Mайки с колички
протестираха
във Видин
СНИМКА: АВТОРЪТ

Диана СИРАКОВА
Около 50 жени във Видин се присъ
единиха към националния протест на
настоящи и бъдещи майки, организи
ран чрез социалните мрежи.
Дамите поискаха детск ите надбавки
да се увеличат от 35 поне на 50 лв., а
обезщетението за отглеждане на дете
през втората година от майчинството
да се изравни с минималната заплата.
Пешеходни пътеки, хубави детски пло

Слово

щадки и премахването на уличните ку
чета поискаха още видинските майки.
Протестното шествие на майките с
техните бебета тръгна от видинската
гимназия „Цар Симеон Велики“ и спря
на площад „Бдинци“ пред сградата на
Община Видин.
Исканията бяха връчени на замес
тник-кмета по хуманитарните дейнос
ти и социална политика в общината
Борислава Борисова.■
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Абонирайте се
за

Слово плюс

в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
до 20-о число на всеки месец
Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава
до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

Имаме аргументи за
по-евтин газ
Елеонора ЦАНОВА
При преговорите в
Москва за нови цени на
природния газ имаме дос
татъчно аргументи, с които
да поискаме снижаването
им, заяви при посещението
си в Козлодуй министърът
на икономиката, енерге
тиката и туризма Делян
Добрев.
Той каза, че договорените
преди стойности са с 11,1
процента по-ниски и те са
до края на 2012-а.
В крайдунавския град
министър Добрев даде
старт на реализация на
проекта за подобряване
на енергийната ефектив

В Рабиша
посрещнаха
гости от
Сърбия
Любомир ВЕСЕЛИНОВ
Tези дни в Рабиша дойдоха
гости от с. Миничево, Сърбия.
Двете села са най-големите в
своите общини и желанието
на техните ръководства е по
примера на общинските цент
рове Белоградчик и Княжевац
да подпишат споразумение за
сътрудничество.
Контактната група от
Миничево бе представе
на от Владан Радовавонич
– координатор за транс
гранично сътрудничест
во в община Княжевац,
Славолюб Миланович – кмет
на Миничево, Крунислав
Йованович – кмет на с. Ново
Корито и Раде Велинов –
бизнесмен, българин от за
падните покрайнини.
►на 2-а стр.

ност на обществени сгради
в община Козлодуй. Ще
бъдат санирани 11 общес
твени сгради, като първата
е козлодуйското читалищепаметник “Христо Ботев”.
Това е една от най-старите
и представителни общес
твени сгради, станала
символ на Козлодуй още в
зората на миналия век.
Общата сума за финан
сиране на проекта, осигуре
на от Международен фонд
“Козлодуй”, е 4 милиона
евро, от които община
Козлодуй ще получи 1,3
милиона евро, отпуснати по
инициатива на ДП “РАО” и
Министерств ото на иконо

миката и енергетиката.
Ще бъдат изцяло обно
вени с нови прозорци и
врати, изолация на външни
те стени, подове и покриви
освен читалищната сграда
в общинския център, ще
кметствата в Крива бара и
Бутан, спортната зала на
Козлодуй и четири детски
заведения, както и детските
градини н Бутан и Хърлец.
За нас това е много важен
момент, сподели, поздравя
вайки гостите и жителите
на града при тържественото
начало на проекта кметът
Румен Маноев.

СНИМКА: АВТОРЪТ

►на 2-а стр.

Хипотерапия

за децата
с аутизъм

З

а четвърта поредна
година младежката
структура на ГЕРБ ор
ганизира хипотерапия
за децата от Ресурсен
център - Враца за подпо
магане на интегрираното
обучение на деца и уче
ници със специални об
разователни потребности.
Поводът за инициативата
е Световният ден за ин
формираност за аутизма.
Хипотерапията е комп
лексен и високоефекти
вен метод на физическа
реабилитация и социална
адаптация на хора със
специални потребности.
20 деца от Враца и реги
она получиха безпл
 атни
карти за езда край хотел
„Леденика”. Традиционно
имаше почерпк а за
малчуганите, много ра
дост и весел смях.■

Във Видин

Шанс за
работа
12 мъже и жени над
50-годишна възраст
се обучават за болног
ледачи в МБАЛ „Св.
Петка” във Видин по
проект на КНСБ „Шанс
за работа”.
Обучението ще про
дължи 9 седмици и ще
приключи през юни с
полагане на изпит по
теория и практика.
Курсистите са с ре
гистрация в Бюрото по
труда повече от година.
10 от тях ще бъдат
наети на работа във
видинск ата болница с
6-месечни трудови до
говори на пълен рабо
тен ден.■
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Златни медали за
наши винари в Сърбия
Убедително представяне на винарск ите изби от Белоградчишко
на ІХ изложение на вина и ракии в Княжевац
СНИМКА: АВТОРЪТ

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
овече от убедително
бе представянето на
винарските изби от селата
Рабиша и Боровица, участ
вали в ІХ изложение на ви
на и ракии в град Княжевац,
Република Сърбия. То бе
организирано от Община
Княжевац и Сдружението
на частните производители
в града и премина под над
слов „ПЪРВИ СИ”. Бе про
веден и вторият „Шприцер
фест”. Гости на събити
ето бяха: кметът на града
Младен Радосавлевич,
Милованович Милош –
зам.-министър на селско
то стопанство на Сърбия,
Франц Бут – посланик на

П

Словения в Р. Сърбия, как
то и търговското аташе
Слободан Шешун, които
приветстваха гостите.
Градоначалникът на
Княжевац говори за това,
че общината трябва да се
утвърждава и занапред като
първа в региона в своето
развитие, също и за голяма
та инвестиция на Словения
в село Миничево, където в
рамките на един месец ще
бъде разкрит цех за обувки
на фирма „Пеко”, в който
ще работят 100 души. Бе
споделена добрата новина,
че община Княжевац е за
делила от своя бюджет 300
хил. евро, с които ще бъдат
подпомогнати селскосто

панските производители
през настоящата година.
В тазгодишното
изложение, бяха предста
вени 48 участници, сред
които фирмите „Рубин” от
град Крушевац с годишен
оборот от 40 млн. евро,
„Братя Йович”, „Звонко
Урошевич”, фирми от
община Пирот и други.
Впечатляващо бе предста
вянето на винарските изби
от Рабиша и Максима, ко
ито заслужиха 13 отличия.
Винарска изба „Магура”Рабиша, спечели два златни
медала, за вино „Сувиньон
блан” х „Шардоне” и ракия
„Магурска” – специална.
Сребърните отличия бяха

400 000 лв. за обновяване
на видинските панелки
Диана СИРАКОВА
400 000 лева са осигуре
ни от Оперативна програма
"Регионално развитие" за
енергийно обновяване на
многофамилни жилищни
сгради в град Видин.
Средствата са по проект
„Енергийно обновяване на
българск
 ите домове”, кой
то стартира от 1 юли 2012
г. в 36 града в страната.
Продължителността на про
екта е три години, а общият
размер на безвъзмездн
 ата
финансова помощ възлиза
на 50 млн. лв.

Със средства по проекта
ще бъдат покрити напълно
разходите за техническото
обследване и услугите на
проектния мениджър.
50 % от разходите за
проектиране, оценката на
съответствието, строител
но-монтажните дейности и
надзора, както и разходите,
свързани с въвеждането на
обекта в експлоатация и
набавянето на необходими
те разрешителни, отново ще
бъдат покрити от проекта.
Собствениците на жили
щата ще трябва да заплатят

►от 1-а стр.
Чрез тези мерки ще бъде удължен
животът на обществените сгради, с
извършеното саниране ще се намалят
с около сто хиляди лева разходите
за електроенергия от общинските
пари, които могат да бъдат инвести
рани в други проекти на общината.
Градоначалникът заяви, че чрез дока
заното вече добро сътрудничество и
инициативност може да се постигне
на сто процента саниране на всич
ки публични сгради и да се премине
към жилищния фонд. Енергията,
която се използва в тези сгради, мо
же да бъде намалена наполовина,
подчерта изпълнителният директор
на „Главболгарстрой” Калин Пашов,
който обеща това да стане в срок и
качествено.

останалите 50 % по тях.
Предвижда се
Областният информаци
онен център да проведе две
информационни срещи за
популяризиране и разясня
ване на възможностите по
проекта.
Формулярите за участие
в проекта ще се приемат от
1 юли.
При липса на достатъ
чен интерес от страна на
собствениците, средств ата
предвидени за град Видин
ще бъдат пренасочени към
други райони.■

за ракиите „Магурска те
менуга”
и ”Белоградчишки ска
ли” и вината – „Врачански
мискет”- 2011, „Шардоне”
– 2010, „Мерло” резер
ва - 2009, „Гъмза” – 2009
и „Каберне” и „Мерло” –
2009.
Винарска изба Боровица
бе отличена със златен
медал за вино „МаксимаПравит селекшън”-2009, и
сребърни медали за вината
„Сенсум”-2007,„Максима
юбилейно”-2010 и
Боровица-„Каберне”-2009.
При голям интерес
се проведе и вторият
„Шприцер фест” и кон
курса за направата на един
литър шприцер за време,
като за шприцера бе използ
вано домашно бяло вино на
Звонко Урошевич. Бе нап
равен и най-голям шприцер
от 31 литра.
С особен интерес пре
мина и конкурсът за ско
ростно изпиване на един
литър шприцер при мъжете
и 600 грама при жените.
Победители станаха Деян
Паунович от групата на
„Бекрие” – Подгорац с
време 28 секунди и Ивана
Йованович с време 23 се
кунди от Крушевац.
Ръководствата на ви
нарските изби от Рабиша
и Боровица установиха
контакт с фирма „Рубин”и
получиха покана за по
сещение в Крушевац и
съвместна реклама, Татяна
Иванова от ръководството
на пчеларското дружест
во в Белоградчик, което
също бе представено в
изложението, установи
контакт с колегите си от
Княжевац.■

Във Видин

Кампания
"Добрата
стотинка"

Във Видин стартира благотворителна кампания
в полза на тежко болни деца. Инициативата е на
Видинската света митрополия и се прави с бла
гословението на Негово високопреосвещенство
митрополит Дометиан. Тя ще носи името „Добрата
стотинка”, по подобие на инициатива на благотво
рителен фонд в помощ на децата в Москва.
Благотворителната кампания към катедралния
храм „Св. Димитър Солунски” ще е постоянна.
„Ние искаме да протегнем ръка към болните деца
и делото да бъде общо – на всички, които живе
ят в този град” – каза на срещата архимандрит
Поликарп.
Кметът Герго Гергов влезе в състава на коми
сията от осем души, която ще организира и ще
отговаря за дейността на инициативата. Нейни
членове са още архимандрит Поликарп - пред
седател на катедралния храм „Св. Димитър
Солунски”, архимандрит Антим – игумен на
Раковишкия манастир, пастор Павел Михайлов –
християнска църкв
 а „Вяра”, Елка Георгиева – зам.
областен управител, Калин Нинов – началник на
Регионалния инспекторат по образование, Роза
Маркова – управител на ДСК – Видин, Цветелина
Петрова – директор на БЧК – Видин, и Петя
Петрова – директор на Комплекс за социални ус
луги за деца и семейства – Видин.
Видинският кмет заяви, че инициаторите мо
гат да разчитат на пълната му подкрепа, както и
на съдействие от страна на местната власт за
осъществяване на кампанията и осигуряване на
пълна прозрачност на нейното протичане и раз
пределянето на средствата за болните деца.
СНИМКА: ОБЩИНА ВИДИН

СНИМКА: АВТОРЪТ

В Рабиша
посрещнаха
гости ...

Имаме аргументи
за по-евтин газ
"В новия “прозорец “ на
Международен фонд “Козлодуй”
ще имаме възможност да инвести
раме още над 50 милиона евро в
такива проекти в повече от полови
ната български общини. С това ще
покажем,че наистина енергийната
ефективност е приоритет и има
много голяма възвращаемост "- ка
тегоричен беше министърът на ико
номиката и енергетиката, поздравя
вайки козлодуйци с началото на това
обновление. Поздрав към тях отпр а

2

ви и евродепутатът инж. Владимир
Уручев, който нарече Козлодуй
“ядрената столица” и със сигурност
подчерта, че тук ще има перспективи
с една нова ядрена мощност.
Подготовката за изгр аждането
на седми блок в Козлодуй по-късно
пред журналисти разясни министър
Добрев. Междуведомствена група, с
участието на много институции, вече
прави “пътна карта” как това ще се
случи, като първата стъпка е създа
ването на проектна компания, изця

ло собственост на АЕЦ - Козлодуй.
Следващата стъпка е тя да привлече
инвеститорски интерес, след ка
то се извършат подготвителните
дейности по изграждането на седми
блок, включително лицензиране на
площадката. Компанията, собстве
ност на централата, впоследствие ще
търси стратегически инвеститор за
изграждането на новия блок.
Според министъра атомната
централа ще даде първоначалния
капитал, но това няма по никакъв
начин да застраши сигурността
и нейната финансова стабилност.
Ще трябва да се извървят няколко
периода - на лицензиране на площад
ката ,на промяна в проекта, защото
все пак такава е необходима, подчер
та Делян Добрев.■

►от 1-а стр.
Те бяха посрещна
ти и приветствани от
Мария Николова –
кмет на Рабиша и ак
тивисти от селото. Тук
бе и кметът на общи
на Белоградчик Борис
Николов.
По време на ра
ботния обяд даден
от домакините бяха
обсъдени актуални
теми и инициативи, по
които ръководствата
на селата ще работят
заедно в течение на
годината.
Споразумението за
съвместно сътрудни
чество между двете
села ще бъде подпи
сано на 7 юли 2012 г. в
Миничево.■

Слово
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90-годишен строител видя Дунав
мост 2 навръх рождения си ден
Ангелина ДАКОВА
Трудолюбивото семейство
на Станко Кръстев и прияте
ли от пенсионерския клуб
“Белият Дунав” във Видин
отбелязаха неговата 90-го
дишнина с уважение за дъл
гия му житейски и трудов
път като майстор строител.
Поздравителен адрес към
рожденика бе поднесен и
от кмета на община Видин
Герго Гергов.
Като „прелюдия” към
официалното честв ане на
годишнината на видинча
нина Станко Кръстев той

стъпи на най-големия строеж
в живота си – Дунав мост
Видин-Калафат. С видимо
задоволство рожденикът
разгледа строежа на дългия
почти два километра мост, по
който мечтае да премине до
отсрещния бряг, когато бъде
готов.
Работил цял живот като
строител на регионални и
национални обекти, Станко
Кръстев с гордост произ
нася името на „Видахим”Видин, телефонния завод
в Белоградчик, почивната
станция на журналистите в

Банкя, циментовия завод в
Темелково и др.
Той с интерес наблюдава
ше мащабите на строителни
те дейности по изграждането
на моста, работата на крано
вите инсталации, но особено
беше впечатлен от пилотите

под четирите стълба в пла
вателния участък на Дунав,
излети на дълбочина до 80
метра.
Строителните дейности
в момента са съсредоточе
ни върху изграждането на
връхната конструкция на

жп естакадата и подстъпите
към моста и доизграждане
на връхната конструкция
на пътното и железопътно
съоръжение. Продължава
монтажът на защитните еле
менти при стълбовете в пла
вателния участък на реката,

Вести от Видин

Община Чипровци
управлява европейски
средства за над
2 млн. лв. от
оперативните програми

►Солени глоби

за видинчани

С новия проект за на
редба на община Видин
таванът на санкц
 иите
спрямо нарушители
те – еднолични търгов
ци и юридически лица,
се увеличава от 500 на
50 000 лв. Горният праг
на глобите за граждани
те се увеличава 25 пъти
и от 200 лв. те стават
5000 лв. Всеки, който
постави афиш, плакат
или некролог на забра
нено място ще отнесе
глоба от 100 лева. От
стотачка ще тръгва и
санкц
 ията за тези, ко
ито си измият колата на
улицата, пред блока или
пък са пуснали добиче
то си да пасе в зелените
площи. Новата наредба
се налага заради проме
ни в законодателството.
Проектът е публично
обявен за мнения и
предложения.

Общината реализира два проекта по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, два по „Регионално
развитие” и един по „Околна среда”
Реално изпл
 атените
средства са 315 261,78 лв.
Неправителствените орга
низации и частният сектор в
града все още не са участва
ли с проекти по оперативни
те програми, но разчитат на навременна и точна
информация от Областен информационен център
– Монтана, за да се възползват максимално от
възможностите, които предоставят европейските
фондове у нас.
Най-новият проект на общината е за малко над 1
млн. лв. по оперативна програма „Регионално раз
витие”. По него до края на тази година трябва да
бъдат изградени инфр
 аструктурни съоръжения за
предотвратяване на наводненията в Чипровци.
Представителите на общинската администр
 ация
и неправителствените организации бяха запознати
с отворените схеми, насочени към общините по ОП
„Административен капацитет” (ОПАК), както и с
възможностите, които се предоставят за обучение
на заети лица от фирми и за обучение и осигуря
ване на стаж за безработни, регистр
 ирани в дирек
циите „Бюро по труда”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Заместник-кметът на общината Елена Илиева
прояви интерес към новите възможности за създа
ване или разширяване на услугата „домашен соци
ален патронаж”, за която може да се кандидатств
а
с проектн
 о предложение по схемата „Помощ в до
ма” по ОП РЧР. Предоставянето на модерни соци
ални услуги е един от приоритетите на Чипровци,
допълни Елена Илиева.
Областен информационен център – гр.
Монтана, е създаден по проект по Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за ре
гионално развитие. Стойността на проекта е
372 350 лв., като изпълнението му ще продължи
до средата на 2014 година.

Ирен ТОКИНА

От 16 до 22 април т. г. във всички държави - членки
на европейската мрежа TISPOL, е извършен контрол
по спазване на разрешената максимална скорост за
движение. 243 нарушения на скоростта са установе
ни в област Монтана.
153 са засечени от
камери, а останалите
90 – от радари.
Нарушенията на
разрешената скорост
са най-сериозната
причина за тежки път
нотранспортни произ
шествия и смърт.
През 2011 г. в страната са регистрирани 6639 теж
ки ПТП, при които са загинали 657 и са ранени 8301
граждани. 35% от всички ПТП са поради превишена и
несъобразена скорост. По този показател данните за
България са над средното ниво в сравнение с другите
държавиот Европейския съюз, където броят на заги
налите при ПТП поради несъобразена или превишена
скорост е 30% от общия брой на загиналите при ПТП.

243 нарушения
при акция на
ТИСПОЛ в
област Монтана

като досега са готови 47
от общо 76. След още една
двойка сегменти ще завърши
и монтажът на сегментите
от връхната конструкция на
моста при стълб РВ10 – вто
рия от общо четири.
Изпълнението на стро
ителните дейности по моста
в края на март е 73%, а на
прилежащата инфраструкту
ра – 89%. На строителните
площадки работят общо 942
души, включително фирмитеподизпълнители. 83% от за
етите работници са българи,
а 17% - чужденци.■

► По-високи цени

на такситата

Град Дунавци
се сдоби с пазар
Жителите на Дунавци,
Видинско вече си имат свой
пазар.
На 22 април - Томина
неделя, кметът на градче
то Димо Скорчев и зам.
кметът на Община Видин
Борислава Борисова тър
жествено прерязаха лентата
на търговската придобивка.
На 8-те маси, разположе
ни в централната част на
Дунавци, търговците бяха
изнесли и първата стока –
зайци, плодове и зеленчуци,
ръчно плетени пазарски и

рибарски мрежи. Не липс
ваха и традиционните сер
гии с лакомства и играчки
за децата.
Събитието започна ра
но сутринта с празнична
литургия в местния храм
„Рождество на Пресвета
Богородица”, отслужена от
Велички епископ Сионий и
духовници от Видинската
епархия, след което ду
навчани се отпр авиха към
центъра, където ще е нови
ят пазар.
След водосвета и кон

цертната програма на са
модейците от читалище
„Светлина” гражданите и
гостите на града похапнаха
от специално подготвения
за случая празничен курбан.
Търговската площ на
новооткрития пазар включ
ва осем търговски маси, на
които местните жители ще
предлагат собствена земе
делска продукция.
Таксата за пазарска маса
ще е двойно по-ниска от
тази на видинския пазар.■
Слово плюс

И във Видин цените на
таксиметровите услуги
скочиха. Вместо досегаш
ните 2 лв. „от точка до
точка”, видинчани вече
плащат 2,50.
Цената на километър
е вдигната с 25%, което
означава, че вместо по
0,60 лв., сега клиентите
заплащат по 75 стотинки
за километър.
От бранша обясняват
повишението с поскъпва
нето на горивата, по-висо
ките цените на застрахов
ките и таксите за преглед.
Засега видинчани не са
се отказали да ползват
жълтите возила, които на
практика заместват лип
сата на градски транспорт
в града.
►Повече приходи в

местната хазна

Общата сума, събрана
за първите три месеца
на годината е 1 728 083
лв., съобщават от от
дел „Местни данъци и
такси” в Община Видин.
Разликата е повече от
500 000 лв. в сравнение
със същия период на ми
налата година.
По-висока е събира
емостта от данък сгради
- с 50%, а тази от патент
ния данък е скочила с
31%. Приходите от данък
МПС за първото триме
сечие на годината са над
300 000 лв., което показва
40% повишение спря
мо първото тримесечие
на 2011 г. Повече пари
са влезли за такса смет,
както и за туристически
данък.■

Слово

делник

Уважаеми съграждани,
Приемете искр
 ените ми
поздрави по повод

9 май – Ден на Европа
и празник на
европейските
общности!

С акта на обединение на
циите от Европейския съюз
станаха олицетворение на
мира и просперитета, на
гаранти на благополучието
и сигурностт а на своите
граждани.
В този тържествен ден
нека си пожелаем да бъ
дем амбициозни, по-смели,
по-солидарни и по-единни
заедно, за да гарантира
ме достойното място на
България в Обединена
Европа!

Честит празник!

инж. Николай ИВАНОВ
кмет на oбщина Враца

До
Постоянната комисия
по екология към
41-ото НС ,
Областния управител
на Област Враца,
Кмета на
Община Враца,
Всички медии
в град Враца

ПРОТЕСТНА  
ДЕКЛАРАЦИЯ
От групата
общински съветници
на БСП - ВРАЦА
Уважаеми господа,
Преди 3-4 години на площад
ката на бивше предприятие
„Вторични суровини” – Враца
е започнало складиране на
бали отпадъци, които идват
от София и са използвани
за горене при производството
на цимент в завод „Холсим”
край село Бели извор .
Същото става без да се знае
от общественостт а и съответ
ните институции. Така съз
даденото временно депо се
намира в регулацията на гра
да в противоречие на всички
законови изисквания.
На 3 май в същото депо из
бухва пожар и в продълже
ние на три дни в града беше
ограничено излизането на
гражданите от домовете си, а
кметът на общината нареди
затваряне на училищата, за
да се предотвратят вредни
те последици за здравето на
децата.
Групата общински съветни
ци от БСП настояваме да се
изясни:
● Кой и при какви условия
разреши изгарянето на от
падъци на територията на
общината, в непосредствена
близост с 80 000-я град?
● Кой разреши създаването
на депо за отпадъци в райо
на на града без решение на
Общинския съвет - Враца и
останалите институции?
● Настояваме да се потърси
отговорност на виновните.
● Започна ли разследване и
ако не - защо?
● Държим да се анализира
съставът на складираните
отпадъци, за които имаме
съмнение, че в тях има и ме
дицински такива .
● Молим за отговор освен
пред Народното събрание
и пред обществеността на
Враца от:
- Министър Нона Караджова
- Министър Тотю Младенов
– кмет по времето, когато се
създава това сметище.
- От Прокуратурата, за извър
шеното престъпление спрямо
околната среда и здравето на
гражданите.
			
Председател
на групата съветници:
Васил ДРАГАНОВ
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРУСАРЦИ
Община Брусарци, обл. Монтана, ул.”Георги Димитров” № 85,
на основание чл.20 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществ
 яване на обществ
 ени превози на пътници с автобуси, Решение №49 на Общински съвет
гр. Брусарци, прието с Протокол №7 от 28.03.2012 г. и Решение №56/Протокол №9 от 25.04.2012 г. на ОбС гр.
Брусарци, Заповед №РД-653/08.05.2012 г. на Кмета на Община Брусарци

Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
1. Възложител: Община Брусарци, обл. Монтана,
ул.”Георги Димитров” №85, телефон: 09783/22-11,
факс 29-11, e- mail: brusartsi@data.bg и
brusartsi adm@abv.bg
2. Предмет на конкурса: Възлагане на обществ
 ен превоз на
пътници по автобусни линии Брусарци-Буковец-Брусарци,
Брусарци – Одоровци и Брусарци-Киселево-ВасиловциБрусарци, при следните утвърдени маршрутни разписания:
● Брусарци-Смирненски-Буковец-Смирненски-Брусарци, с
час на тръгване от гр.Брусарци 10,10. Линията ще се изпълнява
понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя.
● Брусарци-Смирненски-Буковец-Одоровци-Буковец-СмирненскиБрусарци, с часове на тръгване от гр.Брусарци 06,15; 17,05.
Линията ще се изпълнява понеделник, вторник, сряда, четвъртък и
петък.
● Брусарци-Дъбова махала-Киселево-Дъбова махала-Княжева
махала-Крива бара-Дондуково-Василовци–Дондуково-Крива ба
ра-Брусарци, с часове на тръгване от гр.Брусарци 06,15; 17,05.
Линията ще се изпълнява понеделник, вторник, сряда, четвъртък и
петък.
3. Срок и място за изпълнение на превозите: Срок 5 /пет/
години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на
обществ
 ения превоз на пътници с Община Брусарци.
Място - регламентираните и възложени маршрути на съответната
линия.

Цените на билетите да са за спирките, включени в маршрутното
разписание.
5.3.2.1 Най-дълга валидност на предложената цена на билетите,
независимо от повишаване цените на горивата и др.
9 т.
5.3.2.2 За второ място		
6 т.
5.3.2.3 За трето място		
3 т.
5.3.2.4 За следващо място
0 т.
Начин на оценяване – в ценоразписа всеки участник предлага
срок на запазване на цената на билетите, независимо от повишава
нето на цените на горивата и др.
5.3.3.1 Най-голям брой социални облекчения		
9 т.
5.3.3.2 За второ място					
6 т.
5.3.3.3 За трето място					
3 т.
5.3.3.4 За следващо място				
0 т.
Начин на оценяване – Оценяват се предложените социални об
лекчения само за пътуващите по линията.
5.4. Оборудване на превозните средства за превоз на труднопод
вижни лица
5.4.1 Оборудван		
5 т.
5.4.2 Необорудван		
0 т.
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от канди
дата автобус,с който ще се изпълнява линията по документи – карта
за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници
5.5. Възраст на автобусите
5.5.1 Нови				
15 т.
5.5.2 За всяка година по една точка по-малко			
4. Изисквания към кандидатите:
5.5.3 На и над 15 години		
0 т.
● Да са физически или юридически лица, регистрирани като
Начин на оценяване - Оценява се основният предложен от
търговци, които притежават валиден лиценз за извършване на
кандидата автобус,с който ще се изпълнява линията по докумен
превоз на пътници на територията на Република България или
ти – свидетелство за регистрация. За нови се считат автобусите с
лиценз на Общността;
регистр
 ация – 2011 г.
● Да притежават автобуси, отговарящи на изискванията на чл.
6. Поредността в класирането е на база комплексната оценка на
37 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за ут
всяко предложение, като на първо място се класира предложени
върждаване на транспортни схеми и за осъществ
 яване на общес ето на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
твени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, като
7. Всяко предложение трябва да се представи лично от кандида
участват минимум с един основен автобус за извършване на та или от определен от него предст авител в запечатан непрозра
разписанието и една резерва.
чен плик.
● да са финансово стабилни по смисъла на чл.4, т.3 от Наредба
8. Цена на конкурсната документация за участие в размер на
№33/03.11.1999 г. на МТИТС, удостоверено с предст авена данъч 50,00 /петдесет/ лева.
на декларация за предходната 2011 г. с положителен финансов
9. Изисквания за качество: Автобусите да са в състояние и вид,
резултат;
осигуряващ комфорт и сигурност при изпълнение на превозите, да
● да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производ се осигурят добри хигиенни условия за пътуване и се спазват всич
ство за обявяване в несъстоятелност;
ки специфични нормативни актове и норми за качествено транс
● да не са осъждани за банкрут;
портн
 о обслужване.
● да не се намират в ликвидация;
10. Необходими документи
● да не са лишени от правото да упражняват търговска
за участие в конкурсната процедура:
дейност;
● да нямат парични задължения към Община Брусарци, удос
10.1. Заявление за участие в конкурс за възлагане на обществен
товерено с документ, издаден от Отдел „Местни данъци и такси”
превоз на пътници - по образец, подписано от кандидата;
гр.Брусарци;
10.2. Валидно удостоверение за актуално състояние на кандида
● да са представили изискваните документи, съгласно конкурс та или удостоверение от търговски регистър. – оригинал или заве
ната документация.
рено с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от кандидата /копие/.
4.1. Не се допуска до участие кандидат с нередовни документи,
10.3. Копие от валиден лиценз за извършване на обществен пре
както и представяне на такива допълнително след отварянето на воз на пътници, издаден в съответствие с ЗАП, заверено с „ВЯРНО
пликовете;
С ОРИГИНАЛА” от участника.
4.2. Не се допускат до участие кандидат или лица, които не са
10.4. Копие от регистрационните талони на всички автобуси,
осигурили необходимия брой превозни средства, включително
включени в лиценза, с които се участва в конкурса - заверени с
„ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
и резервни, за извършване на обявения превоз, / минимум едно
10.5. Копие на Данъчна декларация от предходната 2011 го
превозно средство, като задължително е предст авянето на пре
дина с положителен финансов резултат - заверена с „ВЯРНО С
возното средство, с което ще се извършва превоза пред комиси
ята за извършване оглед и точкуване на офертните предложения. ОРИГИНАЛА” от участника.
10.6. Удостоверение, издадено от Отдел „Местни данъци и так
4.3. Представените превозни средств
 а да са минали периоди
чен преглед за техническа изправност, съгласно Закона за движе си” за липса на задължения към Община Брусарци – оригинал или
копие заверено с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
ние по пътищата.
10.7. Копие от Удостоверенията за транспортна годност и прото
5. Критерии за оценка и класиране на предложенията - съглас
колите за преглед на МПС, заверени с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от
но методиката, утвърдена от Общински съвет – Брусарци:
участника.
5.1.Екологичност на превозните средств
 а-наличност на еколо
10.8. Копие от документа за извършен технически преглед, заве
гичен двигател
рено с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
1.1 Отговаря на изискванията по EURO V		
12 точки
10.9. Копие от застрахователните полици „Гражданска отговор
1.2 Отговаря на изискванията по EURO IV		
10 т.
ност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на
1.3 Отговаря на изискванията по EURO III		
8 т.
превозвача”, заверени с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
1.4 Отговаря на изискванията по EURO II		
6 т.
10.10 Декларация по образец -1;
1.5 Отговаря на изискванията по EURO I 		
4 т.
10.11. Декларация по образец -2;
1.6 Липсва удостоверение за съответствие с пътно превозно сред
10.12. Конкурсна оферта по образец с ценово предложение – за
ство от одобрен тип		
0 т.
дължително е да бъде подписана от лицето предст авляващ участ
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от
ника в конкурсната процедура или негов пълномощник с нотариал
кандидата автобус, с който ще се изпълнява линията,въз основа
но заверено пълномощно, което се прилага в плика с конкурсн
 ата
на предст авен документ за съответствието на двигателя към съ
документация.
ответния стандарт. Това са доказателст вени документи от завода
10.13. Копие от документа за платена конкурсна документация,
производител, удостоверение от официален вносител за България на заверен с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника.
фирмата производител или с отметка в българския талон.Всички до
11. Допуска се необходимите документи и заявлението за учас
кументи на чужд език се предст авят с легализиран превод на българ тие да бъдат подписани от пълномощник с нотариално заверено
пълномощно, в което е необходимо да са изброени изрично права
ски език. В случай, че за автобуса не се представи документ за съот
та за подписване на необходимите документи и правото да участв
а
ветствие към даден стандарт или той няма такъв се оценява с 0 т.
в конкурсната процедура.
5.2. Допълнителни услуги в превозните средства
11.1. Задължително се прилага оригинал на пълномощното в за
2.1 За наличие на климатик		
3 т.
печатания плик с документите.
2.2 За наличие на видео		
2 т.
12. Крайният срок за приемане на предложенията за участие,
2.3 За наличие на мини–бар		
1 т.
Начин на оценяване – Оценява се основният предложен от канди окомплектовани с изискуемите документи, е до 16.00 часа на
 ужване на кли
дата автобус,с който ще се изпълнява линията,като допълнителните 28.05.2012 г. в административния център за обсл
енти на Община Брусарци, ул. ”Георги Димитров” № 85, като до
услуги се посочват чрез декларация.
кументацията се закупува от касата на Община Брусарци и е на
5.3.Цени и социални облекчения
стойност – 50,00 лева.
5.3.1.1 Най-ниска средна цена на билетите		
9 т.
13. Конкурсът ще се проведе на 29.05.2012 г. в Заседателната
5.3.1.2 За второ място					
6 т.
зала в сградата на Община Брусарци от 14,00 ч.
5.3.1.3 За трето място					
3 т.
14. При неявяване на кандидат или при явяване само на един
5.3.1.4 За следващо място				
0 т.
кандидат, който не отговаря на предварително обявените условия,
Начин на оценяване – Всеки участник предлага само една це
насрочвам втора дата на конкурса 08.06.2012 г. на същото място,
на на билетите чрез приложен към документацията за участие
условия и час.
ценоразпис.

Слово

земляци

ях командирован в
Б
Берковица. Трябваше да
трасирам магнитометрична

магистрала за извършване
на геофизични проучвателни
измервания от землището на гр.
Вършец до землището на село
Дълги дел.
Влизам една сутрин в
канцеларията, която е в центъра
на града, а вътре, както винаги,
е пристигнала преди мен
ранобудната и очарователна
брюнетка Надя (внучката на
поп Георги) – изчислител и
деловодител към групата ни.
Тя бърза да ме осведоми, че
вчера, след като съм тръгнал
на работа, от базата в Говежда
са позвънили и са известили,
че днес ще пристигне касиердомакинът и преди да се
насочим към квартирите си,
трябва да отидем при нея, за
да си получим заплатите – аз и
момчетата, които работят при
мен.
Ето ни в канцеларията, а
касиер-домакинът вече ни
очаква. Това е Александър
Радичков – Сашо, както всички
го наричаме. И ако някой
иска да направи връзка на
официалното му име с това
на писателя Йордан Радичков,
пояснявам, че такава връзка
има, защото Сашо е чичо на
писателя, или по-точно бащата
на Йордан Радичков е брат на
Александър Радичков.
Щом ме видя, започна да се
„заяжда” по Радичковски:
- Остаря в тази Геофизика,
остаря... едвам си спомням,
когато пристигна с куфарчето
си преди много, много години и
аз те представих на началника,
другаря Евтимов... Та, на колко
години стана, приятелю?
- На 26 и само две години съм
в Геофизиката, много ли са?!
- На 26 ли каза? А къде са
33? – рече Сашо и погледна към
Надя.
- Сашо, не се обиждай –
намеси се Надя, - но струва ми
се, че си на повече от 33.
- Ех, Надя, Надя... Де да бях
на годините на това момче,
както си разцъфнала като
пролетно кокиче, така и бих те
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откъснал, да се закича с него...
Момчетата получиха парите
си и излезнаха, отиде си и
Надя. Останахме двамата
със Сашо. Той застана до
прозореца, мълчаливо вгледан
повече в себе си, отколкото
в минаващите по улицата
влюбени двойки, а сетне
се обърна към мен – унил,
мрачен, а сърцето ми кърви от
болка, защото щом пристигна
в този град, започват да ме
връхлитат зловещите спомени
и ме стискат за гърлото, готови
да ме задушат. Минали са се

спаси от явна смърт. Когато
пристигнали да ме арестуват
и не ме намерили, вкъщи бях
заминал младата си булка,
деветнадесетгодишната Ирина.
Арестували нея.
Тя не знаеше къде и при кого
съм. Започнали разпитите – ден
и нощ изтезание, без хляб и
вода... Мълчала. Чудовището
Харлаков я разпитвал, насилвал
я, гаврил се с нея, докато
му омръзнало, а после я
отстъпил на подчинените си.
Измъчвали я, насилвали я,
докато престанала да вика, да

Великден
с Радичков
Документален разказ
от Павел Джоков
вече двадесет години, а като
че да беше вчера... Зимата на
1944 година... Един подлец от
родното ми село Калиманица
ме предаде, че в дома ми са
идвали нелегални, нощували
са и съм им давал храна. Беше
вярно, но когато ме арестуваха,
отричах всичко, а те ме
ритаха, тъпчеха, късаха живо
месо – да кажа колко са и кои
са... Издържах и не предадох
никого...
На осмия ден ме пуснаха, но
лично началникът на полицията
ме заплаши, че втори път жив
няма да излезна – Харлаков се
наричаше този изрод. Втория
път, когато се готвеха да ме
арестуват, беше средата на
лятото и до Девети септември
оставаха малко дни. Човек от
полицията ме предупреди, че
ме очаква арест, а това значи...
гибел.
Верен другар от Черешовица
ме прие в дома си и ме

говори и те осъзнали, че може
да издъхне при тях, затова я
изнесли една сутрин рано и
оставили омърсеното й тяло на
една пейка в градината пред
полицията. Прибрали я близки
от родното ни село Калиманица
и дни наред я лекували, за да
се съвземе. Но ето, минали
са се толкова години, а все
още се стряска насън и говори
неразбираеми думи...
Пред съда тя разпозна
и посочи мъчителите си.
Заедно с Харлаков на смърт
бяха осъдени и четиримата
насилници. Аз сложих примката
на Страшилището. Издъхна за
по-малко от час, а трябваше
бавно и мъчително да умира...
Малко му беше една смърт.
Бързо се спаси... А аз повече
от две десетилетия не мога да
избягам от мислите си...
Изтръпнал от ужас, онемял
от това, което чувах, не разбрах
как той неочаквано смени тона

си и като че ли с друг глас рече:
- Знаеш ли, че днес е
Великден и в църквата ще има
литургия. Искаш ли да дойдеш
с мен?
И преди да му отговоря, той
продължи:
- Да тръгваме, че много време
те занимавах с черните си
спомени и няма да има място да
влезнем и да запалим свещичка
за моето Спасение и за тебе –
никога да не изживяваш ужаса,
който аз съм изживял и все още
изживявам.
Църквата наистина беше
пълна, нищо че времето
бе атеистично. Запалихме
свещички и се заслушахме в
пеенето на църковния хор. По
някое време Сашо се наведе
към мен и прошепна: „Виждаш
ли го онзи там, вдясно, с черния
костюм и червената връзка?
Внимателно го наблюдавай и
ми кажи дали поглежда към нас.
Той е местен партиен работник
и не е влезнал за добро в
църквата. Наблюдавай го, но не
си задържай погледа върху него,
конспирация, нали разбираш?”
Кимнах с глава.
Когато литургията свърши,
„непознатият” побърза да
излезе, като се промъкна
съвсем близо край нас, без да
ни погледне.
Десетина дни след
Великден Сашо ми разказа, че
посещението ни на литургията
в църквата е било докладвано
от отговорните партийни
другари и е трябвало да дава
обяснение пред партийното
бюро на „Геоложко проучване” в
Михайловград:
- Влезнах в кабинета на
партийния секретар, а там вече
ме очакваха познати лица,
но и такива, които никога не
бях виждал. Нямаше го онзи,
когото видяхме в църквата.
Отначало много „внимателно и
кротко” ме разпитваха дали съм
присъствал на великденската
литургия в Берковица, палил ли
съм свещички, като са очаквали,
че ще се изплаша и ще почна да
отричам. Питаха ме и дали съм
бил сам или съм водил някого
с мен.
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Казах им, че съм присъствал
на литургията, палил съм не
една, а три свещички и с мен е
било младо момче и какво от
това?!
- Какво ли? – ехидно ме
попита другарят от Градския
комитет. – Малко ли е това,
че ти, партийният човек, си
позволяваш да влизаш в църква,
като даваш грозен пример на
другите, на безпартийните? Не
само ти си бил, но си взел със
себе си млад служител, за да
му мътиш главата с религия, в
противовес на нашето партийно,
атеистично учение! Какво ще
си помисли това младо момче
за партийната ни дисциплина?
Кажи де!
- Да, аз го помолих да дойде с
мен в църквата и какво от това?
- Това, че трябва да гласуваме
да ти наложим партийно
наказание, ето това... Другари,
трябва ли такъв човек, член
на партията, да бъде в нашите
редици?
- Спрете! – извиках. – Преди
да гласувате, ето какво ще
ви кажа: фашистите искаха
да смачкат тялото ми, но аз
оцелях, вие искате да направите
същото с душата ми, но няма да
успеете!
Хвърлих партийния си билет
пред другаря от Градския
комитет и напуснах събранието.
След няколко месеца много
„кротко и любезно” партийният
секретар на Геоложка бригада
др. Илиев му върнал книжката
и го предупредил да внимава
къде и с кого ходи и какво прави,
защото всичко се знае и вижда.
Сашо наистина много
„внимаваше” и беше се толкова
„изплашил”, че следващата
година, когато бях командирован
във Вършец и минахме край
Клисурския манастир, той ме
помоли да наредя на шофьора
да отидем и да разгледаме
манастира и да присъстваме на
литургията, ако има в момента,
защото пак беше Великден...
Такъв беше Сашо: Радичкова
горда и непокорна кръв,
калиманишка луда глава...■

На Гергьовден
"по роса - за здраве"

Калина ТОДОРОВА
вети Георги е най-почи
таният светец от народа
ни. Навярно защото, според
редица изследователи, той
онаследява черти на обича
ни по нашите земи езически
божества: гръмовержеца
Зевс, Тракийския конник,
Дионисий, Перун, Тангра.
Култът към него обединява
обреди, свързани с растежа,
здравето, плодородието и
брака. В народната предс
тава светецът е непобедим
юнак-змееборец на бял кон,
със златни дрехи. Той уби
ва „сура ламя с три глави” и
потичат трите митични ре
ки на плодородието: мляко,
вино и жито, освобождава
“три синджира роби”; слиза в
“долно поле” при свети Петър
и “отключва” Черно море и
“бял Дунав”, та роса и дъжд
да окъпят нивите, за да са
пълни хамбарите и честити
стопаните. Покровител е на
земеделците и пастирите - от
“убав ден - Гергьовден” за
почва новата аграрна година.
Покровител е на воините,

С

смелите и сърцатите.
На Гергьовден празнуват
всички, но овчарите са на
особена почит. Голяма част
от обредите са свързани със
стадата: извеждане на стадото
на паша; доенето и подсирва
нето на млякото; обредното
им вкусване, след като бъдат
прекадени; захранване на
овцете и овчаря с обреден
хляб. Най-чакани от всички
в семейството са традицион
ните практики около жерт
вата - агнето, което се коли в
чест на светеца-покровител
на стадата.
Според народната вяра на
този ден водата и билките
имат магическа сила. Това е в
основата на обредите за про
гонване на нечистите сили.
Такива са ходенето в гората
за гергевка, лапад, млечка и
други “чудни” треви, обред
ното кичене с венци, обредно
то кичене на порти и врати с
клонки от плодни и “здрави”
дръвчета или други билки,
къпането при изгрев слънце в
роса, събирането и сушенето
на лековити билки, поливане
то с отвари от тях. Извършват
се преди всичко от младите
- момите, ергените, децата.
Но на много места и по-въз
растни жени събират билки, а
болните се поливат с отвари и
се къпят в роса за изцеление.
Преди изгрев слънце моми
и ергени, пък и деца, ходят
в гората за лапад, гергевка и
цветя. Връщат се боси „по ро
са – за здраве”. От донесени

те цветя момите правят китки
и вият венци. Най-хубавите
се поставят на главата на чер
ноок момък и черноока мома,
за да са вакли агънцата и да
са поравно - мъжки и женски.
На портите поставят букови
и крушови клони, с такива
клони украсяват и кошарите това са “здрави” дървета – да
носят здраве на стадото. В
Крушовица на първата обяг
нена овца поставят венец от
къпина, за да е дълга млечна
та струя, от гергьовка - да е
гъста вълната, от здравец - да
е здраво агнето.
Венчето за агнето момите
изплитат от гергевка с червен
конец, но на много места в
него вплитат и други цветя,
билки, здравец или цъфнали
клонки от „родовити” дърве
та или храсти: дюла, къпина.
С „магични” треви или клон
ки от “здрави” и „родовити”
дървета се обкичват портите
на домовете и дворовете,
овчарската кошара: в Хърлец
и Софрониево с млечка - „за
да са млечни овцете”, в Люти
дол - със здравец, в Криводол
– с клонки от глог и круша, в
Зверино - с клонки от “родо
вити” дървета, в Крушовица
- с букови и крушови клонки.
Освен ходенето в гората за
лапад, гергевка и цветя, рано
в зори, при изгрев слънце на
Гергьовден се извършв ат още
два обичая: къпането в роса и
брането на билки. Смята се,
че росата на този ден съдър
жа особена магическа сила.

Така е и с билките. В много
села хората се къпят в роса. В
Крива бара всеки баща рано
сутрин отвежда своите мом
ченца на полето, “съблича ги
голи и ги хвърля и въргаля”
в росните ниви. Момите пък
събират в паничка роса и с
нея се мият - да са здрави и
хубави. Във Фурен при изг
рев слънце голи се въргалят в
росата на овесена нива „за от
шуга, за от краста”.
Иван Глога, прочутият
лечител от Еница, „унищожи
тел на плътеници и болести”,
срещу Гергьовден, Великден
и Спасовден “поливал” за
здраве. Наследниците му си
спомнят една негова пре
поръка за събиране на бил
ки – на Гергьовден, „който
е мераклия”, намира поляна
с разцъфнали треви, ляга по
корем, с разперени ръце и ги
омачква. След това ги обира,
суши, вари и се полива.
На много места жените
берат билки, докато са още
росни и ги сушат за различ
ни лекове през годината,
вярвайки, че набрани на този
ден, те са особено лековити.
Друго вярване е (Баурене,
Ракево, Горно Пещене), че
на Гергьовден за пръв път се
къпе мечката след зимния сън
и щом „разтръси руно у вода
та”, тя вече е „добра” и хо
рата също могат да се къпят.
До този ден не се позволява
къпането в реката. А на праз
ника да се окъпеш - „здрав ше
си, силен ше си”. ■

Деца от 21 държави в конкурса за рисунка
„Тъпан бие, хоро се вие”

Лилия Апостолова (6 г.) от Севлиево и Маша Павкович (8 г.)
от Белград (Сърбия) са победители в първа възрастова група
в тазгодишното издание на Международния конкурс за детска
рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”. Във втора група призьори са
Светослава Димитрова (13 г.) от Кюстендил и Руслан Смирнов
(13 г.) от Одеса (Украйна). Техни подгласници са Велизар Анев
(9 г.) Кюстендил и Анастасия Глущук (10 г.) от Луцк, Украйна,
Кристина Петкова (13 г.) от Севлиево и Джованка Елизабет
(15 г.) от Ява (Индонезия). Третата награда при малките учас
тници си поделят Ирена Бозова (10 г.) от Асеновград и Митко
Бузов (8 г.) от София, а при големите - Айджял Шериф (12
г.) от Севлиево, и Уляна Мошлецка (14 г.) от Луцк (Украйна).
Поощрения бяха присъдени на 53 деца. Сред тях е и Калина
Караян - внучката на знаменития диригент Херберт фон Караян.
Отличените млади творци ще получат наградите си при откри
ването на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на
16 май. На същия ден ще бъде открита и изложба с най-хуба
вите детски творби. Те ще бъдат подредени в зала „Кутловица”
в Монтана. Грамота за най-добро компл ексно представяне бе
присъдена на 18 училища и арт школи от Сърбия, Индонезия,
Украйна, Индия, Иран и България.
Близо 2400 творби от 21 държави, пристигнаха в Монтана
тази година. За пръв път в състезанието се включиха деца от
Албания, Иран, Испания, Китай, Латвия и Португалия. Темата
вдъхнови млади художници от 88 населени места в България.
Рисунките в конкурса “Тъпан бие, хоро се вие” оцени 5-член
но жури. Негов председател бе доц. д-р Бисера Вълева – препо
давател в „ Св. Климент Охридски” и Националната художестве
на академия. Заедно с нея работиха арт-педагозите от Монтана
Рени Петрова, Сияна Миланова, Петър Григоров и художникът
Николай Пенков – уредник в галерия „Кирил Петров”.
Подробна информация за конкурса е публикувана на сайта
на Дико Илиевите празници и на сайта на община Монтана. ■

Слово плюс

Слово

спектър

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

обридолският ма
Д
настир е свято
място, което миряни

10 - 16 май 2012 г.
10 ч * Св. ап. Симон
Зилот (Кананит).
Възстановяване на
Българската патриаршия
11 п Св. равноапостол
ни Методий и Кирил. Св.
свщмчк Мокий
12 с Св. Епифаний, еп.
Кипърски и св. Герман,
патр. Константинополски.
Св. мчк Панкратий.
13 н † Неделя след
Пасха – на Самарянката.
Св. мчца Гликерия
девица. Св. мчк Лаодикий
14 п Св. Исидор.
Мчк Йоан Български
(Отдание на Неделя на
Мироносиците)
15 в Преп. Пахомий
Велики. Св. Ахилий, еп.
Ларийски.
16 с Преп. Теодор
Осветени. Св. преп. отци,
избити в манастира „Св.
Сава“

те от Ружинци и Лом
почитат. На Томина
неделя е празникът на
манастира, който събра
стотици вярващи.
И тази година дойдо
ха много хора с на
деждата за здраве и
благополучие.
Игуменът на манас
тира дядо Борис гости
миряните с агнешки
курбан. Повече от 100
души бяха гостите му.
Манастирът получи да
рение от бизнесмена
Велизар Стефанов – ви
сокопроходим джип,
купил го е за игумена
– архимандрит Борис,
да се придвижва с него през зимата. Видинският
митрополит Дометиан освети автомобила, с който
Борис ще пътува и до манастира в Брусарци, на
който също е игумен.
На празника дойдоха и кметовете на Лом и
Брусарци – Иво Иванов и Наташа Димитрова.
Добридолският манастир е привлекателен и с
вълшебната вода, която блика от аязмото.
До вълшебния извор има малък параклис, наре
чен на св. Козма и Дамян, възст ановен и отворен
денонощно. Водата лекува перде и астигматизъм.
Интересна е историята на манастира и църкв
 ата
„Св. Троица”.
В манастира са ремонтирани стаи за нощувки,
което е възможност святото място да се превърне
в дестинация на поклоннически туризъм, споделя
игуменът Борис. Манастирът може да посрещне
45 души. ■ Слово плюс СНИМКИ: ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Празникът на
Добридолския манастир
събра стотици вярващи

Представяме ви

Цветина Цветелинова Цолова
от Първо
ОУ “Св.
Св. Кирил и
Методий” в
Монтана е
сред
членовете на
клуба по
спортни
танци “ЕлитТим” - Видин,
с представи
телство чита
лище “Разум
1883 г.” към
Обединената
школа по
изкуства
“Добри
Христов” със
старши
треньор
Александър
Стефанов.
Клубът
има много
интересни
изяви,
а в момента
подготвя и
участие
в концерт,
който
ще се състои
в края на май
и началото
на юни, за
да представи
уменията на
своите
възпитаници.

12 май
в Монтана
"Да почистим
България"

„Моето малко
слънчице”
е поредният
фотоконкурс на
Младежкия дом

Община Монтана ще осигури 1200 найлонови
чувала от 70 литра и ръкавици за еднократна
употреба за кампанията „Да почистим България
за един ден”. Хората от града и селата, които
искат да се включат в почистването на 12 май –
събота, ще могат да получат чували и ръкавици
на шест временни места за раздаване до 11 часа
предиобед.
● За кварталите „Изгрев” и „Мала Кутловица”
пунктът ще бъде пред магазин „Жизел”.
● За квартал „Пъстрина” – срещу Пето училище.
● За Живовския квартал, района на Извора и
Бодурската махала пунктът ще бъде до Паметника
на Цеко Тодоров в началото на алеята за Калето.
● За централната част на града от жп гарата до
подстанция „Жеравица” пунктът ще е на паркинга
на театъра.
● За квартал „Плиска”, районите около III и IV
училище и банята пунктът е пред Обувния завод.
● За ж.к. „Младост” 1 и 2 и района на Пожарната
пунктът е на паркинга пред Т-маркет.

За пета поредна година Младежкият дом орга
низира фотоконкурс за любителска снимка.
Той е на тема „Моето малко слънчице” и е пос
ветен на 1 юни – Деня детето.
Целта му е да провокира креативността на
родители, баби, дядовци, братя, сестри, роднини,
приятели да покажат интересни моменти от ежед
невието на деца до 5 години.
Всеки участник има право да се включи във фо
токонкурса

Чували и ръкавици ще се раздават и в селата – в
кметствата или кметските наместничества.
600 броя от найлоновите чували ще са в жълт
цвят. Те са дарение от „Екопак” за кампанията и са
предназначени за пластмасови отпадъци.
Пълните чували ще се събират до контейнерите,
откъдето ще бъдат извозвани с автомобилите на
общинско предприятие „Чистота”.
На 11 и 12 май ще има общински телефон за
въпроси на граждани. Номерът е 096/394 272.

само с една снимка – дигитална или
на хартиен носител (формат 15 x 21 см)

Дигиталните снимки да се изпр
 ащат по електро
нен път като прикачени файлове във

формат JPEG на e-mail: omd_fotokonkurs@abv.bg,
а снимките на хартиен носител да бъдат
представени на място в Общински младежки
дом или да се изпратят по пощата на адрес:
3400 Монтана, бул. „Трети март” 98

Крайният срок за изпр
 ащане на снимките е 27
май 2012 г. Професионално жури ще оцени и
определи победителите, както и снимките които
ще бъдат включени в изложба, организирана от
Младежкия дом. Резултатите от конкурса ще бъ
дат обявени на 29.05.2012 г., а откр
 иването на
изложбата ще бъде на 1.06.2012 г. от 11.30 часа.
На откр
 иването й ще бъдат връчени наградите
на победителите. Подробности и статутът на фо
токонкурса „Моето малко слънчице” могат да се
видят на сайта на Младежкия дом - www.omdmontana.dir.bg.

ече са определени 13 замърсени
В
терена, които ще бъдат почиствани.
И Враца се включва в кампанията
Във Враца - връх Околчица, районът при
яз. «Дъбника», при прохода Вратцата,
коритото на р. Лева, местността след ул.
«Доспат «(«Орехите»), теренът между
ул. «Вежен» и ул. «Огоста», ул. «Иван
Тричков» и ул. «Райня Княгиня» и входноизходни магистрали на града. В квартал
„Бистрец” ще се чисти р. Рула (сухото
дере), в с. Чирен - след кръстопътя за с.
Лиляче и в района на асфалтовата база,
в с. Лиляче - в началото на населеното
място, до стопанския двор, а също тере
нът при Божият мост, в с. Девене - вход
но-изходни улици, и детската градина в с.
Три кладенци.
На терените в района на града ще има
служители на общината, които ще разда
ват на доброволците чували и ръкавици.
Кметовете и кметските наместници на

6

“Да почистим България за един ден”

селата от региона и кварталите на Враца
ще получат тези помощни материали
предварително. “Екопак” е партньор в
кампанията, затова част от чувалите ще
бъдат в жълт цвят и са за разделно съби
ране на отпадъци от пластмаса и метал.
Освен вече определените места, граж
даните и фирмите, които имат идея да
почистят друг терен, могат да го напра
вят и да поискат съдействие от Община
Враца, като предварително заявят в ад
министрацията определеното от тях мяс
то и броя на участниците в почистването.
Това може да стане чрез обаждане на

телефоните на някои от координаторите
по кампанията:
Ирена Статкова (0882-217-622),
Мария Тодорова (0887-900-357) или
Милевка Петрова (0887-474-925).
За селата отговорници за кампанията
са кметовете и кметските наместници.
На 12 май в общинската администра
ция ще бъде отворен “зелен телефон” с
номер 092/62-30-00, на който гражданите
ще могат да звънят, за да поискат тран
спорт за събраните от тях отпадъци при
почистването.
Във всички населени места от общи

ната събраните отпадъци по време на
кампанията трябва да се събират до найблизките контейнери за битова смет или
до площадките за разделно събиране
на отпадъци. За терените, които са из
вън населените места, сметта трябва да
се събира на едно място, откъдето след
края на почиств
 ането ще бъде извозена.
По повод кампанията “Да почистим
България за един ден” врачанското депо
ще отвори врати за безпл
 атно депони
ране за три дни – 12, 13 и 14 май. В тези
дни гражданите ще могат да извозват там
неопасни битови отпадъци.

Приканваме всички жители на община
Враца да се включат в кампанията!
Нека заедно направим нашата община
по-чисто, по-уютно и по-красиво място
за живеене!

Слово

спектър
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Награди за европейски шампионки   
                              по самбо
Кметът на Видин връчи
поздравителни адреси и пода
ръци на Тамара Панталеева и
Цветелина Цветанова, които
завоюваха златни медали на
Европейското първенство по
самбо през април, тази година
в Букурещ, Румъния. И двете
състезателки са от видинския
спортен клуб „Борба, самбо
и джудо”. „Поздравявам ви
най-искрено с постигнатата
победа. Спечелвайки титлата
„европейски шампион”, вие
защитавате достойно името
на България и Видин. Искам
да ви пожелая тази титла да
бъде само част от бъдещите
ви спортни победи!” – пи
ше в поздравителния адрес.
От името на Цветелина

Турнир по канадска борба

в Белоградчик
Любомир ВЕСЕЛИНОВ

За втора поредна година
Белоградчик бе домакин на
турнир по канадска борба –
„BELOGRADCHIK OPEN
– 2012”. Организатори на
събитието, в което участваха
над 150 състезатели от 12
клуба от София, Тутракан,
Горна Оряховица, Благоевград,
Банско, Велико Търново
и други, бяха Българската
федерация по канадска борба
и Община Белоградчик.
Наградният фонд бе 7 000 лв.,
от които за предметни награди
бяха заделени 1000 лева.

Генерален спонсор на турнира
бе Тодор Бъзински, а негови
гости кметът на община
Белоградчик Борис Николов и
председателят на Федерацията
по канадска борба Асен
Хаджитодоров, които
приветстваха участниците и
гостите на състезанието.
С изключителен интерес
бе посрещнато участието на
петимата световни шампиони:
Красимир Костадинов, Стоян
Големанов, Вероника Бонкова,
Цветан Гашевски и Стефан
Ленгаров.
Много емоционално

премина състезанието и в
категория „Абсолютна” при
мъжете и жените, където на
практика участваха всички
призьори от отделните
категории.
За втора поредна година
турнирът бе спечелен от
Красимир Костадинов от
клуб „Херкулес” – Тутракан,
а негови подгласници бяха
Стоян Големанов и Веселин
Славков от клубовете
„Локомотив 96” - Горна
Оряховица и „Адреналин” София. При жените победи
Вероника Бонкова от отбора

на Банско, следвана от
Мария Раева и Димитринка
Димитрова.
Проведеният турнир
бе генерална проверка на
националния ни отбор за
предстоящото европейско
първенство по канадска борба,
което ще се проведе от 13
до 20 май в Гданск, Полша.
Нашата страна ще участва с 26
души – юноши, мъже и хора с
увреждания.
Световното първенство, в
което България също ще вземе
участие ще се състои от 9 до
15 септември в Бразилия. ■

200 алпинисти
се състезаваха
край Враца

Тамара Панталеева е
републиканск и шампион
по самбо в трите възрас
тови групи – кадети до 18
години, девойки до 20 годи
ни и жени.
Тя е бронзов меда
лист от Европейското и
Световното първенство
по самбо за кадети през
2011 г.
Цветелина Цветанова

Пишат ни от Враца

Приятели
веселяци
Дора МАНЧЕВА
Имаме си в квартала една прека уличка, жизне
новажна и всекиму, който я ползва, потребна. От
зори до мрак по нея вървят всякакви возила – леки
коли, джипове, коли с дърва, каруца с конче чат-пат,
както е потребно и някоя линейка с доктор вътре, по
мощ на някой да отдаде. Най-много са хората, които
отдалече идват и вървейки по нея, правят връзка с
града. Хора много, човеци малко. Едни арни (добри,
слънчеви), а други - сърдити, намръщени. Често ми
нават и леко пийнали с лазурна усмивка. В района
има и заведения. Пък по някое време може и куче да
пролае.
Някога имаше герои на труда, сега има герои –
приятели, веселяци, които винаги ги виждаме, когато
минаваме по тази улица. Те отсядат предимно на
единия тротоар, а на другия се движат с песен на ус
та малчуганите от близката детска градина, когато ги
отвежда на разходка – бъдещето на България.
Един от тия герои е Джорето. Купи си шишенце с
винце, хем си почива, бавно отпива от него и тихо
си пее песнята “Седнало е Джоре Дос, седнало е
Джоре...” Луд не луд, това е положението. Абе, тоя
приятел Перо-Пиперо дели се подена, що никакъв
го нема? Той е по работяга от мене. Дал не е проп
равил фитириите и почнал като нищо лука да сади,
що за пиперо е още рано. Той пък обича да пее
“Дилмано Дилберо”, отдека му излезе и прякорът. Те
ти го и Перо пристига, цъфнал - незавързал. Абеее,
що се забави? Ша ти кажа: Има една радостна
новина! Нал знаеш, че навсякъде си пея оная мойта
за “пиперо” и не щеш ли, ме заслушала една мацка,
която и двамата ни познава, както си минавала и се
спряла до оградата ни и ме привика. Абе, Перо, що
ревеш? Казах й, че пея, а не рева. Тя взе, че ми даде
пари и рече: „С тия пари идете с Джорето и си купе
те хляб и боб! Като се наедете и наспите, тогава си
пейте ваште песни у дома! Що гладна мечка хоро не
играе...”
След няколко дни дойде и пролетта, нека всекиго с
добро споходи и дано злото далеч прогони. Нека ста
нем по-добри, та и Бог да ни благослови! Пролетно
настроение, здраве и живот на всички да си
пожелаем. Радостни и щастливи, Перо и Джорето на
приятелката си благодарили и тръгнали за магазина.
За добротата и приятелството цена няма!■

Слово

плюс

От 28 април до 1 май се
проведе Алпиниада край гр.
Враца. Присъств аха повече от
200 алпинисти от България,
Македония, Сърбия, Франция
и Турция, от които над 100
(45 свръзки) участваха в
състезанието. Най-голямо
присъствие имаха клубо
вете „Академик” – Русе,
"Железник" – Ст. Загора,
"Варнаклайминг"- Варна и
СК "Диамант"- Карлово.
Състезанието протече в
3-дневно катерене, като бяха
преминати над 70 маршрута.
Тази година беше направено
и премиерно изкачване по 2
нови маршрута.
Първо място спечелиха
Григор Вътев и Милен Марков
от алпийски клуб "Железник",
второ и трето място спечелиха
"Варнаклайнинг" и клуб към
НСА. Присъстваха алпинис
тите Петко Тотев и Николай
Петков. Алпиниадата се
организира от клуб по екст
ремни спортове "Вратица" с
подкрепата на община Враца,
Дирекция на ПП "Врачански
балкан", ППС и спортн
и
фирми. ■ Слово плюс

печели титлата на
Републиканското първенс
тво за кадети през мина
лата година.
След това претърпява
тежка фрактура и въп
реки тежката ситуация,
става световен шампи
он във възрастова група
до 18 години през 2011 г.
Цветелина е включена и
в ограничения състав на
националния отбор по
джудо, където има първо
и трето място от турни
ра за европейската купа.
Това й дава право да бъ
де в схемата на предст
 о
ящото Европейско първен
ств о по джудо.■

Цветанова поздравлението
прие треньорът на клуба
Пламен Петров.
Поздравителни адреси и
подаръци за двете европейс
ки шампионки имаше и от
председателя на ОбС – Видин
Пламен Трифонов.

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

▲Дирекция на Природен парк “Врачански балкан” и ОУ “Васил Кънчов” с.
Моравица организираха съвместна инициатива по случай Деня на Земята.
Експерти от Дирекцията и Природозащитен център “Натура” направиха инте
рактивна презентация, чрез която учениците научиха интересни и любопит
ни факти за застр
 ашените видове растения и животни на територията на
парка. Освен снимковия материал децата имаха възможност да видят и реален
макет на белоглав лешояд - най-голямата птица, за която в момента се пола
гат усилия за завръщането й в природата. В края на инициативата експерти
те от Дирекция на ПП “Врачански балкан” подариха постер за биоразнообрази
ето на територията на парка както и рекламни сувенири на всяко дете.

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

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

Слово

култура
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Фестивал на малките
театрални форми
23-ото издание на Националния фестивал
на малките театрални форми във Враца ще
превърне града в културна столица на
Балканите между 16 и 22 май
Най-старият театрален фест в България
ще даде възможности на 3 сцени да се изя
вят 18 постановки, 10 от които български и
8 чуждестранни. Международната програма
отново ще премине под егидата на Нова ев
ропейска театрална асоциация /NETA/.
Селекционерът на основната програма
проф. Ромео Попилиев и драматургът на
ДКТ – Враца Веселина Гюлева представиха
пред медиите основните акценти от селекти
раните пиеси.
Тричленно жури в състав проф. Кристина
Тошева и членове Кремена Бабачева и Явор
Койнаков ще оценяват събраните от селек
ционера 10 родни постановки.
Освен 8-те български заглавия в основ
ната програма има две от домакините на
фестивала – Драматично-куклен театър –
Враца, както и още 8 заглавия, селектирани
от Благой Стефановски, президент на Нова
европейска театрална асоциация /NETA/.
Веселина Гюлева отчете присъствието на
тази организация на врачанския фестивал
като сериозно признание за успехите, които

той има и зад граница: „NETA за втора по
редна година участва със своя селекция и
представяне тук. Което показва по някакъв
начин, че проблемът не е само български,
а че световният театър оцелява чрез своите
камерни форми. В смисъл, че при тях има
възможност за търсене, за експеримент и
откривателства.
Селекционерът проф. Ромео Попилиев
призна, че е търсил баланс между спектак
ли от софийски и провинциални трупи, за
да може на врачанска сцена да се види найдоброто в театъра, правено през последната
година:
„Аз съм привърженик на разнообразен
театрален афиш, в който всеки – и зрител,
и театрален критик може да намери онова,
което му допада като театър. Повечето от
селектираните творби имат награди „Икари”
и номинации за „Аскеер”.
Международната програма е събрала найдоброто от театралните форми на Балканите,
като свои представители има Румъния – те
атър „Ал Давила” Питещ, Русия – чрез

във Враца
трупата от Махачкала от далечен Дагестан,
Македонският театър от Скопие показва
своя копродукция със Стокхолм /Швеция/,
има ярки творби от Крагуевац /Сърбия/,
Любляна /Словения/, Прищина /Косово/,
Сараево /Босна и Херцеговина/ и Битоля /
Македония/.
Фестивалът се финансира от община

рез есента на 2011 г. се навършиха
П
120 години от построяването сгра
дата на Общински драматичен театър –

Видин.
Поради липса на средст ва тази годишни
на не беше отбелязана,
но за всички нас, ак
тьорите и хората, които
обичат театъра, тя е
важна и ценна.
Затова и с малко
закъснение ще отбе
лежим годишнината с
поредица от събития.
Първото от които е обя
вяването на градск и конкурс за написване
на идея за събитие, свързано със 120-го
дишнината на нашия театър. В конкурса
могат да участват всички, няма възрастови
или каквито и да е други ограничения.
Срокът за предаване на писмено изло
жената идея е до края на м. май 2012 г.

Враца, Министерството на културата, соб
ствени средства и спонсорства. Наградите
са в категориите режисура, сценография, за
главна мъжка и женска роля. Наградният
фонд е 6000 лева. Откриването на фестивала
е на 16 май от 17 часа, а закриването – след
полунощ на 22 май или по-скоро в първите
часове на 23 май. ■ Слово плюс

Не са необходими други документи
освен трите имена на участника, те
лефон и електронен адрес за контакт.
Презентациите ще бъдат разгледани от
специално жури и резултатите ще бъдат
обявени в началото на
м. септември т. г.
Първите три отличе
ни ще бъдат наградени,
съответно:
● първа награда – 2
билета за представле
ние по избор на Народен
театър „Ив.Вазов”, съот
ветно с пътните разходи.
● втора и трета награда - с годи
шен абонамент за представленията на
Общински драматичен театър – Видин.
Идеята, която ще бъде осъществена за
отбелязването на годишнината, ще получи
специална награда на журито и почетна
грамота.■

КОНКУРС
120 г. Видински
драматичен
театър

Арт седмица

Враца посрещна над
600 певци и танцьори
от пет страни
Даниела ХИТОВА
С песента „Една бъл
гарска роза” Враца
посрещна над 600-те
участници в Седмия
Международен фолк
лорен фестивал
„Врачанска пролет”. В
тридневния празник на
народната песен и танц
се включиха 21 певчес
ки и танцови формации
от страната и чужбина.
Сред тях и състави от
четирите побратиме
ни на Враца градове
Бор – Сърбия, Кичево
– Македония, Крайова
– Румъния и Суми –
Украйна.
“Днес, в Световния
ден на побратимените
градове, Враца ще бъде
още по-оживена и попъстра! Нашите скъпи
гости, заедно с фолклор
ните състави от града
ни, ще му дадат ново
лице, ново настр
 оение и
жизненост! Фолклорът е
незаменима част от кул
турата на всеки народ
и заедно с това – една

прекрасна визитка за
таланта и ценностите
на народите. Ние це
ним както стародавните
фолклорни традиции,
така и новото, което на
шите съвременници из
граждат върху наследе
ните ценности и оставят
за бъдещите поколения!”
– каза в словото си при
откр
 иването на фестива
ла кметът на Враца инж.
Николай Иванов.
На различни сцени в
града и в селата Чирен
и Згориград, своя талант
показаха и изпълнители
от Ябланица, Мездра,
София, Лом, Монтана,
Обзор, Вършец, с.
Чавдар и от всички
фолклорни състави в об
щината-домакин.
Първите два концерта
бяха в с. Чирен - гос
туваха съставите от
Румъния и Македония, а
в Згориград – от Сърбия
и Украйна.
В градинката пред
Централната поща във
Враца бе концертът на

открито. В него учас
тваха фолклорната
група „Мария Танас”
– Румъния, Весела
Асенова, която е уче
ничка на народната
певица Бинка Добрева,
детските танцови със
тави „Средногорско ве
селие” от софийското с.
Чавдар и „Радост” към
Центъра за работа с де
ца – Враца, а също детс
ката танцова школа към
Читалище „Развитие”
- Враца.
Гала-концертът на
всички участн
 ици във
фестивала бе на 30
април. В богатата па
литра от настроения се
добави и гръцки нюанс,
чрез участието на танцо
вата формация на попу
лярния танцьор Памбос.
На 1 май от площад
„Македония” във Враца
тръгна традиционното
дефиле на участни
ците във фолклорния
фестивал, което завър
ши на площад „Христо
Ботев”.■

Подариха книжки от Панчо
Панчев на видинск
 и деца
Общински драматичен
театър „Вида” представи
премиера на спектакъ
ла „Приказка за тиквата”
от Панчо Панчев – Дядо
Пънч.
В него се разказва весе
лата история на неколци
на мързеливи, работливи,
глупави, умни и всякакви
други хора от едно измис

лено село и един измислен
дворец.
“Моята комедия е грижа
за доброто ви настроение,
макар че в нея са скрити и
сатирични стрели, отправе
ни към онези, които ги зас
лужават” – казва авторът.
След премиерата Дядо
Пънч раздаде свои твор
би с автографи на децата

от редакционния клуб
„Пчелица” с ръководител
Сашка Радуканова от СОУ
„П.Р. Славейков”.
Книжките „Приказки на
един залък”, „Гатанки по
ноти”, „Гатанки с талант” и
„Приказки с лъжи” са за
купени от oбщина Видин
и драматичния театър. ■
Слово плюс

