
музея.
Клисурскиятманастире

изграденпрез1240година
повреметонацарИванАсен
Втори.Няколкопътиеопус-
тошаваноттурците,апрез

1867годинаевъзстановенот
игуменасиАнтимДамянов.
Оттогавазасвятотомястоса
сегрижели10игумени.От
2008годинаобителтаеобя-
веназаженскаисеръководи
отмладатамонахиняТаисия.
Тяиобразованитейсподвиж-
ничкисаоткрилииконопис-
ноателие.Всекипоклонник
можедаситръгнесиконас
образаналюбимиясветец.
Клисурскиятманастире

четвъртиятпоголеминав
България.Наричатгодухов-
натаперланаСеверозапада.■

Трансгранично сътрудничество
Берковица и Ниш реализират 
проект за 159 000 лв.

Продължава ус пеш на та ре али за ция на про
ек та „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/  БЪРЗ СТАРТ В 
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по прог ра ма та за 
тран с г ра нич но сътрудничество. 

В края на м. ап рил в Берковица ще се про ве де 
биз несфо рум с пред с та ви те ли на дреб ния и сре ден 
биз нес от Берковица и Ниш и еки пи те по из пъл не ние 
на проекта. На не го ще бъ дат съз да де ни контакти, 
спо де лен опит и въз мож нос ти те за съв мес т ни ико но
ми чес ки активности. Също та ка ще бъ де пред с та ве на 
три езич на та уеб ба зи ра на ин фор ма ци он на сис те ма и 
сайт, пред наз на чен за ос нов ни те це ле ви групи:

● Работодатели по браншове;
● Заети и без ра бот ни лица, же ла ещи ква ли фи ка ция 

и прек ва ли фи ка ция и же ла ещи да раз ви ват соб с т вен 
бизнес.

Стартират и ос нов ни те обу че ния по прог ра ма
та „Бърз старт”. След ка то де сет пред с та ви те ли от 
Българска и Сръбска стра на ус пеш но за вър ши ха курс 
за обу чи те ли по съ ща та прог ра ма през  януари, се га 
те за поч ват обу че ние на пер со на ла си. Самото обу че
ние ак цен ти ра вър ху изу ча ва не то на сла би те стра ни 
и усъ вър шен с т ва не то на про це си те така, че да се 
по ви ши ефе к тив нос т та и ка чес т во то на из вър ш ва на та 
дейност . 

Проектът се ре али зи ра по прог ра ма та за тран с г ра
нич но сът руд ни чес т во (ТГС) и е на стойност 159 хи ля
ди лева. Предложението е сред спе че ле ни те 44  про
ек та от 166 кан ди да ти за ця ла та страна. Водеща ор
га ни за ция е Национална асо ци ация за ико но ми чес ка 
и со ци ал на ин тег ра ция /НАИСИ/  София с  пар т ньо ри 
по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” – Берковица 
и Организация ПротектаНиш.■

25-ки лог ра мо во 

еван ге лие

по ка за ха в 
Клисурския 
ма нас тир

▲ Архимандрит 
Антим по каз ва уни
кал но то еван ге лие



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 найдоб 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

На 12 април, след 
три сед мич

на транс на ци онал на 
прак ти ка по про ект № 
20111BG1LEO0104579 
“Иновативни практики, 
ба зи ра ни на ком пю тър ни
те тех но ло гии”, Секторна 
прог ра ма „Леонардо 
да Винчи”, дейност 
„Мобилност”, се за вър на
ха крайни те ползватели, 
учас т ни ци в мобилността.  

За вто ри път уче ни ци те 
на про фе си онал на та гим
на зия по лу ча ват та ка ва 
възможност, да пре би
ва ват и ра бо тят в но ва 
ре ал на ра бот на среда, да 
по лу чат про фе си онал ни 
уме ния и ком пе тен ции в 
об лас та на ин фор ма ци
он ни те технологии, съ от
ветс т ва щи на изис к ва ни
ята на па за ра на труда.

Партньорът по про ек та 
Training Vision Ltd. – UK, 
ор га ни зи ра и из пъл ни 
прак ти чес ка та прог ра ма 
на ползвателите, оси гу ри 
въз мож ност за прак ти ка 
в ре ал на ра бот на сре да 
и раз ви тие на про фе си
онал ни те уме ния на учас
т ни ци те за пос ти га не на 
крайна та цел на проекта. 

В края на мо бил нос т та 
Training Vision Ltd. оце ни 
пос тиг на то то от уче ни ци
те и из да де сер ти фи ка ти 
за про до би ти те зна ния 
и уме ния в пе ри ода на 
практиката. За ус пеш но то 
про фе си онал но раз ви тие 
на мла ди те спе ци алис
ти съв мес т но с ПГСАГ 

– Монтана из да де и 
Europass мобилност. 

Публикацията от ра зя ва 

един с т ве но въз г ле ди те 
на автора, Европейската 
ко ми сия и Националната 
аген ция не но сят от го

вор ност за начина, по 
кой то пред с та ве на та 
ин фор ма ция мо же да бъ де 
използвана.■

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
на ХХХIX ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

„МЕЗДРА - МАЙ’2012”

5 май (събота)
10.00 ч.  Градско пър вен с т во по ху до жес т ве на
                 гим нас ти ка за въз пи та нич ки на дет с ки те гра ди ни
                Физкултурен са лон на ОУ „Христо Ботев” 

6 май (неделя)
09.00 ч.  Празнична ли тур гия в 
                храм „Св. Георги Победоносец”
17.30 ч.  Откриване на ху до жес т ве на из лож ба
                Дом на же лез ни ча ря
19.30 ч.  Тържествен кон церт с учас ти ето
                на Радостина Паньова
                Площад „България”

8 май (вторник)
14.00 ч.  Международен кон курс „Музиката и 
                тан цът  на ши ят общ език”
                Дом на же лез ни ча ря
17.00 ч.  Откриване на из лож ба „Децата на Европа”
Фоайето на ОбА
18.00 ч.  Концерт на уче ни ци от ОУ „Христо Ботев”  Мездра 
                и от гр. Бейпазари, Анкара (Турция)
                Площад „България”

9 май (сряда)
10.00 ч.  Полагане на вен ци и цве тя пред Паметника на 
                за ги на ли те във войни те и от бе ляз ва не на Деня
                на по бе да та над хит ле ро фа шиз ма  

10 май (четвъртък)
19.00 ч.  Тържествен кон церт по слу чай 65го диш ни на та
                на Представителен тан цов ан сам бъл „Мездра
                Площад „България”                                                                                                     

11 май (петък)
10.00 ч.  Патронен праз ник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
                Дом на же лез ни ча ря
16.00 ч.  Втори майс ки кра евед с ки че те ния
                Заседателна за ла на Община Мездра 

12 май (събота)
10.00 ч.  Градско пър вен с т во по ху до жес т ве на гим нас ти ка
                за деца, де вой ки млад ша и де вой ки стар ша въз раст
               Физкултурен са лон на ОУ „Христо Ботев” 

15 май (вторник)
18.00 ч.  Прожекция на бъл гар с кия иг ра лен филм „Кецове”
                Дом на же лез ни ча ря

16 май (сряда)
17.00 ч.  Представяне на вес т ник „Стършел” с 
                учас ти ето на Никола Арнаудов и Сергей Трайков                               
                Читалище „Просвета 1925”

17 май (четъртък) - Ден на бъл гар с кия спорт
10.00 ч.  Смесена ле ко ат ле ти чес ка 
                ща фе та за въз пи та ни ци на дет с ки те гра ди ни                                                                                   
                Алеята на кес те ни те
15.30 ч.  Футболен тур нир на мал ки вра ти за де ца от
               дет с ки те гра ди ни
Стадион „Локомотив”
17.00 ч.  Предсдтавяне кни га та на Цветко Стеев „
                Кан су би ги Крум от Бога пос та вен”                                                  
                Ресторант „Родина”, Виенски са лон                                                                                                                

18 май (петък)
17.30 ч.  Концерт на въз пи та ни ци на Детски 
                 ком п лекс  Мездра                 
                Дом на же лез ни ча ря

18 - 19 май (пе тък и събота)
19.00 ч.  „Mezdra rock fest’2012”
                Площад „България”

20 май (неделя)
10.00 ч.  VII Национален фолк ло рен съ бор „Де е 
                бъл гар с ко то” с учас ти ето на Николина Чакърдъкова
                Комплекс „Дядо Йоцо гле да” - с. Очин дол

21 май (понеделник)
20.00 ч.  Празник на се ло Моравица 

22 май (вторник)
17.30 ч.  Закриване на XII тур нир по фут бол на мал ки вра ти
                Спортна пло щад ка на СОУ „Иван Вазов”
20.00 ч.  Концерт на въз пи та ни ци на ОДЗ №1 „Мир”
                Площад „България”

24 май (четвъртък)
10.00 ч.  Детско утро. Връчване на наг ра ди на де ца 
                с пос ти же ния 
11.30 ч.  Концерт на Илия Луков
                Площад „България”

ПГСАГ „Проф. арх. Стефан 
Стефанов” – Монтана 
из пъл ни вто ри про ект 
по мобилност, Секторна 
прог ра ма „Леонардо да Винчи”

с 2 май * Св. благоверен 
и равноап. цар Борис, в 
кръщение – Михаил. Св. 
Атанасий Велики, архиеп. 
Александрийски. Св. София – 
Премъдрост Божия

ч 3 май Св. мчци Тимотей 
и Мавра. Преп. Петър 
чудотворец, еп. Аргоски

п 4 май Св. прпмчца 
Пелагия Тарсийска. Св. 
свщмчк Еразъм, еп.Формийски

с 5 май Св. вмчца Ирина
н 6 май † Неделя след 

Пасха – на Разслабления. Св. 
вмчк Георги Победоносец. Св. 
прав. Иов Многострадални 
(Гергьовден)

п 7 май Св. мчк Акакий 
(Отдание на Томина неделя)

в 8 май * Св. ап. и ев. Йоан 
Богослов. Преп. Арсений 
Велики.

с 9 май * Св. прор. 
Исаия. Св. мчк Христофор. 
Пренасяне мощите на 
св. Николай Мирликийски 
чудотворец



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

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0876 307 732
         0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092 665 400; 
          0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952

Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

п
лю

сСлово
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Старшиспасител
СашоЦветковотгрупа
„Спасителнадейност”е
наградензаработатаси
повременаусложнена-
таобстановкавстраната
презфевруари.
Отличието“Обявяване

наблагодарноститрира-
ботниднидопълнителен
платенотпуск”еотгл.ко-
мисарНиколайНиколов,
директорнаГД“ПБЗН”
Тържественатацеремо-

нияпонаграждаванетосе
извършивнавечерието
наВеликденскитепраз-

ницивУчебнияцентър
на“ПБЗН”вгр.Монтана.
Гостбеидиректорътна
ОДМВР-Монтанакоми-
сарВалериДимитров.
Старшиспасител

СашоЦветковотгрупа
„Спасителнадейност”
приОУПБЗН-Монтана
получинаградатасиот
началниканаОУПБЗН
комисарВенцислав
Райков.
Отличиетоезапрояве-

наинициативност,пос-
тигнативисокипрофе-
сионалнирезултатипри

изпълнениенаслужебни-
тезадължениявъввръз-
касусложненатазимна
обстановкавстраната
вследствиенападналите
значителниколичества
валежиотдъждисняг
презфевруари.
Подобнопоощрител-

ноотличиесаполучили
идругислужителина
ПБЗНотцялатастрана,
взелиактивноучастиев
оперативнитедействия
присъздалатасеусложне-
натазимнаобстановка.■
Слово плюс

Отличие за спасителя 
         Сашо Цветков

Валентина
БОБОЙЧЕВА
Какикойслучвамагията?Можеи

даимаправила,незная,нопонякога
сечувствашпотопенвъввълшебство
икаточелинестъпвашпоземята,
анещотеноси…итиееднолеко
ихубаво…ипакеаприл–засмян
исвъсилвежди,сърдитихитър,но
някаксигординапет,възбуждащи
предизвикващ,раждащипрераждащ,

катосамияживот.Инизавъртапак
онаямагия,феерияотцветовеи
багри,светлинаитоплота–делници,
ноимногопразници–пролетни,
сърдечни,наши…
Лазарките,последенятснай-цвет-

нотоиме,тададойдатвеликденските
люлки,писанитеяйцаибухналитеко-
зунациивцелиятозибягдаусещаш
онзидъх,въздуханаш,български,
койтоенавсякъде,обгръщаниини

обзема.Идабъдемвсич-
кизаедно–тези,които
винагииматпонякояидея
итези,коитоприематвся-
кохрумване,дообогатяват
гоифантазират.Защото
такаставамееднообщо
цяло,всъстояниенале-
тящдухивъввъзможност
дапреобърнемдушитеси.
Товасеслучиисега

–наВеликичетвъртък.
Накичихмевърбата–
дасезасмееиизвиси
ръститя.Накиприхме
читалището,чер-
гиопънахме,трапе-
зиспретнахме,венци
оплетохме,апослесии
попяхмеипотанцувахме.
Заедно–считалищатаот
общината,спенсионерс-
китеклубовеидетските
градини.Заедноуспяхме
даоцветимтозиден–не
самоскрасота,багри,
светлинаидоброта,аис
многолюбов!
Трудносепреразказ-

ватчувства,неможеида
сепрерисуватспомени,
коитоискамедазапазим
по-дългозасебеси.
ВъзкресениеХристово

еединмиготмагиятанаЖивота,но
азвярвам,чедокатосмеживииздра-
вииносимусебесионоваогънче,
напомнящонивинаги,чесмехора,
чесмебългари,щепомним,чеот
коренитезапочвавсичко,иаконесе
грижимзатях,крилетенищепърхат
безсилни!
СветлоиблагословеноВъзкресение

Христово!■

Великденска магия 
в читалището 
на Бяла Слатина    

Започна 
пла но ви ят 
го ди шен 
ре монт 
на пе ти блок

На 21 април в 2 ча са 
и 02 мин. 1000ме га
ва то ви ят пе ти блок на 
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян 
за пла нов го ди шен ре
монт в съ от ветс т вие с 
гра фи ка за ра бо та на 
блоковете, съг ла су ван с 
“Електроенергиен сис те
мен опе ра тор” ЕАД.

По вре ме на прес тоя ще 
бъ дат из вър ше ни пла ни
ра ни те ре монт ни дейнос
ти и про фи лак ти ка на 
оборудването. Реакторът 
ще бъ де пре за ре ден със 
све жо яд ре но го ри во 
за следващата, 19а по 
ред, го рив на кампания. 
Предвижда се ре мон тът 
на пе ти блок да прик лю чи 
в края на м. май.

Шести енер гоб лок – 
дру ги ят 1000ме га ва тов 
блок на АЕЦ “Козлодуй”, 
ра бо ти със 100% от мощ
нос т та си.■

На17и18април2012г.вСофиясе
проведeзаседаниенаСъветанади-

ректоритеинаСъветанауправляващитена
Световнатаасоциациянаядренитеоператори
WANO–Московскицентър.Взаседанието
участваха35ръководителиотатомницент-
ралиотКитай,Словакия,Финландия,Чехия,
Иран,Унгария,Украйна,Русия,Индияи
България,.
ФорумътбеоткритотАлександърНиколов,

изпълнителендиректорнаАЕЦ“Козлодуй”,
койтовобръщениетосикъмприсъстващите
отбеляза,чезауспехите,коитоотчитабъл-
гарскатаатомнацентрала,безпоренпринос,
наравносотличнатаработанаперсоналана
централата,имаиподкрепатанаАсоциацията.
АлександърНиколовподчерта,чесъссвоята
дейностWANOпостояннодоказвасилатаи
решимосттасидапродължидаимаводеща
ролявгарантиранетонабезопасносттаина-
дежднатаексплоатациянавсичкиатомницен-
траливсвета.
Повременасесиитебешенаправенобзор

наработатанаWANO–Московскицентър,
ибеприетотчетътнаорганизациятаза2011
г.,беразгледанотекущотосъстояниенаатом-
нитецентралиотрегионалнияцентърибяха
обсъдениорганизационнивъпроси.
На19априлучастницитепосетихаАЕЦ

“Козлодуй”,коятоедомакинназаседанието.

АЕЦ “Козлодуй” бе домакин на заседание на 
ръководните органи на WANO – Московски център
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Нова кни га на 
ет но ло га проф. 
Тодор Ив. Живков 
бе пред с та ве на 
в Монтана

Книгата на вид ния бъл гар с ки учен проф. Тодор 
Ив. Живков “Поглед през рамо” бе пред с та ве на 
на 25 ап рил 2012 г. в Общински мла деж ки дом 
– Монтана. Проф. Лозанка Пейчева  ди рек тор 
на Института за ет но ло гия и фолк ло рис ти ка с 
Етнографски му зей към БАН, пред с та ви сборника. 
На сре ща та при със т ва и съп ру га та на по койния 
учен проф. Веска Кожухарова  Живкова, ко ято е 
със та ви тел на то зи том. Книгата съ дър жа не пуб ли
ку ва ни тру до ве на проф. Живков. Сред тях са лек
ции за кур со ве те по ет но ло гия и из с лед ва ния от 
лич ния ар хив на ро де ни я в с. Митровци професор. 
Инициативата за пред с та вя не то на кни га та е на 
Анюта Каменова – Борин, ди рек тор на Ис то ри чес
кия му зей в Чипровци. 

При ор га ни за ци ята на съ би ти ето им пар т ни
ра и Дружеството на кра еве ди те в Монтана. 
Ангажимент на гос ти те от сто ли ца та поп ре чи кни
га та да бъ де пред с та ве на по вре ме на дет с кия 
кон курс „Напеви от Северозапада”, чи йто до ма кин 
ще бъ де Младежкият дом на 27 и 28 април.

«Поглед през рамо» до пъл ва пред с та ва та за 
при но са на на шия зем ляк проф. Тодор Ив. Живков, 
кой то през 4те де се ти ле тия от на уч на та си 
дейност раз ви ва своя шко ла по етнология, фор му
ли ра кон цеп ция за фолк ло ра ка то тип кул ту ра и за 
фолк ло рис ти ка та ка то наука, свър за на с ис то ри
ята и социологията. Заедно с акад. Петър Динеков 
учас т ва в ос но ва ва не то на Института за фолк лор 
при БАН , на кой то е дъл го го ди шен директор, 
сът руд ник и член на на уч ния съ вет чак до смър
т та си през 2001 г. Проф. Живков е пре по да вал 
ет но ло гия в ПУ «Паисий Хилендарски» и ЮЗУ 
«Неофит Рилски» и фолк ло рис ти ка в ШУ «Епископ 
Константин Преславски» и в СУ «Св. Климент 
Охридски». Специализирал е в Санкт Петербург 
(1964), Берлин (1971), Киев (1972) и Париж (1976). 

Дълги го ди ни проф. Тодор Ив. Живков е бил 
зам.пред се да тел и член на Националния ко ми
тет на славистите, на Фолклористичната ко ми
сия на Международния ко ми тет на сла вис ти те и 
на Националната ко ми сия на Международната 
асо ци ация за из с лед ва не раз ви ти ето на сла
вян с ки те култури. Етнологът е пред с та вял стра
на та ни ка то член на Административния съ вет 
на Международната асо ци ация за ет но ло гия 
и фолклор. Председателствал е асоциацията 
за антропология, ет но ло гия и фолк ло рис ти ка 
«Онгъл» и сдружение «Фолк панаир». 

Проф. Тодор Ив. Живков е един с т ве ни ят съв ре
ме нен бъл гар с ки учен в об лас т та на фолк ло рис ти
ка та и етнологията, чи ето име и де ло фи гу ри рат в 
ен цик ло пе ди ята «Етнология Еуропеа», под гот вя на 
във Великобритания. 

Израз на приз на ние към не го ви те зна чи ми ака
де мич ни пос ти же ния са и мно го дър жав ни и на уч
ни отличия, с ко ито е удос то яван през годините. 
Той си оти де от бе лия свят пре ди 11 г., но не го ви те 
пос ле до ва те ли и уче ни ци про дъл жа ват да раз ви
ват и по пу ля ри зи рат де ло то му.■Слово плюс

Ирен ТОКИНА
Ръководниятсъставна

ОДМВР-Монтанаполучи
дарениеот128библиидни
прединай-големияхристи-
янскипразникВеликден.
Луксознитеизданиянанай-
четенатакнигавсветабяха
връчениототецНиколай
иотецЕмилотправослав-
нияхрам“Св.Св.Кирил
иМетодий”вМонтана.
Праткатаеразпределена
отВидинскиямитрополит
Дометианследдарение
нагерманскатафондация
“ПриятелинаБългария”,
чийтопредставителвстра-
натаебългарскиятпроф.
д-рДечкоСвиленов,емиг-
рантотГермания.Немската
фондацияераздала3ми-
лионабиблиинабългарски

държавниинституцииот
2010г.
РъководствотонаОД

МВР-Монтанаполучи
изданиенабиблиятаотръ-
цетенасвещеницитеслед
тържественводосвет.“Ние
сметуксега,задададем
светлина,коятовиещеза-
несетеднесвдомовете
сииснеящепосрещнете
светлитепразници.Светото
писаниеилиКнигатана
книгитееединпоказателза
човешкияживот.Вдобри
илошимиговечовек,отва-
ряйкия,винагищенамери
нещо,коетощемубъдеот
ползвазаспасениенаду-
шата”,казаотецНиколайи
пожеланаприсъстващите
даръководятмъдросвоите
подчинени.■

Дометиан дари 128 биб лии 
на ОД МВР

Даниела ХИТОВА

Ученициоттриврачански
училищаимахаизключител-

норедкияшансдаседокоснатдо
оригичалнисъдовеотантичността
исредновековието.Товастанапо
временаимпровизиран„пазар”,
подреденвРегионалнияистори-
ческимузейвъвВраца,накойто
всичкитебяха„клиенти”.Всеки
ученикможешедаразгледакакво

сепредлагана„пазара”,дасихаре-
санякойотсъдоветеиданаучиот
уредницитенамузеякаксенарича
археологическатанаходка,откой
периодеикаквоебилонейното
предназначениевдревността.Ста-
зиоригиналнаидеявъвВрацастар-
тирапърватапородасиПрограма
запатриотичновъзпитание,фи-
нансиранаотобщинскиябюджет.
Инициативатаеподпатронажа

назам.-кметаКрасимир
Богданов.„Пазарът”бечаст
отпърваталекция,повреме
накоято30-тетийнейджъри
научихаповечезакерамич-
нотопроизводствопрезан-
тичносттаисредновековието.
Втазгодишнотоизданиена
програмасавключениучени-
циоттриврачанскиучилища
–СОУ„ОтецПаисий”,СОУ
„ХристоБотев”иСпортното
училище„Св.Климент
Охридски”.
Впрограматасавключени

ощедветеми–завъоръже-
ниетоивойнскитеумения
презантичносттаисредно-
вековиетоизатракийските
ритуали,свързанисбогана
винотоДионисий.Повре-
меналекциитеучениците
щеседокоснатдострелии
копия,щевидятвъзстановка
сактьоринадионисиеври-
туалищепипнатсъдовеот

Рогозенскотосъкровище,използва-
нозатакъвритуал.Патриотичната
програмапредвиждасъщосъсте-
заниепострелбасъсспортенлък
вместносттаГрадищевпрохода
„Вратцата”.Натовамястобяха
откритиантичнотоселищеисред-
новековниятград,поставилинача-
лотонасъвременнияградВраца.■
СНИМКА: АВТОРЪТ

Блага АТАНАСОВА
На18април2012г.врам-

китенанационалнияМаратон
начетенетовРегионалнабиб-
лиотека„ХристоБотев”се
проведохапореднитечетения
накраеведитеотВрачанска
област.Кактодругигодини,
такаисегапредставените14
проучваниябяхаразнообразни
потемиипредизвикахаголям
интерессредприсъстващите.
Двеоттях–„Първатаиск-
рица”наСветлинаБероваи
„ВасилБенчов–едноотзнако-
витеименанаБялаСлатина”,
сапосветенина120-годишни-
натаотосноваванетоначита-
лище„Развитие–1892”,която
щесечествапрезтазигодина.
Разработката„Първитепет
годининаОкръжнабиблиоте-
ка„ХристоБотев”–гр.Враца
(1954-1958)наБлагаАтанасова
поставяначалотонанаписване
историянабиблиотеката,която
през2014г.щечествасвоята
60-годишнина.Сучилищна
тематикаса„СОУ„Христо
Ботев”–Враца:Празници
итрадиции,пренесенипрез
времето”наМаяАнтова,

„Засилваненаинтересанауче-
ницитеотизследователската
работавДържавенархив”на
ЗояЙончева.
„Любопитнифактиот

„Изпитнаведомост”заза-
вършенпрогимназиален
курснаученицитеоттрети
прогимназиаленкласпри
Соколарскатанароднапрогим-
назиязаучебната1936/1937
г.”поднесеРумянаЦветкова,
коятопредставиисамите

първоизточници,скоитое
работила.Систорическатема-
тикасапредставените„Някои
новиданнизаОряховския
революционенкомитет”на
ДеницаПетроваи„Новидан-
низадейносттанамакедон-
скитепреселници–зографи
въвВрачанскатаепархияслед
Освобождението”наВесела
Пелова”.Сродоведскатема-
тикаса„Родословиетонафа-
милиятаархитектиНиколови

(Стаматови)”наВаня
Желязковаи„Милевият
родотКюстендилпрез
Желево,Торонтоиобрат-
но”наБойкаЛозанска.
Интересникатотемибяха
и„Благовестници:вярва-
нияинаричания,свърза-
ниспрелетнитептициот
ВрачанскоиПловдивско”
наКалинаТодорова”,
„Почетнитегражданина
Мездра”наМирослав
Гетов”,„Циганитевс.
Баница”над-рАнета
Диловаи„Ръкописнакнига
наВрачанскатакнижовна
школаот1644г.”наКирил
Андровски.Всвоетопред-
ставяне„Заизселванетоот

Зверинопрез1946г.”.Ивана
Захариевапредстави2картиза
пътянаизселницитеиустано-
вяванетоимвДобруджаиста-
риснимкинахораотнейния
род,коитосъщосасредтях.
Направенитекраеведски

разработкищебъдатвключе-
нивобщсборникотВторите
иТретитесамостоятелни
четения,койтопредстоидаиз-
лезепрез2013г.■

Трети самостоятелни четения на 
Регионално краеведско дружество – Враца
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Програма за патриотично 
възпитание в музея


